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Előszó

Ez az útmutató arra szolgál, hogy segítséget nyújtson Önnek a jármű üzemeltetésének és karbantartásának megértésében, hogy sok-sok kilométeren (mérföldön)
át élvezhesse a vezetés örömét. A jármű üzemeltetése előtt kérjük olvassa el ezt az útmutatót.

A különálló Garanciafüzet és Karbantartási Füzet részletesen elmagyarázza az Ön járművére vonatkozó jótállást.

Az INFINITI Központjaink ismerik a legjobban a gépjárműveket. Amennyiben segítségre van szüksége vagy kérdése van, széleskörű erőforrásaival az Ön INFINITI
Központja Örömmel áll rendelkezésre.

FONTOS BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐK!
Ön és utasai biztonságos utazása és célba érése érdekében kövesse ezeket a
fontos vezetési szabályokat!

• SOHA NE vezessen alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

• MINDEN ESETBEN tartsa be a kihelyezett sebességkorlátozásokat és ne
hajtson a körülményekhez képest túl gyorsan.

• MINDIG használja a biztonsági övet és a gyermekülés rendszert. Kisgyer-
meket mindig a hátsó ülésre ültessen.

• MINDIG fordítsa teljes figyelmét a gépjármű vezetésére és ne használja a
gépjármű azon tulajdonságait, vagy hajtson végre olyan műveleteket,
amelyek elvonhatják figyelmét.

• A gépjármű biztonsági funkcióiról MINDIG adjon tájékoztatást a benne
utazó személyeknek.

• MINDIG olvassa el a használati útmutatóban található biztonsági infor-
mációkat.

AZ ÚTMUTATÓ OLVASÁSAKOR
Ez az útmutató a modellhez elérhető összes lehetőségről tartalmaz informáci-
ókat. A modelltől, a felszereltségtől, a választott opcióktól, a gyártás időpont-
jától, a régiótól vagy az elérhetőségtől függően a tulajdonságok és a gépjármű
egyes berendezései eltérőek lehetnek. Előfordulhat, hogy olyan tulajdonsá-
gokról vagy berendezésekről is talál információkat, amelyek nem is találhatók
meg a járműben.

A kézikönyvben az illusztrációk csak a balkormányos (LHD) modellek elrende-
zését mutatják. A jobbkormányos (RHD) modellek esetében az illusztrációk
alakja és az egyes alkatrészek elhelyezkedése változhat.

Az útmutatóban lévő összes műszaki leírás, illusztráció a nyomdakész állapot
dátumát tükrözik. Az INFINITI fenntartja a jogot a jármű részleteinek és forma-
tervének megváltoztatására, minden előzetes értesítés és kötelezettség nélkül.

AZ ÖN JÁRMŰVÉNEK MÓDOSÍTÁSAI
Ne módosítsa a járművet. A módosítás befolyásolhatja a teljesítményt, a biz-
tonságot vagy a tartósságot és nemzeti szabályozásokat is sérthet. Ráadásul
az INFINITI jótállása nem terjed ki a módosítás miatt keletkezett teljesítményi
problémákra, károkra.

ELŐSZÖR OLVASSA EL - AZUTÁN VEZESSE
Mielőtt vezetné járművét, kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati útmuta-
tót. Ez lehetővé teszi, hogy megismerje a kezelőszerveket és a karbantartási
követelményeket, amelyek a jármű biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek.

Az útmutatóban az alábbi jelzések és szavak kerülnek használatra:

VIGYÁZAT

Veszély meglétét jelöli, amely súlyos személyi sérülést vagy halált is okozhat.
A kockázat csökkentése és elkerülése érdekében pontosan kövesse a leírt mű-
veletet.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszélyt jelöl, amely kis vagy közepesen jelentős személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozhat. A kockázat csökkentése és elkerülése érdekében gondo-
san kövesse a leírt műveletet.

MEGJEGYZÉS

További hasznos információt jelöl.
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A jelzés azt jelenti “Ne tegye” vagy “Ne hagyja, hogy megtörténjen”.

Az ilyen nyilak a jármű elejére mutatnak.

Az ilyen nyilak mozgást vagy cselekvést jelölnek.

Az ilyen nyilak felhívják a figyelmet az ábra egy bizonyos részére.

[ ]:

Szögletes zárójelben találhatók az üzenetek, a gombok vagy egyéb képernyő-
elemek.

< >:

A csúcsos zárójelek jelölik a gépjárműben a vezérlőgombokon vagy kapcsoló-
kon található szövegeket.

Légzsák figyelmeztető címkék:

“SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermekülést olyan ülésen, amelyet elöl-
ről AKTÍV LÉGZSÁK véd, mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉ-
RÜLÉSÉT okozhatja.”

Olvassa el a “Légzsák figyelmeztető címkét” a kézikönyv biztonságról szóló
fejezetében; illetve a “Légzsák címkét”, amely a kézikönyv végén található.

AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA
FIGYELMEZTETÉS

A nem megfelelően eldobott akkumulátor/elem szennyezi a környezetet. Min-
dig tartsa be az akkumulátorok/elemek hulladékba helyezésére vonatkozó
helyi előírásokat.

Példák azokra az akkumulátorokra/elemekre, amelyeket a gépjármű tartal-
mazhat:

• Gépjármű akkumulátora

• Távirányító eleme (az intelligens kulcsrendszer és/vagy a kulcs nélküli rend-
szer)



• Gumiabroncs nyomásfigyelő rendszer (TPMS) szenzor eleme

Ha kérdései vannak, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, vagy az
INFINITI Központtal vagy egy szakszervizzel.

VÉDJEGYEK
Az INFINITI eredeti alkatrészeken és kiegészítőkön vagy az INFINITI vagy a
NISSAN védjegye lehet.

Minden jog fenntartva. A használati útmutató a Nissan Motor Co., Ltd. előze-
tes írásos engedélye nélkül nem reprodukálható, nem tárolható semmilyen
rendszeren, illetve nem sokszorosítható semmilyen módon, beleértve az elekt-
ronikus, illetve mechanikus másolásokat, fénymásolást.
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1. Hátsó biztonsági ülések (1-9 o.)

2. Hátsó kartámasz* (1-5 o.)

3. Ablakkeretbe/tetőbe szerelt, oldalsó ütközés
ellen védő kiegészítő légzsákrendszer
(1-31 o.)

4. Első biztonsági ülések (1-9 o.)

5. Első előfeszített biztonsági öv rendszer
(1-33 o.)

6. Légzsák figyelmeztető címke (1-34 o.)

7. Kiegészítő első légzsák (1-31 o.)

8. Utasoldali kiegészítő utasvédelmi légzsák
( 1-37 o.)

9 Hátsó középső biztonsági öv rendszer
(1-9 o.)

10. Hátsó külső biztonsági öv rendszer (1-9 o.)

11. Gyermekülés rögzítési pontjai (1-20 o.)

12. ISOFIX gyermekülés rendszer (1-20 o.)

13. Hátsó ülések (1-4 o.)
— Gyermekülés (1-14 o.)

14. Kiegészítő oldallégzsák (1-31 o.)

15. Első ülések (1-2 o.)

16. Utasoldali légzsák állapotát visszajelző lámpa
(1-34 o.)

17. Térdlégzsák a vezető oldalán (1-31 o.)

*: ha van

NIC2700

ÜLÉSEK, BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐUTASVÉDELMI RENDSZER (SRS)
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1. Elektromos működtetésű ablakok (2-67 o.)

2. Ablaktörlő és mosó
— Kapcsoló működése (2-63 o.)
— Törlőlapát cseréje (8-15 o.)
— Ablakmosó folyadék (8-18 o.)
— Szélvédő jégmentesítője* (2-66 o.)

3. Vontató horog (6-15 o.)

4. Első ködlámpák (2-62 o.)

5. Fényszórómosó* (2-65 o.)

6. Fényszórók
— Kapcsoló működése (2-58 o.)
— Karbantartás (8-25 o.)

7. Irányjelző lámpa (2-59 o.)
— Karbantartás (8-28 o.)
Tükrök
— Beállítás (3-16 o.)

*: ha van

NIC2943

KÜLSŐELÖLNÉZET

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 0-3



1. Középső féklámpa (Izzócsere) (8-24 o.)

2. Hátsó ablak páramentesítő (2-65 o.)

3. Hátsó ablaktörlő és mosó
— Működés (2-64 o.)
— Törlőlapátok cseréje (8-15 o.)

4. Vontató horog (6-17 o.)

5. Hátsó ajtó (3-10 o.)
— Intelligens kulcsrendszer (3-2 o.)
— Defektjavító készlet* (6-5 o.)

6. Hátsó nézet kamerája* (4-3 o.)

7. Hátsó fényvisszaverő

8. Hátsó összetett lámpák (8-26 o.)

9. Üzemanyag-betöltőnyílás fedél
— Működés (3-15 o.)
— Üzemanyag információ (8-2 o.)

*: ha van

NIC3048

KÜLSŐHÁTULNÉZET
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1. Hátsó kartámasz* (1-5 o.)

2. Hátsó személyes világítás (2-79 o.)

3. Felső vezérlőpanel (2-70 o.)

4. Napellenző kapcsolója* (2-70 o.)

5. Napellenző (2-79 o.)

6. Biztonsági rendszer gombja (3-12 o.)

7. Belső visszapillantó tükör (3-16 o.)

8. Ajtónyitó fogantyú (3-9 o.)

9. Ajtó könyöktámasz
— Elektromos ablakemelő gombja (2-68 o.)
— Külső visszapillantó tükör vezérlő gombja
(2-16 o.)

10. Első pohártartók (2-75 o.)

11. Légkondicionáló vezérlői (4-24 o.)

12. Kesztyűtartó/tároló (2-74 o.)

*: ha van

NIC2701

UTASTÉR
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BALKORMÁNYOS MODELLEK
1. Irányjelző, ablaktörlő, ablakmosó és távolsági

fényszóró kapcsoló (2-59 o., 2-63 o.)

2. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2-12 o.)

3. Gyújtáskapcsoló (5-8 o.)
— Nyomógombos gyújtáskapcsoló* (5-9 o.)

4. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)
(4-2 o.**)

5. Lámpa kapcsolója
— Fényszóró (2-58 o.)
— Ködlámpa (2-62 o.)

6. Kézifék (3-19 o.)

7. Sebességszabályozó rendszer/Automatikus
sebességszabályozó rendszer kapcsolója
— Sebességszabályozó rendszer (5-41 o.)
— Intelligens sebességszabályozó rendszer
(2-46 o.)
– Sebességkorlátozó (5-44 o.)

8. USB csatlakozó port (4-2 o.**)

9. Sebességváltó kar (5-13 o.)
— Automatikus sebességváltó (AT) (5-16 o.)
— Manuális sebességváltó (MT) (5-13 o.)

10. Első pohártartók (2-75 o.)

11. INFINITI vezérlő (4-2 o.**)

*: ha van

**: lásd az INFINITI InTouch használati útmutatóját

NIC2649

UTASFÜLKE

0-6 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék



JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
1. Sebességszabályozó rendszer/Automatikus

sebességszabályozó rendszer kapcsolója
— Sebességszabályozó rendszer (5-41 o.)
— Intelligens sebességszabályozó rendszer
(2-46 o.)
– Sebességkorlátozó (5-44 o.)

2. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2-12 o.)

3. Irányjelző, ablaktörlő, ablakmosó és távolsági
fényszóró kapcsoló (2-59 o., 2-63 o., 2-60 o.)

4. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)
(4-2 o.**)

5. INFINITI vezérlő (4-2 o.**)

6. Első pohártartók (2-75 o.)

7. Sebességváltó kar (5-13 o.)
— Automatikus sebességváltó (AT) (5-16 o.)
— Manuális sebességváltó (MT) (5-13 o.)

8. USB csatlakozó port (4-2 o.**)

9. Gyújtáskapcsoló (5-8 o.)
— Nyomógombos gyújtáskapcsoló* (5-9 o.)

10. Lámpa kapcsolója
— Fényszóró (2-58 o.)
— Ködlámpa (3-62 o.)

*: ha van

** lásd az INFINITI InTouch használati útmutatóját

NIC2650
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BALKORMÁNYOS MODELLEK
1. Szellőzők (4-23 o.)

2. Középső kijelző* (4-2 o.**)

3. Mérők és műszerek (2-2 o.)

4. Lámpa kapcsolója (2-58 o.)

5. Kézifék (3-19 o.)

6. Kormánykerék
— Szervokormány (5-84 o.)
— Jelzőkürt (2-67 o.)
— Vezető oldali kiegészítő légzsák (1-31 o.)

7. Audiorendszer (4-2 o.**)

8. Gyújtáskapcsoló (5-8 o.)
— Nyomógombos gyújtáskapcsoló* (5-9 o.)

9. Fűtés és légkondicionáló vezérlés (4-24 o.)

10. Kapcsolópanel
— Ülésfűtés kapcsolói* (2-71 o.)
— Vészvillogó kapcsoló (6-2 o.)
— ECO stop/start rendszer on/off kapcsolója
(5-27 o.)

11. Gépjármű információs kijelző (2-12 o.)

12. Kesztyűtartó (2-74 o.)

*: ha van

**: lásd az INFINITI InTouch használati útmutatóját

NIC2662

MŰSZERFAL
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
1. Szellőzők (4-23 o.)

2. Középső kijelző* (4-2 o.**)

3. Mérők és műszerek (2-2 o.)

4. Kesztyűtartó (2-74 o.)

5. Gépjármű információs kijelző (2-12 o.)

6. Kapcsolópanel
— Ülésfűtés kapcsolói* (2-71 o.)
— Vészvillogó kapcsoló (6-2 o.)
— ECO stop/start rendszer on/off kapcsolója
(5-27 o.)

7. Fűtés és légkondicionáló vezérlés (4-24 o.)

8. Audiorendszer (4-2 o.**)

9. Kormánykerék
— Szervokormány (5-84 o.)
— Jelzőkürt (2-67 o.)
— Vezető oldali kiegészítő légzsák (1-31 o.)

10. Gyújtáskapcsoló (5-8 o.)
— Nyomógombos gyújtáskapcsoló* (5-9 o.)

11. Kézifék (3-19 o.)

12. Lámpa kapcsolója (2-58 o.)

*: ha van

**: lásd az INFINITI InTouch használati útmutatóját

NIC2661
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1. Sebességmérő (2-2 o.)

2. Gépjármű információs kijelző (2-12 o.)
— Kilométerszámláló/ kettős
kilométerszámláló (2-12 o.)

3. Felső információs kijelző (2-12 o.)

4. Fordulatszámmérő (2-3 o.)

5. Hűtőfolyadék hőmérsékletmérőműszer
(2-3 o.)

6. Üzemanyagszint- mérő (2-3 o.)

NIC2651

MÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREK
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1,6L ÉS 2,0L BENZINES MOTOR
1. Hűtőfolyadék tartály (8-6 o.)

2. Motorolaj nívópálca (8-8 o.)

3. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája (8-8 o.)

4. Fék/tengelykapcsoló-folyadék tartály*
(8-14 o.)

5. Motor levegőtisztító szűrő (8-15 o.)

6. Akkumulátor (8-18 o.)

7. Biztosítékdoboz (8-22 o.)

8. Ablakmosó folyadéktartály (8-18 o.)

* Az elhelyezés a balkormányos modellekre vo-
natkozik.A jobbkormányos modellekben ezek az
elemek az ellenkező oldalon találhatók.

NIC2833

MOTORTÉR
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1,5L DÍZEL MOTOR
1. Hűtőfolyadék tartály (8-6 o.)

2. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája/nívópálca
(8-8 o.)

3. Fék/tengelykapcsoló-folyadék tartály*
(8-14 o.)

4. Akkumulátor (8-18 o.)

5. Motor levegőtisztító szűrő (8-15 o.)

6. Biztosítékdoboz (8-22 o.)

7. Ablakmosó folyadéktartály (8-18 o.)

* Az elhelyezés a balkormányos modellekre vo-
natkozik.A jobbkormányos modellekben ezek az
elemek az ellenkező oldalon találhatók.

NIC2658
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2,2L DÍZEL MOTOR
1. Hűtőfolyadék tartály (8-6 o.)

2. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája (8-8 o.)

3. Motorolaj nívópálca (8-8 o.)

4. Fék/tengelykapcsoló-folyadék tartály*
(8-14 o.)

5. Motor levegőtisztító szűrő (8-15 o.)

6. Akkumulátor (8-18 o.)

7. Biztosítékdoboz (8-22 o.)

8. Ablakmosó folyadéktartály (8-18 o.)

*: Az elhelyezés a balkormányos modellekre vonat-
kozik. A jobbkormányos modellekben ezek az ele-
mek az ellenkező oldalon találhatók.

NIC2660
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VIGYÁZAT

• Ne vezessen vagy utazzon a járműben ledön-
tött üléstámlával. Ez veszélyes lehet. A vállöv
nem illeszkedik megfelelően a testéhez. Baleset
esetén Ön és utasa súlyos nyak vagy egyéb sé-
rüléseket szenvedhet. Ön és utasa becsúszhat
az alsó öv alá és súlyos sérüléseket szenvedhet.

• Hogy mozgás közben a leghatékonyabb védel-
met tudja biztosítani, állítsa az üléstámlát füg-
gőleges állásba. Mindig üljön jól hátra az ülés-
ben egyenes háttal úgy, hogy mindkét lába le-
gyen lent a talajon, és ennek a pozíciónak
megfelelően állítsa be az ülést. (Lásd “Bizton-
sági övek” jelen fejezet következő részében.)

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből fa-
kadó esetleges sérüléseket vagy halálos balese-
teket, gyermekeket, mások támogatására szo-
ruló felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg napokon

a hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében na-
gyon megemelkedhet, amely az emberek és há-
ziállatok sérülését, akár halálát is okozhatják.

FIGYELMEZTETÉS

Amikor az ülés pozícióját állítja be, ügyeljen arra,
hogy a mozgó elemekhez ne érjen hozzá, hogy az
esetleges sérüléseket és/ vagy károkat elkerülje.

ELSŐ ÜLÉSEK

VIGYÁZAT

Vezetés közben ne állítsa a vezetőoldali ülést, hogy
minden figyelmét a gépjármű vezetésére fordít-
hassa.

FIGYELMEZTETÉS

Amikor az ülést mozgatja előre vagy hátra, illetve
a hátradöntött üléstámlát állítja fel függőleges ál-
lásba, minden esetben tartsa meg az üléstámlát a
művelet közben. Ha nem tartja meg az üléstámlát,
az ülés vagy az üléstámla hirtelen elmozdulhat és
sérülést okozhat.

Kézi ülésállítás

Előre és hátra:

Húzza fel a kart ➀ és tartsa úgy, amíg az ülést
előre vagy hátra tolja a kívánt pozícióba. Engedje el
a kart, hogy az ülést rögzíthesse a kívánt pozícióba.

SSS0133AZ
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Üléspárna szöge (ha van:

Úgy állítsa be a szöget, hogy az üléspárna egy kicsit
támassza alá a combjait. Forgassa el a tárcsát ➁
előre vagy hátra.

Üléslap emelése (ha van):

Többször húzza fel vagy nyomja le az állító kart ➂,
így állíthatja az üléslap magasságát, amíg a kívánt
pozíciót el nem éri.

Üléstámla szöge:

Ne fejtsen ki nyomást az üléstámlára és forgassa el
a kereket ➃ előre vagy hátra.

Deréktámasz (ha van):

A deréktámasz megtámasztja a vezető hátának al-
só részét.

A gomb mindkét oldalát használva állíthatja a de-
réktámaszt, amíg a kívánt pozíciót el nem éri.

➀ Az üléstámla kontúrjának emeléséhez

➁ Az üléstámla kontúrjának lazításához

➂ Az üléstámla kontúrjának leengedéséhez

➃ Az üléstámla kontúrjának keményítéséhez

Elektromos ülésállítás

VIGYÁZAT

Mások támogatására rászoruló felnőtteket, gyer-
meket soha ne hagyjon magukra a járműben. Kisál-
latokat magukra hagyni a járműben szintén tilos.
Akaratlanul is aktiválhatnak kapcsolókat vagy ke-
zelőszerveket, melyek figyelmetlenségből súlyos
balesethez vezethetnek vagy sérülést okozhatnak
maguknak.

Kezelési tippek:

• Az elektromos ülés rendelkezik egy automati-
kus újraindítású túlterhelésvédelmi áramkörrel.
Ha a motor megáll az ülés pozíciójának állítása
közben, várjon 30 másodpercet, majd aktiválja
újra a kapcsolót.

• Ha az ülés beállító motorja beállítás közben
megáll, ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadá-
lyok. A folytatás előtt távolítsa el az akadályt.

• Az akkumulátor lemerülését megelőzendő, ne
működtesse az elektromos ülésállítást hosszabb
ideig, ha a motor nem működik.

MEGJEGYZÉS

A memória funkció segítségével eltárolhatja az
ülés beállításait (lásd “Memória funkció (ha van)”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben).

NIC2607
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Előre és hátra:

Mozgassa az állítókapcsolót ➀ előre vagy hátra,
ahogy az ábrán látható, hogy az ülést a kívánt po-
zícióba állíthassa.

Üléstámla döntése:

Mozgassa az állítókapcsolót ➁ előre vagy hátra,
ahogy az ábrán látható, hogy az üléstámlát a kí-
vánt pozícióba állíthassa.

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különbözőmé-
retű utasok számára, hogy megfelelő pozíciót ta-
láljanak a biztonsági öv helyes használatához.
(Lásd “Biztonsági övek” jelen fejezet következő
részében.)

A dönthető üléstámla lehetővé teszi az utasok szá-
mára, hogy pihenjenek az ülésben, amikor a gépko-
csi parkol.

VIGYÁZAT

Az üléstámlát ne döntse jobban hátra a kényelmes
pozíciónál. A biztonsági övek akkor a leghatáso-
sabbak, amikor az utasok megfelelően hátradőlve,
egyenes háttal ülnek az ülésben. Ha az üléstámlát
túlzott mértékben hátradönti, fennáll a hasi öv alá
csúszásnak és ezáltal a sérülésnek a veszélye.

Üléslap emelése (ha van):

1. Húzza fel, vagy nyomja le az állító gombot ➂ az
ábrán látható módon, így állíthatja az üléslap
magasságát, amíg a kívánt pozíciót el nem éri.

2. A kapcsolót ➃ az ábrán látható módon előre
vagy hátra billentve beállíthatja az üléslap dő-
lésszögét, amíg a kívánt pozíciót el nem éri.

Deréktámasz (ha van):

A deréktámasz megtámasztja a vezető hátának al-
só részét.

A gomb mindkét oldalát használva állíthatja a de-
réktámaszt, amíg a kívánt pozíciót el nem éri.

➀ Az üléstámla kontúrjának emeléséhez

➁ Az üléstámla kontúrjának lazításához

➂ Az üléstámla kontúrjának leengedéséhez

➃ Az üléstámla kontúrjának keményítéséhez

ÜLÉSFŰTÉS (ha van)

Az ülések beépített fűtőszálak segítségével mele-
gíthetők fel. A kapcsolók (az első ülésekhez) a kö-
zépső konzolon találhatók és egymástól függetle-
nül működtethetők. A fűtött ülésekkel kapcsolatos
további információkért lásd “Ülésfűtés (ha van)” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

HÁTSÓ ÜLÉSEK

VIGYÁZAT

• Soha ne engedje meg senkinek, hogy a csomag-
térben vagy a lehajtott hátsó ülésen tartózkod-
jon menet közben. Ezen területek utasok általi
használata, megfelelő rögzítés nélkül, súlyos
sérülésekhez vagy halálhoz vezethet baleset
vagy hirtelen megállás esetén.

• Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevederek-
kel, hogy azok ne csúszhassanak, ne eshessenek
előre. Ne pakolja a rakományt az üléstámlánál
magasabbra. Hirtelen megállás vagy ütközés
esetén a rögzítetlen rakomány személyi sérü-
lést okozhat.

NIC2606
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• Az üléstámla ledöntésekor vagy visszaállítása-
kor a balesetek elkerülése érdekében győződ-
jön meg róla, hogy az üléstámla mozgatási út-
vonala akadálymentes.

• Amikor az üléstámlát visszaállítja függőleges
pozícióba, győződjön meg róla, hogy teljesen
biztonságosan rögzítve lett. Amennyiben nincs
teljesen rögzítve, az utasok sérülést szenved-
hetnek egy hirtelen fékezés vagy baleset során.

Behajtás

A csomagtér terhelési kapacitását növelni lehet a
hátsó ülések előre hajtásával.

Az ülés összehajtásához:

1. Gondoskodjon róla, hogy a fejtámlák megfele-
lően legyenek eltárolva, lásd: “Fejtámaszok” je-
len fejezet következő részében.

2. Mozgassa az első vezető és utas oldali ülést elő-
re, ha szükséges.

3. Oldja ki a háttámlát a kioldókar felhúzásával,
ahogy az ábrán is látható.

4. Hajtsa az üléseket előre, ahogy az ábrán lát-
ható.

5. Helyezze be a biztonsági övet a tartóba, ahogy
az ábrán is látható.

6. Mozgassa az első vezető és utas oldali ülést
hátra, ha szükséges. Ügyeljen, hogy a hátsó és
első ülések ne érjenek össze.

Az ülés vízszintes állapotba történő visszahajtá-
sához:

1. Mozgassa az első vezető és utas oldali ülést elő-
re, ha szükséges.

2. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv nincs
az ülés zárónyelvének útjában.

3. Emelje fel az üléstámlát és nyomja meg erősen,
hogy a helyén záródjon.

4. Amennyiben a piros jelzés még látható, az ülést
nem zárta vissza rendesen — oldja ki és zárja
vissza újra.

5. Az alaphelyzetből emelje fel a fejtámlát egy
olyan pozícióba, amelyben megfelelően rögzít-
hető, lásd “Fejtámaszok” jelen fejezet követke-
ző részében.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig ügyeljen rá, hogy a biztonsági öv ne szorul-
jon be a kioldó kar alá, vagy bármely más alkatrész
alá.

KARTÁMASZ (ha van)

Hátsó

Húzza meg a fület és húzza előre a kartámaszt ➀,
ahogy az ábrán is látható, amíg vízszintesbe nem
kerül.

NPA1293
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VIGYÁZAT

A fejtámlák kiegészítik a gépjármű biztonsági
rendszerét. Kiegészítő védelmet nyújtanak bizo-
nyos hátulról érkező ütközések esetén. Állítsa be
megfelelően a fejtámlákat ennek a fejezetnek meg-
felelően. Ellenőrizze a beállítást, ha valaki más
használja az ülést. Soha ne helyezzen fel semmit a
fejtámlákra vagy ne távolítsa el azokat. Ne hasz-
nálja az ülést, ha a fejtámla el van távolítva. Ha a
fejtámlát eltávolította, szerelje vissza és megfele-
lően állítsa be mielőtt valaki használná az ülést. Ha
ezeket az utasításokat nem tartja be, csökkenhet
a fejtámlák hatékonysága. Egy ütközés esetén ez
növeli a súlyos vagy halálos sérülések kockázatát.

• Ha az Ön gépjárműve fel van szerelve fejtám-
lákkal, amely lehetnek integrálhatók, állíthatók
vagy nem beállíthatók.

• Az állítható fejtámlák szárán több bevágás ta-
lálható, amely lehetővé teszi a kívánt pozíció-
ban való rögzítést.

• Anem beállítható fejtámlákon csak egyetlen be-
vágás található, amely elősegíti az üléskerethez
való rögzítést.

• Megfelelő beállítás:

– A beállítható típusú fejtámlák esetében állít-
sa be a fejtámla közepét nagyjából a fül kö-
zépvonalához.

– Ha a fül pozíciója még mindig magasabb,
mint a javasolt, állítsa a fejtámlát a legma-
gasabb állásba.

– Állítható fejtámlák esetén húzza fel a hátsó
fejtámlát, hogy a megfelelő pozícióba kerül-
jön, majd mielőtt használná az adott ülést
ellenőrizze, hogy a rögzítés megfelelően
megtörtént-e. A hátsó fejtámasz nem mű-
ködik megfelelően, ha letolt pozícióban
használja.

• Ha a fejtámlát eltávolította, győződjön meg ró-
la, hogy megfelelően visszaszerelésre és rögzí-
tésre került, mielőtt az adott üléspozícióban
utazna.

MEGJEGYZÉS

Sportülésekkel szerelt modellek esetében nem ál-
líthatja az első ülések, valamint a hátsó szélső ülé-
sek fejtámláit.

ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK
ALKOTÓELEMEI

1. Eltávolítható fejtámla

2. Többszörös bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak

FEJTÁMLÁK BEÁLLÍTÁSA

Állítható fejtámaszok

Úgy állítsa be a fejtámaszt, hogy a közepe egy vo-
nalban legyen a füleivel. Ha a fül pozíciója még min-
dig magasabb, mint a javasolt, állítsa a fejtámlát a
legmagasabb állásba.

SSS0992Z
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ELSŐ ÜLÉS FEJTÁMLÁI

Felemelés

A fejtámasz felemeléséhez, húzza felfelé.

Az adott üléspozícióban való utazás előtt győződ-
jön meg róla, hogy a fejtámasz bevágásába a rög-
zítőgomb beakadt.

Leeresztés

A leengedéshez, nyomja meg, és tartsa nyomva a
gombot ➀ és nyomja a fejtámaszt lefelé.

Az adott üléspozícióban való utazás előtt győződ-
jön meg róla, hogy a fejtámasz bevágásába a rög-
zítőgomb beakadt.

Billentés előre

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy mekkora le-
gyen a távolság a feje és a fejtámla között.

• Mozgatás előre: húzza előre a fejtámlát a nyíllal
jelzett irányba, amíg a helyén nem rögzül. Több
rögzítési pozíció érhető el.

• Mozgatás hátra: nyomja meg és tartsa lenyom-
va a gombot ➀, majd nyomja a fejtámlát hátra-
felé.

• Ha a fejtámla a kívánt pozícióban van, engedje
el a gombot és győződjön meg róla, hogy a fej-
támla az adott pozícióban rögzítésre került.

Lehetőség szerint állítsa a legelső pozícióba a fej-
támlákat, hogy minimalizálni tudja a fejtámla és a
fej hátulja közötti távolságot.

Eltávolítás

A fejtámla eltávolításához hajtsa végre a követke-
zőket:

1. Húzza fel a fejtámlát a legmagasabb állásba.

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a rögzítő gom-
bot.

3. Távolítsa el a fejtámlát az ülésből.

4. A fejtámlát megfelelően, biztonságos helyen tá-
rolja, ne legyen szabadon a gépjárműben.

5. Szerelje vissza és megfelelően állítsa be a fej-
támlákat mielőtt utas használná az ülést.

NIC2608
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Beszerelés

1. Állítsa a fejtámla szárait az ülésben található fu-
ratok fölé. Győződjön meg róla, hogy a fejtámla
a megfelelő irányba néz. Szerelje be a bevágá-
sokkal ➀ rendelkező szárakat a rögzítő eleme-
ket tartalmazó furatokba ➁.

2. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot és
nyomja a fejtámaszt lefelé.

3. Megfelelően állítsa be a fejtámlákat mielőtt utas
használná az ülést.

HÁTSÓ ÜLÉSEK FEJTÁMASZA

A hátsó ülések fejtámaszának beállítása

Az alaphelyzetből húzza fel a hátsó fejtámlát abba
a pozícióba, amelyben szeretné rögzíteni, ehhez
használja a fogazással ellátott szárakat.

• A felemeléshez: húzza fel a fejtámlát a kívánt
állásba.

• A leeresztéshez: nyomja a rögzítőket ➀ és
nyomja le a fejtámlát a kívánt állásba.

A hátsó ülések fejtámlájának eltávolítása
és behelyezése

A hátsó szélső üléseken található fejtámlák eltávo-
líthatók, illetve vissza is helyezhetők. A középső fej-
támla nem távolítható el. A sportüléssel szerelt
gépjárművek esetén egyik hátsó fejtámla sem tá-
volítható el.

Az üléstámlát hajtsa egy kicsit előre, hogy a fej-
támlát kiemelhesse.

• Az eltávolításhoz: húzza fel a fejtámlát ütközé-
sig.

Nyomja a rögzítőket ➀ és húzza ki a fejtámlát a
vezetőkből.

• A visszaszereléshez: helyezze be a fejtámlát úgy,
hogy a száron található bevágások a bal olda-
lon vannak, ha a haladási irányba néznek a fej-
támlák.

Nyomja le a fejtámlát, amíg nem hallja, hogy az
adott pozícióban rögzülnek.

SSS1038Z
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A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha megfelelően beállított biztonsági övet visel,
egyenes háttal ül az ülésben, csökkenteni tudja an-
nak az esélyét, hogy egy balesetben megsérül, vagy
meghal, valamint nagyban csökkentheti az esetle-
ges sérülések súlyosságát. Az INFINITI erősen
ajánlja az Ön és minden utasa számára, hogy csa-
tolja be magát minden alkalommal, amikor vezet,
függetlenül attól, hogy az Ön üléshelyzete légzsák-
kal biztosított.

VIGYÁZAT

Feltétlenül tartsa be a következő figyelmezteté-
seket, amikor biztonsági övet használ. Amennyi-
ben nem így tesz, azzal növelheti egy esetleges sé-
rülés kockázatát, és/vagy egy balesetben elszen-
vedett sérülés súlyossági fokát.

• A jármű vezetője és minden utasa számára kö-
telező a biztonsági öv használata az utazás tel-
jes időtartama alatt. A gyermekeket a hátsó
ülésre és megfelelő gyermekülésbe kell bekötni.

• A biztonsági övet megfelelően be kell állítani.
Ha ezt elmulasztja, az egész rendszer
hatékonysága csökkenhet és növekedik a sérü-
lés esélye, illetve annak súlyossága. Súlyos,
akár halálos sérüléseket is szenvedhet, ha a biz-
tonsági övet nem megfelelően alkalmazza.

• A vállövet mindig húzza át vállán és mellkasán.
Soha ne tegye a háta mögé, a karja alá az övet,
illetve ne helyezze azt a nyakára. A biztonsági

öv az arcától és nyakától távol kell fusson, de
az sem jó, ha bármikor leeshet a válláról.

• Helyezze az övet amennyire csak lehet a CSÍ-
PŐ, ÉS NEM A DERÉK KÖRÉ. A túl magasan
viselt biztonsági öv növelheti a sérülés kocká-
zatát egy esetleges baleset során.

• A biztonsági övet arra fejlesztették ki, hogy
megtartsa a test csontos szerkezetét, és a me-
dence, a mellkas és váll fölött kell viselni, alkal-
mazás szerint; az öv lapos részének alhas tájé-
kán történő alkalmazása elkerülendő.

• A felhasználó semmilyen módosításokat vagy
átalakításokat nem végezhet, ami megakadá-
lyozhatná a visszahúzó működését vagy meg-
akadályozhatná a biztonsági öv feszességének
állítását.

• A biztonsági öveket olyan szorosra kell állítani,
amennyire csak lehetséges, hogy megfelelő vé-
delmet nyújtson a viselőjének, de ugyanakkor
kényelmes is legyen. Egy laza biztonsági öv vé-
delmi funkciója nagyban csökken a viselője szá-
mára.

• Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv a
megfelelő helyre van bekapcsolva.

• A biztonsági övet ne használja kifordítva vagy
megtekeredve. A viselt öv hatékonysága csök-
kenhet.

• Egy biztonsági övet csak egy személy használ-
jon.

SSS0136Z

Üljön egyenes háttal és kellőképp hátradőlve.
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Üljön egyenes háttal és kellőképp hátradőlve.

BIZTONSÁGI ÖVEK
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• Soha ne szállítson több személyt a járműben,
mint ahány biztonsági öv rendelkezésre áll.

• Minden biztonsági övet csak egy személy hasz-
nálhat, rendkívül veszélyes az övet gyermekét
az ölében tartó személy esetében két sze-
méllyel alkalmazni.

• Ha a biztonsági öv figyelmeztető lámpája fo-
lyamatosan világít miközben a gyújtáskapcsoló
ON állásban van és az összes ajtó be van csuk-
va, illetve a biztonsági övek be vannak kapcsol-
va, az azt jelenti, hogy a rendszer működésében
hiba lépett fel. Ellenőriztesse a rendszert egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

• A biztonsági övrendszert nem szabad módosí-
tani. Ne módosítsa a biztonsági övet, szereljen
fel egyéb eszközöket, amelyek megváltoztat-
hatják a biztonsági öv helyzetét vagy feszessé-
gét. Ha nem így tesz, befolyásolhatja a bizton-
sági öv működését.Az elsőutasülés módosítása
súlyos személyi sérüléseket eredményezhet.

• Ha a biztonságiöv előfeszítője aktiválódott,
nem lehet újra használni, ki kell cserélni a
visszahúzóval együtt. Látogasson el egy INFI-
NITI Központba vagy szakszervizbe.

• Az előfeszítő rendszer alkatrészeinek eltávolí-
tásához illetve felszereléséhez keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt.

• Minden biztonsági öv szerkezetet, beleértve a
feszítő rendszereket és rögzítő szerelvényeket
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel
kell ellenőriztetni bármilyen ütközés után. Az

INFINITI azt javasolja, hogy egy ütközés során
használt összes biztonsági öv szerkezetet cse-
réljen le, kivéve, ha az ütközés csekélyebb erejű
volt, a szíjakon nem látható sérülés, és ugyan-
úgy jól működnek. Az ütközés során nem hasz-
nált biztonsági öveket is ellenőrizni kell, és ki
kell cserélni, ha sérülés, vagy nem megfelelő
működés állapítható meg esetükben.

• Ütközés után a gyermekülés rendszer elemeit
és a rögzítő elemeket meg kell vizsgáltatni. A
vizsgálatokkal és cserékkel kapcsolatban min-
den esetben kövesse a gyártó utasításait. A
gyermeküléseket ki kell cserélni, ha azok sérül-
tek.

• Létfontosságú kicserélni a teljes övszerkeze-
tet, amennyiben az övet komolyabb behatás
érte, még akkor is, ha a szerkezet sérülései nem
nyilvánvalóak.

• Ügyeljen rá, hogy a heveder ne szennyeződjön
olajjal, vegyszerekkel és különösen akkumulá-
torsavval. A tisztítást óvatosan hajtsa végre
lágy szappan és víz segítségével. Az övet ki kell
cserélni, ha a hevederszövet kikopik, szennye-
ződik vagy sérül.

GYERMEKEK BIZTONSÁGA

Csecsemők vagy kisgyermekek

Az INFINITI azt javasolja, hogy a csecsemőket vagy
kisgyermekeket a hátsó ülésre rögzített gyermek-
ülésben szállítsa, amennyiben lehetséges. A balese-
ti statisztikák szerint, a gyermekek nagyobb biz-
tonságban vannak a gyermekülésben a hátsó ülé-
sen, mint az elsőülésen.Lásd “Gyermekülések” jelen
fejezet következő részében. Olyan gyermekülés
rendszert válasszon, amely illeszkedik a járművébe
és mindig kövesse a gyártó telepítési és használati
útmutatóját.

Gyermekek

Azokat a gyermekeket, akik már nem férnek bele a
gyermekülésekbe, a rendelkezésre álló biztonsági
övekkel kell bekötni.

Ülés magasító használata (kereskedelmi forgalom-
ban kapható) segíthet elkerülni, hogy a vállöv a
gyermek arcánál, vagy nyakánál húzódjon ülő hely-
zetben. Az ülésmagasító feladata, hogy a vállöv

SSS0099Z
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megfelelő helyen a váll közepénél, a hasi öv pedig a
medencecsonton legyen. Az ülésmagasítónak
illeszkednie kell a jármű ülésébe. Miután a gyermek
már nagyobb, és az öv már rendesen illeszkedik a
vállára és nem az arcán, vagy nyakán húzódik, már
használhatja az övet rendesen, ülésmagasító nélkül
is.

VIGYÁZAT

Soha ne engedje meg gyermekeinek, hogy felállja-
nak, vagy feltérdeljenek bármelyik ülésbe, vagy
hogy a jármű rakterében tartózkodjanak, miköz-
ben a járműmozgásban van.

VÁRANDÓS NŐK
Az INFINITI azt javasolja, hogy a várandós nők is
használják a biztonsági öveket. A biztonsági övnek
minden esetben jól kell illeszkednie, az övet minden
esetben alacsonyan, a csípő körül vezesse át, ne a
deréknál. A vállövet húzza át vállán és mellkasán. A
hasi/vállövet soha ne vezesse az alhasán keresztül.
Keresse fel orvosát ilyen esetben személyes ta-
nácsadás céljából.

SÉRÜLT SZEMÉLYEK
Az INFINITI azt javasolja, hogy sérült személyek is
használják a biztonsági öveket, a sérülés típusától
függően. Keresse fel orvosát ilyen esetben szemé-
lyes tanácsadás céljából.

BIZTONSÁGI ÖVEK
FIGYELMEZTETÉSEI

Vezető és első utas

A biztonsági öv figyelmeztető lámpa, amely a mű-
szerfalon található, figyelmezteti a vezetőt, ha a
vezető, és/vagy az első utas nem csatolta be a biz-
tonsági övét. Lásd “Figyelmeztető lámpák, vissza-
jelző lámpák és hangjelzések” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben további részletekért.

Hátsó utasok

A hátsó utasok biztonsági övének visszajelzője a
gépjármű információs kijelzőjén jelenik meg. A pél-
dában látható, hogy a bal hátsó és a középső ülés-
pozícióban - ha a menetirányba tekint - a bizton-
sági övek nincsenek bekapcsolva.

Körülbelül 30 másodpercig látható a visszajelzés,
amely tájékoztatja a vezetőt, hogy melyik hátsó
biztonsági öv nincs bekapcsolva.

A hátsó biztonsági övek visszajelzője megjelenik,
ha:

• Elindul.

• A hátsó utasok bekapcsolják vagy kikapcsolják
a biztonsági öveket, miközben a gépjárműmoz-
gásban van.

• Valaki beszáll vagy kiszáll a járműből, majd Ön
elindul.

A hátsó biztonsági öv állapotát jelző visszajelzőt
azonnal eltüntetheti az <OK> vagy a m gomb
kormánykeréken történő megnyomásával (lásd:
“Üzenetek elrejtése” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben).

NIC2743

NIC2742

Hátsó középső biztonsági öv visszajelző
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HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖV

VIGYÁZAT

• A jármű vezetője és minden utasa számára kö-
telező a biztonsági öv használata az utazás tel-
jes időtartama alatt.

• Ne utazzon a gépjárműben úgy, hogy az ülés-
támla le van hajtva. Ez veszélyes lehet. A vállöv
nem illeszkedik a testéhez. Egy esetleges bal-
eset során teste hátracsapódhat és súlyos nya-
ki vagy egyéb sérüléseket szerezhet. Becsúsz-
hat az alsó öv alá, és súlyos belső sérüléseket
szenvedhet.

• Hogy mozgás közben a leghatékonyabb védel-
met tudja biztosítani, állítsa az üléstámlát füg-
gőleges állásba. Mindig üljön jól hátra az ülés-
ben egyenes háttal úgy, hogy mindkét lába le-
gyen lent a talajon, és ennek a pozíciónak
megfelelően állítsa be az ülést.

A biztonsági övek becsatolása

1. Állítsa be az ülést. (Lásd “Ülések” jelen fejezet
előző részében.)

2. Lassan húzza fel a biztonsági övet a tartóból és
helyezze be a nyelvét a csatlakozóba, amíg nem
hallja és érzi, hogy a csat bekapcsolódott.

• Az övfeszítőt úgy tervezték, hogy zárjon le
hirtelen fékezés vagy ütközés esetén. Lassú
húzó mozgással mozgathatja az övet és ez-
zel lehetővé tesz némi szabad mozgást az
ülésen.

• Ha a biztonsági övet nem lehet teljesen ki-
húzni a hátrahúzott pozíciójából, keményen
húzza meg a biztonsági övet, majd engedje
el. Ezt követően lazán húzza ki a biztonsági
övet a visszahúzóból.

3. Helyezze a hasi övrészt a medencecsontra az
ábra szerint.

4. Húzza a vállövi részt a visszahúzó felé nagyobb
lazaság elérése céljából. Győződjön meg róla,
hogy a vállöv mindig át van- e húzva a vállán és
a mellkasán.

A biztonsági övek kicsatolása

A biztonsági öv kikapcsolásához nyomja meg a
gombot a csaton, majd vezesse a biztonsági övet
vissza helyére, ahogy automatikusan visszahúzó-
dik.

SSS0292Z SSS0290Z

SSS0326Z
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A biztonsági öv működésének ellenőrzése

A biztonsági övfeszítők úgy vannak kialakítva, hogy
az öv mozgását kétféle módszerrel akadályozzák
meg:

• Amikor az övet túl gyorsan húzza ki a visszahú-
zóból.

• Amikor a jármű hirtelen lassul.

Ahhoz, hogy jobban megbízhasson az övében, el-
lenőrizze az övet a következőmódon:

• Ragadja meg a vállövet és húzza gyorsan előre-
felé. A visszahúzónak le kell zárnia és meg kell
akadályoznia az öv további mozgását.

Amennyiben a visszahúzó nem zár le az ellenőrzés
során, vagy bármilyen további kérdése lenne a biz-
tonsági övvel kapcsolatban, keressen fel egy INFI-
NITI Központot vagy szakszervizt.

A vállöv magasságának beállítása (ha
van)

A vállövön található csatlakozási pont magasságát
az Önnek megfelelő legjobb pozícióba állítsa be.
(Lásd “A biztonsági övek becsatolása ” jelen fejezet
előző részében). A biztonsági öv az arcától és nya-
kától távol kell fusson, de az sem jó, ha bármikor
leeshet a válláról.

• A felfelé állításhoz nyomja meg a magasságállí-
tó gombot felfelé és állítsa be a kívánt állást. Az
egyes elérhető pozíciók után egy kattanó han-
got hall.

• A lefelé állításhoz nyomja le a gombotjA , ahogy
az ábrán is látható, majd mozgassa a magasságál-
lítót a kívánt pozícióba. Engedje el a beállító gom-
bot, így megelőzheti, hogy a rendszer még lejjebb
csússzon.

VIGYÁZAT

• A beállítás után engedje el a beállító gombot és
próbálja meg elmozdítani a vállöv rögzítőpont-
ját lefelé, így meggyőződhet arról, hogy meg-
felelően rögzítésre került a helyén.

• A vállövön található csatlakozási pont magas-
ságát az Önnek megfelelő legjobb pozícióba ál-
lítsa be. Ha ezt elmulasztja, az egész rendszer
hatékonysága csökkenhet és növekedik a sérü-
lés esélye, illetve annak súlyossága.

BIZTONSÁGI ÖV KARBANTARTÁSA

• A biztonsági öv szövetének tisztításához hasz-
náljon lágy szappanos oldatot, vagy bármilyen
szőnyegekhez és kárpitokhoz ajánlott tisztító
oldatot. Törölje át egy ruhával, és hagyja, hogy

az öv árnyékban megszáradjon. Ne engedje a
biztonsági öveket visszahúzódni, amíg teljesen
meg nem száradtak.

• Ha a biztonsági öv csatlakozó nyelvének vállöv
vezetőjén elkezd felgyülemleni a szennyeződés,
a biztonsági öv lassan húzódik vissza. Törölje át
a vállövet egy tiszta, száraz ruhával.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a biztonsági öv
és fém alkatrészei mint például a csatok, nyel-
vek, visszahúzók, rugalmas kábelek és csatla-
kozó nyelvek megfelelően működnek-e. Ha hi-
ányzó alkatrészeket, a heveder elhasználódá-
sát, bevágását vagy egyéb sérülését észleli, a
teljes öv szerkezetet ki kell cserélni.

SSS0896Z
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A GYERMEKÜLÉS HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

VIGYÁZAT

• Csecsemőket és kisgyerekeket minden esetben
megfelelő gyerekülésben kell elhelyezni, ha a
gépjárműben utaznak. Ha nem használ gyere-
külést, egy esetleges baleset súlyos sérülések-
hez vagy akár halálhoz is vezethet.

• A csecsemőket és a gyermekeket a járműben
sose tartsa az ölében. Még a legerősebb felnőtt
sem tudja megvédeni őket így egy súlyos bal-
eset során. A gyermek összezúzódhat a felnőtt
és a jármű közé szorulva. Ugyanazzal az övvel
ne kapcsolja be a gyermeket és magát.

• Gyerekeknek és csecsemőknek speciális véde-
lemre van szükségük. Előfordulhat, hogy a gép-
jármű biztonsági övei nem megfelelőek szá-
mukra. A vállöv túl közel kerülhet az arcukhoz
vagy a nyakukhoz. A deréköv nem illeszkedhet
megfelelően a kicsi csípőcsontokra. Egy baleset

során a nem megfelelően illeszkedő biztonsági
övek súlyos vagy végzetes sérüléseket okoz-
hatnak.

• Az INFINITI azt javasolja, hogy a gyerekülést a
hátsó ülésre szerelje be. A baleseti statisztikák
szerint a gyermekek nagyobb biztonságban
vannak a gyermekülésben a hátsó ülésen, mint
az első ülésen.

• Számos gyártó gyárt csecsemők és kisgyere-
kek számára megfelelő gyerekülést. Amikor
gyerekülést választ, ültesse a gyereket a gyere-
külésbe és ellenőrizze annak egyes beállításait,
hogy eldönthesse, az ülés megfelelő-e az Ön
gyermeke számára. A beszereléssel és a hasz-
nálattal kapcsolatban minden esetben kövesse
a gyártó utasításait.

• A használat és a beszerelés tekintetében kö-
vesse a gyártó utasításait. Gyerekülés vásárlá-
sakor győződjön meg arról, hogy az ülés meg-
felel a gyermeke számára, illetve beszerelhető
a gépjárműbe. Elképzelhető, hogy egyes gyer-
mekülések nem illeszkednek megfelelően jár-
művébe.

• Ellenőrizze a gyermekülés rendszert a jármű-
ben is, hogy meggyőződhessen róla, kompati-
bilis-e a jármű biztonsági öv-rendszerével.

• Előre néző gyerekülés esetén győződjön meg
arról, hogy a vállheveder nem esik túl közel a
gyerek arcához vagy nyakához.

• Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermekülést
az elsőutas oldali ülésre anélkül, hogy meggyő-

ződne az első utas oldali légzsák deaktivált ál-
lapotáról. A gépjármű fel van szerelve egy au-
tomatikus első utas oldali légzsák deaktiváló
rendszerrel. A PASSENGER AIR BAG OFF
visszajelző lámpának m világítania kell.
Frontális ütközés esetén a kiegészítő, frontális
ütközés esetén felfúvódó légzsák nagy erővel
fújódik fel. Egy felfúvódó kiegészítő első lég-
zsák gyermekének súlyos sérülését vagy akár
halálát is okozhatja.

• Az állítható háttámlát úgy kell beállítani, hogy
illeszkedjen a gyermeküléshez, és a lehető leg-
függőlegesebb helyzetben álljon.

• Amennyiben a beszereléshez rögzítőelemre van
szükség és ezt nem használja, kanyarodás és
fékezés közben a gyermekülés felborulhat és
sérülést okozhat.

• A gyermekülés beszerelése után ellenőrizze azt,
mielőtt még beleültetné a gyereket. Nyomja
egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza meg
előre, így meggyőződhet arról, hogy megfele-
lően a helyén marad-e. A gyermekülés nem
mozdulhat 25 mm-nél (1 in) többet. Ha a gyer-
mekülés nem stabil, húzza meg az övet vagy te-
gye az egészet másik ülésre, és ellenőrizze is-
mét.

• Ha a gyermekülés nincs megfelelően rögzítve,
egy esetleges ütközés vagy hirtelen fékezés so-
rán a gyermek sérülésének kockázata megnő.

• A gyermekülés nem megfelelő használata nö-
velheti a gyermek és más utasok sérülésének
kockázatát vagy súlyosságát is.

SSS0099Z
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• Amikor nem használja a gyermekülés rendszert,
tartsa biztosan rögzítve az ISOFIX rendszerrel,
hogy megakadályozza az ülés előrezuhanását
egy esetleges hirtelen fékezés vagy baleset so-
rán.

• Oldallégzsákkal felszerelt járműben ne ültessen
csecsemőt vagy gyermeket az első utasülésbe,
mert a légzsák súlyos sérülését okozhat, ha ki-
nyílik egy ütközés során.

Az INFINITI azt javasolja, hogy csecsemőket és kis-
gyermekeket minden esetben gyermekülésbe rög-
zítve szállítson. Olyan gyermekülés rendszert vá-
lasszon, amely illeszkedik a járművébe és mindig
kövesse a gyártó beszerelési és használati útmuta-
tóját. Emellett számtalan egyéb típusú rendszer el-
érhető nagyobb gyermekek számára, amelyet a
maximális védelem érdekében ajánlatos használni.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a zárt járműben hagyott gyer-
mekülés felforrósodhat. Ellenőrizze az ülés felüle-
tét és a csatjait, mielőtt belehelyezné a gyermeket.

GYERMEKÜLÉS ÉS ISOFIX
INFORMÁCIÓ
Amikor gyermekülést vásárol, a következőket tart-
sa szem előtt:

• (Európa) Olyan gyermekülést válasszon, ami
megfelel a legújabb európai biztonsági szab-
ványnak, az ECE 44.04 szabályozásnak.

• (Kivéve Európa) Olyan gyermekülést válasszon,
ami megfelel a következő szabványnak: UN 44.

• Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe, és el-
lenőrizze a beállításokat, így meggyőződhet ró-
la, megfelel-e az adott ülés a gyermek számára.
Mindig kövesse a javasolt eljárást.

• Ellenőrizze a gyermekülést a járműben is, hogy
meggyőződhessen róla, kompatibilis-e a jármű
biztonsági öv-rendszerével.

• Olvassa el a jelen fejezetben található tábláza-
tokat a javasolt beállítási pozíciók tekintetében,
és a járműhöz jóváhagyott gyermekülések listá-
ját.

MEGJEGYZÉS

A gyermeküléseken, melyek megfelelnek az ECE
44.04 vagy az UN 44 szabványnak, egyértelműen
jelölni kell a kategóriát: Univerzális, Fél- univerzá-
lis vagy ISOFIX.

Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer 1-15



Jóváhagyott univerzális gyermekülés pozíciók

Ez egy irányadó táblázat, amely jelzi a biztonsági övet és a különböző, elfogadott ülés pozíciókra
univerzálisan elfogadott gyermekülés rendszereket.

Súly kategória
Ülés helyzete

Első utasülés
Légzsák ON *1*2

Első utasülés
Légzsák OFF*1*3

Hátsó külső ülés
Hátsó középső

ülés

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

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

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

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

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

U: Megfelelő az “univerzális” kategóriába tartózó gyermekülésekhez, az előre és hátrafelé néző ülésekhez,
amelyek ehhez a súly kategóriához jóváhagyásra kerültek.

UF: Megfelelő az előre néző “universal” kategóriába tartozó gyermekülésekhez, amelyek ehhez a súly kategó-
riához jóváhagyásra kerültek.

L: Megfelelő azokhoz a gyermekülés rendszerekhez, amelyek a CRS gyártójának weboldalán megtalálhatók,
vagy a “fél-univerzális” kategóriákhoz.
Európa: Az INFINITI javaslatai - ha vannak ilyenek - a következő táblázatban láthatók.

X: Az üléspozíció nem alkalmas a gyermekülés számára ennél a súly kategóriánál.
*1: Minden esetben mozgassa el az első utas oldali ülést, hogy megfelelő helyet biztosíthasson a gyermekülés-

nek. Az INFINITI javaslata szerint a leghátsó és a legmagasabb állásba.
*2: Mozgassa az ülést annyira hátra, amennyire csak lehet.
*3: A gépjármű fel van szerelve egy automatikus első utas oldali légzsák deaktiváló rendszerrel. A PASSENGER

AIR BAG OFF visszajelző lámpának m világítania kell.
*4: Távolítsa el és biztonságosan tárolja el az utas oldali fejtámlát, amikor az előre néző gyermekülés rendszert

beszereli.
Ha a fejtámlát nem lehet eltávolítani, állítsa be a fejtámla magasságát úgy, hogy az ne érjen össze a gyer-
mekülés rendszerrel.
Figyeljen arra, hogy vannak olyan modellek, amelyeken a fejtámla fix. Ezek a fejtámlák nem akadályozzák
a gyermekülés rendszer beszerelését.
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A megfelelő gyermekülés rendszerek (CRS) listája (Európa)

Figyelmesen olvassa el a gyermekülés rendszerek beszerelési útmutatóját.

Súly kategória Gyermekülés Tulajdonságok

0 <10 kg — —

0+ <13 kg Römer BabySafe
Övvel rögzített
Hátrafelé néző

I 9 - 18 kg Römer King plus
Övvel rögzített

Előre néző

II 15 - 25 kg Römer KidFix
Övvel rögzített

Előre néző

III 22 - 36 kg Römer KidFix
Övvel rögzített

Előre néző
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Jóváhagyott ISOFIX gyermekülés pozíciók

Ez a táblázat tartalmazza, hogy az egyes ülőhelyekre mely ISOFIX univerzális és ISOFIX fél-univerzális gyermekülések szerelhetők be.

Súly kategória Méretosztály Rögzítés
Ülés pozíció*1

Első utasülés
Légzsák ON

Első utasülés
Légzsák OFF

Hátsó külső ülés*2 Hátsó középső ülés

Mózeskosár
F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X

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

0+ (< 13 kg)

E ISO/R1 X X IL*3 X

D ISO/R2 X X IL*3 X

C ISO/R3 X X IL*3 X

I (9 - 18 kg)

D ISO/R2 X X IL*3 X

C ISO/R3 X X IL*3 X

B ISO/F2 X X IL/IUF X

B1 ISO/F2X X X IL/IUF X

A ISO/F3 X X IL/IUF X

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

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

X: ISOFIX pozíció nem megfelelő ISOFIX gyermekülés rendszer beszerelésére (CRS) ebben az ülés pozícióban.
IUF: Megfelelő ISOFIX előre néző CRS-hez az univerzális kategóriában, amely ebben a súly kategóriában jóváhagyott.
IL: Megfelelő azokhoz az ISOFIX CRS-khez, amelyek a CRS gyártójának weboldalán megtalálhatók, vagy a “fél-univerzális” kategóriákhoz.

Európa: Az INFINITI javaslatai - ha vannak ilyenek - a következő táblázatban láthatók.
*1 Távolítsa el és biztonságosan tárolja el az utas oldali fejtámlát, amikor az előre néző gyermekülést beszereli.
*2 Ha előre néző gyermekülés rendszert szeretne beszerelni, mozgassa előre az első utas oldali ülést annyira, hogy az elég teret biztosítson a gyermekülés beszereléséhez,

illetve elég lábteret biztosítson a gyermeknek.
*3 Ha a C, D vagy E méretkategóriába tartozó gyermekülést használ, figyeljen arra, hogy az első utas oldali ülés ne érintkezzen a gyermekülés rendszerrel. Mozgassa az

első ülést előre, majd állítsa be a magasságát és/vagy az üléstámla szögét.
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A megfelelő ISOFIX gyermekülés rendszerek (CRS) listája (Európa)

Figyelmesen olvassa el a gyermekülés rendszerek beszerelési útmutatóját.

Súly kategória Gyermekülés Tulajdonságok

0 <10 kg — —

0+ <13 kg Römer BabySafe & ISOFIX alap
ISOFIX & tartóláb

Hátrafelé néző

I 9 - 18 kg Römer Duo+
ISOFIX & Felső heveder

Előre néző

II 15 - 25 kg Römer KidFix
ISOFIX & Öv

Előre néző

III 22 - 36 kg Römer KidFix
ISOFIX & Öv

Előre néző
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ISOFIX GYERMEKÜLÉS RENDSZER
Az Ön járműve olyan speciális rögzítési pontokkal
van felszerelve, amelyeket használhat az ISOFIX
rendszerrel kompatibilis gyermekülésekkel.

ISOFIX alsó rögzítési pontok helyei

Az ISOFIX rögzítési pontokkal a gyermekülést csak
a hátsó szélső ülésekre tudja rögzíteni. Ne próbál-
jon meg gyermekülés rögzíteni a középső ülésre
úgy, hogy közben a ISOFIX rögzítési pontokat
használja.

Az ISOFIX rögzítési pontok, ISOFIX címkével ellát-
va, a hátsó üléspárnák alján találhatók.

ISOFIX gyermekülés rögzítése a rögzítési
pontokhoz

ISOFIX gyermekülések két rögzítő elemmel rendel-
keznek, amelyeket az ülésen található rögzítési
ponthoz lehet csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy az
Ön gyermekülésén található-e olyan címke, ami az
ISOFIX-kompatibilitást jelöli. Előfordulhat, hogy
ezeket az információkat megtalálja a gyermekülés
gyártójának utasításai között is.
Az ISOFIX gyermekülésekhez általában a felső he-
vedert kell használni vagy egyéb olyan eszközöket,
amelyek megakadályozzák az elfordulást, pl. maga-
sító lábak. Az ISOFIX gyermekülés beszerelésekor
figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat
ebben az útmutatóban és a gyermeküléshez tar-
tozó kézikönyvben. Lásd “Gyermekülés és ISOFIX
információ” jelen fejezet következő részében.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE
Az Ön járműve úgy készült, hogy a gyermekülése-
ket a hátsó ülésre tudja elhelyezni. A gyermekülés
beszerelésekor figyelmesen olvassa el és kövesse
az utasításokat ebben az útmutatóban és a gyer-
meküléshez tartozó kézikönyvben.

VIGYÁZAT

• A gyermekülés rögzítési pontjai úgy készültek,
hogy ellenállnak a megfelelően beszerelt gyer-
mekülések által kifejtett terhelésnek. Semmi-
lyen körülmények között nem használhatók a
felnőttek biztonsági övéhez vagy hevedereihez
vagy más elemek járműhöz rögzítésére. Ha
mégis így tesz, sérülhetnek a gyermekülés rög-
zítési pontjai. A gyermekülés nem rögzíthető
megfelelően a sérült rögzítési pontoknál és a
gyermek súlyosan, akár halálosan is megsérül-
het egy esetleges ütközésben.

• A gyermekülés felső rögzítő hevedere megsé-
rülhet, ha hozzáér a kalaptartóhoz, vagy a cso-
magtérben lévő tárgyakhoz. Vegye ki a kalap-
tartót a járműből, vagy rögzítse a csomagtér-
ben. Rögzítsen minden egyéb tárgyat a
raktérben, lásd “Kalaptartó” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben. Ha a gyermekülés
felső rögzítő hevedere sérült, ütközés estén a
gyermek súlyosan, vagy akár halálosan megsé-
rülhet.

NIC2612

ISOFIX rögzítési pontok helyei

SSS0644Z

A rögzítési pontokhoz való csatlakoztatás
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Felső heveder rögzítési helyei

A rögzítési pontok a hátsó, külső ülések támlája
mögött található és csak a hátsó külső ülésekre el-
helyezett gyermekülésekhez használható.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE ISOFIX
SEGÍTÉSÉGÉVEL

VIGYÁZAT

• Az ISOFIX gyermekülést csak a meghatározott
helyekre rögzítse. Az ISOFIX alsó kapcsolódási
pontokkal kapcsolatban lásd: “ISOFIX alsó rög-
zítési pontok helyei” jelen fejezet előző rész-
ében.Ha a gyermekülést nem rögzíti megfele-
lően, a gyermek súlyosan megsérülhet vagy
akár meg is halhat egy baleset esetén.

• Olyan gyermeküléseket, amelyeknek a haszná-
latához kell felső heveder ne szereljen be olyan
ülésre, amelyen nincs felső heveder.

• Ne rögzítse a gyermekülést a hátsó középső
ülésre az ISOFIX alsó csatjaival. A gyermekülés
így nem lesz megfelelően rögzítve.

• Vizsgálja meg az alsó csatokat úgy, hogy az uj-
jaival benyúl a csatok alá, és ellenőrzi, nincs-e
akadály az ISOFIX csatjai felett, mint pl. a biz-
tonsági öv hevedere, vagy az üléspárna anya-
ga. A gyermekülés nem lesz megfelelően rög-
zítve, ha az ISOFIX csatjai akadályokba ütköz-
nek.

• A gyermekülés rögzítési pontjai úgy készültek,
hogy ellenállnak a megfelelően beszerelt gyer-
mekülések által kifejtett terhelésnek. Semmi-
lyen körülmények között nem használhatók a
felnőttek biztonsági övéhez vagy hevederei-
hez, vagy más elemek járműhöz rögzítésére.

Beszerelés a hátsó, külső ülésre

Előre néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a követ-
kező lépéseket az előre néző gyermekülés ISOFIX
rendszerrel történő beszereléséhez a hátsó külső
ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre ➀.

2. A gyermekülés rögzítő csatjait rögzítse az ISO-
FIX rendszer alsó rögzítési pontjaihoz ➁.

3. A gyermekülés háttámláját a gépjármű ülésének
háttámlájához kell rögzíteni. Ha szükséges,állít-
sa be vagy távolítsa el a fejtámlát, hogy a gyer-
mekülés megfelelően illeszkedjen. (Lásd
“Fejtámaszok” jelen fejezet előző részében.) Ha
a fejtámlát eltávolította, tárolja biztonságos he-
lyen. Ha a gyermekülést leszereli az ülésből, he-
lyezze be fejtámlát. Ha az adott ülésen nincs ál-

NIC2613

SSS0646AZ

1. és 2. lépés
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lítható fejtámla és az megakadályozza a gyer-
mekülés megfelelő illeszkedését, próbáljon meg
egy másik üléspozíciót, vagy egy másik gyer-
mekülést.

4. A rögzítést rövidítse le, hogy a gyermekülés szo-
rosan illeszkedjen; a gyermekülést a közepénél
nyomja lefelé ➂ és hátrafelé ➃ a térdével, hogy
az ülés párnázatát és háttámláját össze tudja
nyomni.

5. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és rög-
zítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd “Felső
heveder rögzítési helyei” jelen fejezet előző rész-
ében.)

6. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást meg-
akadályozó rendszerrel van felszerelve, úgy mint
lábakkal, használja inkább azokat a felső heve-
der helyett. Ilyen esetben kövesse a gyermek-
ülés gyártójának utasításait.

7. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetné a gyermeket ➄. Nyomja a gyermek-
ülést egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza
meg előre, így meggyőződhet arról, hogy meg-
felelően a helyen marad-e.

8. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 7 lé-
pést.

Hátrafelé néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a követ-
kező lépéseket a hátrafelé néző gyermekülés ISO-
FIX rendszerrel történőbeszereléséhez a hátsó kül-
ső ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre ➀.

2. A gyermekülés rögzítő csatjait rögzítse az ISO-
FIX rendszer alsó rögzítési pontjaihoz ➁.

SSS0754AZ

4. lépés

SSS0755AZ

7. lépés

SSS0649AZ

1. és 2. lépés

SSS0756AZ

3. lépés
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3. A rögzítést rövidítse le, hogy a gyermekülés szo-
rosan illeszkedjen; a gyermekülést a közepénél
nyomja lefelé ➂ és hátrafelé ➃ a kezével, hogy
az ülés párnázatát és háttámláját össze tudja
nyomni. Ha a gyermekülés hozzáér az első ülés-
hez, csúsztassa előre az első ülést, amíg a gyer-
mekülés már nem ér hozzá.

4. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és rög-
zítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd “Fel-
ső heveder rögzítési helyei” jelen fejezet előző
részében.)

5. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást meg-
akadályozó rendszerrel van felszerelve, úgy mint
lábakkal, használja inkább azokat a felső heve-
der helyett. Ilyen esetben kövesse a gyermek-
ülés gyártójának utasításait.

6. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetné a gyermeket ➄. Nyomja a gyermek-

ülést egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza
meg előre, így meggyőződhet arról, hogy meg-
felelően a helyen marad-e.

7. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 6 lé-
pést.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE
HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI
ÖVVEL

Beszerelés a hátsó utasülésre

Előre néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Előre néző gyer-
mekülés hátsó, külső ülésre 3 pontos biztonsági öv-
vel (automatikus rögzítés nélkül) való beszerelésé-
hez kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre➀. Ha a gyer-
mekülés hozzáér az első üléshez, csúsztassa elő-
re az első ülést, amíg a gyermekülés már nem ér
hozzá.

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illessze a csatba ➁, amíg
meg nem érzi és meg nem hallja annak becsato-
lódását.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv lazasága
elkerülhető legyen, szükséges a biztonsági övet
a helyén rögzíteni a gyermeküléshez tartozó
rögzítő egységgel.

SSS0757AZ

6. lépés

SSS0758AZ

1. lépés

SSS0493AZ

2. lépés
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4. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg; a
gyermekülést a közepénél nyomja lefelé ➂ és
hátrafelé ➃a térdével, hogy az ülés párnázatát
és háttámláját össze tudja nyomni, és eközben
húzza felfelé a biztonsági övet.

5. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetné a gyermeket ➄. Nyomja a gyermek-
ülést egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza
meg előre, így meggyőződhet arról, hogy meg-
felelően a helyen marad-e.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 5 lé-
pést.

Hátrafelé néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Hátrafelé néző
gyermekülés hátsó, külső ülésre 3 pontos bizton-
sági övvel (automatikus rögzítés nélkül) való besze-
reléséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre ➀.

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illessze a csatba ➁, amíg
meg nem érzi és meg nem hallja annak becsato-
lódását.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv lazasága
elkerülhető legyen, szükséges a biztonsági övet
a helyén rögzíteni a gyermeküléshez tartozó
rögzítő egységgel.

SSS0647AZ

4. lépés

SSS0638AZ

5. lépés

SSS0759AZ

1. lépés

SSS0654AZ

2. lépés

SSS0639AZ

4. lépés
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4. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg; a
gyermekülést a közepénél nyomja lefelé ➂ és
hátrafelé ➃ a térdével, hogy az ülés párnázatát
és háttámláját össze tudja nyomni, és eközben
húzza felfelé a biztonsági övet.

5. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetné a gyermeket ➄. Nyomja a gyermek-
ülést egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza
meg előre, így meggyőződhet arról, hogy meg-
felelően a helyen marad-e.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 5 lé-
pést.

Beszerelés az utas oldali első ülésre

VIGYÁZAT

• Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermekülést
az elsőutas oldali ülésre anélkül, hogy meggyő-
ződne az első utas oldali légzsák deaktivált ál-
lapotáról. A gépjármű fel van szerelve egy au-
tomatikus első utas oldali légzsák deaktiváló
rendszerrel. A PASSENGER AIR BAG OFF
visszajelző lámpának m világítania kell.
Frontális ütközés esetén a kiegészítő, frontális
ütközés esetén felfúvódó légzsák nagy erővel
fújódik fel. Egy felfúvódó kiegészítő első lég-
zsák gyermekének súlyos sérülését vagy akár
halálát is okozhatja.

• Soha ne szereljen be olyan gyermekülést, amely
előtt a felső övet keresztül kellene húznia.

• Az INFINITI azt javasolja, hogy a gyerekülést a
hátsó ülésre szerelje be. Ha a gyermekülést az
első utasülésre kell szerelnie, tolja az utas ülést
a leghátsó pozícióba.

• Csecsemők ülését hátrafelé néző pozícióban
kell beszerelni, ezért nem szabad azt az első
utasülésre szerelni, ha az utasoldali légzsák
nincs deaktiválva van.

Előre néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Előre néző gyer-
mekülés első utas ülésre 3- pontos biztonsági övvel
(automatikus rögzítés nélkül) való beszereléséhez
kövesse a következő lépéseket:

1. Gondoskodjon róla, hogy az első utas oldali lég-
zsák letiltásra kerüljön. A gépjármű fel van sze-
relve egy automatikus első utas oldali légzsák
deaktiváló rendszerrel. A PASSENGER AIR BAG

SSS0658AZ

5. lépés

SSS0300AZ
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OFF visszajelző lámpának m világítania kell.
Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba és győ-
ződjön meg róla, hogy az első légzsák állapotát
visszajelző lámpa m világít.

2. Csúsztassa az ülést a leghátsó állásba ➀.

3. Állítsa a fejtámlát a legmagasabb helyzetbe ➁.
Távolítsa el, ha zavarja a gyermekülés beszere-
lését. Ilyen esetben biztonságosan rögzítse a fej-
támlát a csomagtérben csomagtartóban, hogy
ne válhasson veszélyes repülő tárggyá egy hir-
telen fékezés vagy baleset során.

4. Helyezze a gyermekülést az ülésre.

5. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illessze a csatba ➂, amíg
meg nem érzi és meg nem hallja annak becsato-
lódását.

6. Annak érdekében hogy a biztonsági öv lazasága
elkerülhető legyen, szükséges a biztonsági övet
a helyén rögzíteni a gyermeküléshez tartozó
rögzítő egységgel.

7. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg; a
gyermekülést a közepénél nyomja lefelé ➃ és
hátrafelé ➄a térdével, hogy az ülés párnázatát
és háttámláját össze tudja nyomni, és eközben
húzza felfelé a biztonsági övet.

SSS0627Z

2. és 3. lépés

SSS0360CZ

5. lépés
SSS0647BZ

7. lépés
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8. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetné a gyermeket ➅. Nyomja a gyermek-
ülést egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza
meg előre, így meggyőződhet arról, hogy meg-
felelően a helyen marad-e.

9. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 5 - 8 lé-
pést.

Hátrafelé néző:

Ha gyermekülés rendszert kell szerelnie az első
ülésre, a következőképp járjon el:

1. Gondoskodjon róla, hogy az első utas oldali lég-
zsák letiltásra kerüljön. A gépjármű fel van sze-
relve egy automatikus első utas oldali légzsák
deaktiváló rendszerrel. A PASSENGER AIR BAG
OFF visszajelző lámpának m világítania kell.
Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba és győ-
ződjön meg róla, hogy az első légzsák állapotát
visszajelző lámpa m világít.

2. Csúsztassa az ülést a lehető leghátrább.

3. Állítsa a fejtámlát a legmagasabb helyzetbe. Tá-
volítsa el, ha zavarja a gyermekülés beszerelé-
sét. Ilyen esetben biztonságosan rögzítse a fej-
támlát a csomagtérben csomagtartóban, hogy
ne válhasson veszélyes repülő tárggyá egy hir-
telen fékezés vagy baleset során.

4. Helyezze a gyermekülést az utasoldali első ülés-
re.
A beszerelésnél minden esetben kövesse a gyer-
mekülés gyártója által adott utasításokat.

5. Vezesse át a biztonsági öv csatját a gyermek-
ülésen és nyomja bele a csatlakozóba, amíg kat-
tanó hangot nem hall és azt nem érzi, hogy az öv
bekapcsolódott.
Ahhoz, hogy az öv lelazulását megakadályoz-
hassa, rögzítse a vállövet a rögzítőelemmel
jA . Használja a gyermeküléshez adott rögzítőele-
met vagy használjon egy olyat, amely méreteiben
és erősségében megfelelő annak.
Az öv elvezetésénél minden esetben kövesse a
gyermekülés gyártója által megadott utasításo-
kat.

6. Csúsztassa az elsőutasülést a lehető legelőrébb,
hogy a biztonsági öv teljesen leszorítsa a gyer-
mekülés rendszert, és hogy gyermekülés széle
érintkezzen műszerfallal.

7. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetné a gyermeket. Ellenőrizze, hogy nem bil-
leg-e túlságosan oldalirányba. Próbálja előre
húzni, és ellenőrizze, hogy a helyén marad-e.

SSS0302GZ

8. lépés
SSS0627Z

2. és 3. lépés
SSS0513Z
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ÜLÉSMAGASÍTÓK

Ülésmagasítókkal kapcsolatos
óvintézkedések

VIGYÁZAT

Ha az ülésmagasítót és a biztonsági övet nem meg-
felelően használja, a gyermek súlyos, akár halálos
sérüléseket is szenvedhet egy hirtelen megállás
vagy ütközés során:

• Csecsemőket és kisgyerekeket minden esetben
megfelelő gyerekülésben kell elhelyezni, ha a
gépjárműben utaznak. Ha nem használ gyere-
külést vagy ülésmagasítót egy esetleges bal-
eset súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is
vezethet.

• A csecsemőket és a gyermekeket a járműben
sose tartsa az ölében. Még a legerősebb felnőtt
sem tudja megvédeni őket így egy súlyos bal-
eset során. A gyermek összezúzódhat a felnőtt

és a jármű közé szorulva. Valamint soha ne csa-
tolja ugyanazt a biztonsági övet önmaga és a
gyermek köré.

• Az INFINITI azt javasolja, hogy az ülésmagasí-
tót a hátsó ülésre szerelje be. A baleseti statisz-
tikák szerint, a gyermekek nagyobb biztonság-
ban vannak a gyermekülésben a hátsó ülésen,
mint az első ülésen. Ha ülésmagasítót kell be-
szerelnie az első ülésre, lásd: “Ülésmagasító
beszerelése” jelen fejezet következő részében.

• Az ülésmagasítót csak olyan üléspozícióba sze-
relje be, amely rendelkezik derék/váll övvel. Ha
nem használ három pontos biztonsági övet az
ülésmagasítóhoz, akkor a gyermek súlyos sérü-
léseket szenvedhet egy hirtelen megállás vagy
ütközés esetén.

• Az ülésmagasító nem megfelelő használata
vagy nem megfelelőbeszerelése növelheti mind
a gyermek, mind pedig az autóban utazó többi
személy sérülésének kockázatát vagy súlyos-
ságát, de egy baleset során súlyos sérüléseket,
vagy akár halált is okozhat.

• Az ülésmagasító helyett ne használjon törölkö-
zőket, könyveket, párnákat vagy egyéb
tárgyakat. Ezek a tárgyak normál haladás vagy
ütközés közben elmozdulhatnak és súlyos, akár
halálos sérüléseket okozhatnak. Az ülésmaga-
sítókat úgy tervezik, hogy azokat a derék/váll
övvel lehessen használni. Az ülésmagasítókat
úgy tervezik, hogy megfelelően vezessék el a
derék és váll öveket a gyermek testének leg-

erősebb pontjai előtt, így maximális védelmet
biztosíthatnak egy esetleges ütközés során.

• Az ülésmagasító használata és a beszerelése
során kövesse a gyártó utasításait. Ülésmaga-
sító vásárlásakor győződjön meg arról, hogy az
ülésmagasító megfelel a gyermeke számára, il-
letve beszerelhetőa gépjárműbe. Elképzelhető,
hogy egyes ülésmagasítók nem illeszkednek
megfelelően járművébe.

• Ha az ülésmagasító nincs megfelelően rögzítve,
egy esetleges ütközés vagy hirtelen fékezés so-
rán a gyermek sérülésének kockázata megnő.

• Az állítható háttámlát úgy kell beállítani, hogy
illeszkedjen az ülésmagasítóhoz, és a lehető
legfüggőlegesebb helyzetben álljon.

• Azt követően, hogy a gyermeket beültette az
ülésmagasítóba és a biztonsági övet bekap-
csolta, győződjön meg róla, hogy a biztonsági
öv váll része távol van a gyermek arcától és
nyakától, illetve a derék része nem a hasi részen
fut keresztül.

• A váll övet ne tegye a gyermek háta mögé vagy
a gyermek karja alá. Ha ülésmagasítót kell be-
szerelnie az első ülésre, kövesse a fejezet ké-
sőbbi részében, az “Ülésmagasító beszerelése
elsőutas oldali ülésre” c. bekezdésben leírtakat.

• Amikor nem használja az ülésmagasítót, tartsa
biztosan rögzítvea biztonsági övvel, hogy meg-
akadályozza az ülésmagasító előrezuhanását
egy esetleges hirtelen fékezés vagy baleset so-
rán.

ARS1098Z
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FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a zárt járműben hagyott ülés-
magasító felforrósodhat. Ellenőrizze az ülésmaga-
sító felületét és a csatjait, mielőtt belehelyezné a
gyermeket.

A különböző gyártók különbözőméretű ülésmaga-
sítókat gyártanak. Amikor ülésmagasítót vásárol, a
következőket tartsa szem előtt:

• Ellenőrizze az ülésmagasítót a járműben is, hogy
meggyőződhessen róla, kompatibilis-e a jármű
ülésével vagy a biztonsági öv-rendszerével.

• Győződjön meg róla, hogy a gyermek fejét az
ülésmagasító vagy a gépjármű ülése megfele-
lően tartja. Az üléstámlának a gyermek fülének
középvonala felett kell lennie. Például, ha ala-
csony támlájú ülésmagasítót ➀ választ, a gép-
jármű üléstámlájának a gyermek fülének közép-
vonala felett kell lennie. Ha az üléstámla alacso-
nyabban van, mint a gyermek fülének
középvonala, magasabb háttámlájú ülésmaga-
sítót ➁ kell használni.

• Ha az ülésmagasító kompatibilis a gépjárművel,
helyezze a gyermeket az ülésmagasítóba, és el-
lenőrizze a beállításokat, így meggyőződhet ró-
la, megfelel-e az adott ülésmagasító a gyermek
számára. Mindig kövesse a javasolt eljárásokat.

Egyes államok, tartományok vagy területek meg-
követelik, hogy az újszülötteket és kis gyermeke-
ket jóváhagyott ülésmagasítóban szállítsák, ami-
kor a gépjárműműködésben van.

A fejezetben található utasítások az ülésmagasító
hátsó ülésre, illetve utas oldali első ülésre való be-
szerelésre vonatkoznak.

Ülésmagasító beszerelése

VIGYÁZAT

Az INFINITI azt javasolja, hogy az ülésmagasítót a
hátsó ülésre szerelje be. Ha a gyermekülést az első
utas oldali ülésre kell szerelnie, tolja az utas oldali
ülést a leghátsó pozícióba.

VIGYÁZAT

Ahhoz, hogy a gyermek sérülését elkerülhesse, ne
használja a derék/váll övet automatikusan rete-
szelő biztonsági öv visszahúzóval, amikor az ülés-
magasítót a biztonsági övvel használja.

A gyermekülés beszerelése előtt olvassa el a “Gyer-
mek biztonsága”, “Gyermekülés” és “Ülésmagasító”
fejezetekben található figyelmeztetéseket.

Amikor az ülésmagasítót szereli be a hátsó ülésre
vagy az utas oldali első ülésre, kövesse a következő
lépéseket:

LRS0501Z

LRS0464Z

LRS0455Z
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1. Ha az ülésmagasítót az első utas oldali ülésre
kell szerelnie, tolja az utas oldali ülést a leghát-
só pozícióba.

2. Helyezze az ülésmagasítót az ülésre. Csak előre
néző irányba szerelje be. Minden esetben köves-
se az ülésmagasító gyártójának utasításait.

3. Az ülésmagasítót úgy kell elhelyezni, hogy az
stabilan álljon a gépjármű ülésén.

Ha szükséges, állítsa be vagy távolítsa el a fej-
támlát, hogy az ülésmagasító megfelelően il-
leszkedjen. Lásd “Állítható fejtámlák
alkotóelemei” jelen fejezet előző részében. Ha a
fejtámlát eltávolította, tárolja biztonságos he-
lyen. Ha az ülésmagasítót leszereli az ülésből,
helyezze vissza fejtámlát.

Ha az adott ülésen nincs állítható fejtámla és az
megakadályozza az ülésmagasító megfelelő il-
leszkedését, próbáljon meg egy másik üléspozí-
ciót, vagy egy másik ülésmagasítót.

4. Állítsa be a derék övet pontosan a gyermek csí-
pőjére. Győződjön meg róla, hogy követte az
ülésmagasító gyártó utasításait a biztonsági öv
elvezetését illetően.

5. Húzza a biztonsági öv vállövi részét a vissza-
húzó felé nagyobb lazaság elérése céljából. Győ-
ződjön meg róla, hogy a váll övet a gyermek vál-

la tetején, középső részén vezeti át. Győződjön
meg róla, hogy követte az ülésmagasító gyártó
utasításait a biztonsági öv elvezetését illetően.

6. A biztonsági öv megfelelő rögzítéséhez kövesse
a figyelmeztetéseket és utasításokat, amelye-
ket a következő részben láthat: “A biztonsági öv
használatával kapcsolatos óvintézkedések” je-
len fejezet előző részében.

7. Ha az ülésmagasítót az első utas oldali ülésre
szereli be, fordítsa a gyújtáskapcsolót ACC vagy
ON állásba. A <PASSENGER AIR BAG ON>
m ➀ visszajelző lámpa vagy a <PASSENGER
AIR BAG OFF> m ➁ visszajelző lámpa világít,
függően a használt gyermekülés és ülésmagasí-
tó típusától és méretétől. Lásd “SRS légzsák fi-
gyelmeztető lámpa” jelen fejezet következő
részében.

WRS0699Z

LRS0451Z

Hátsó középső pozíció

LRS0452Z

Hátsó külső pozíció

NIC2740
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KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI
RENDSZERREL (SRS) KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK
A kiegészítő utasvédelmi rendszert (SRS) bemuta-
tó fejezet fontos információkat tartalmaz a vezető
oldali és utas oldali kiegészítő első légzsákokkal,
ülésbe szerelt légzsákokkal, tetőbe szerelt
függönylégzsákokkal és biztonsági öv előfeszítők-
kel kapcsolatban.

Kiegészítő első légzsákok

Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges fron-
tális ütközésnél a vezető és/ vagy az utas fejét vagy
mellkasát érő ütközési erőt. Az első légzsákokat
úgy tervezték meg, hogy akkor fújódjanak fel, ami-
kor ütközés éri a járművet.

Térdlégzsák a vezető oldalán

A térdlégzsák a kormányoszlop alatt aktiválódik. A
vezetőoldali térdlégzsák az első légzsákkal együtt
aktiválódik.

A vezető oldali térdlégzsák további védelmet nyújt
a vezető ülésben helyet foglaló személy combjá-
nak, térdének vagy alsó lábszárának.

Első ülésbe szerelt, oldalsó ütközés ellen
védő kiegészítő légzsák

Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges oldal-
só ütközésnél a vezető és első utas mellkasát érő
ütközési erőt. Az első ülésbe szerelt, oldalsó ütkö-
zés ellen védő kiegészítő légzsákot úgy tervezték
meg, hogy azon az oldalon fújódjon fel, ahonnan az
ütközés érkezik.

Tetőbe szerelt, oldalsó ütközés ellen védő
kiegészítő függöny légzsákrendszer

Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges oldal-
só ütközés során a vezető és az első ülésen, vala-
mint az hátsó oldalsó üléseken utazó személyek fe-
jére ható ütközési erőt. A tetőbe szerelt kiegészítő
függöny légzsákokat úgy tervezték meg, hogy azon
az oldalon fújódjon fel, ahol az ütközés éri a jármű-
vet.

Az SRS feladata, hogy kiegészítse a vezető- és
utasoldali biztonsági övek által nyújtott balesetvé-
delmet de nem helyettesítik azokat. A biztonsági
öveket mindig megfelelően be kell csatolni, a veze-
tőnek és az első utasnak pedig megfelelő távolság-
ban kell ülnie a kormánykeréktől, műszerfaltól és az
első ajtók burkolatától. További információért lásd
“Biztonsági övek” jelen fejezet előző részében.

Miután a gyújtáskulcsot ON vagy START állásba
fordítja, világít a légzsák figyelmeztető lámpa. A
légzsák figyelmeztető lámpa néhány másodperc-
cel az után kapcsol ki, hogy a motort elindította és
a rendszer működőképes. Lásd “Figyelmeztető
lámpák, visszajelző lámpák és hangjelzések” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben további
részletekért.

A légzsák csak akkor működik, ha a gyújtáskapcso-
ló ON vagy START helyzetben van.

Vezető és utasoldali légzsákok:

VIGYÁZAT

• A kiegészítő első légzsákok elvileg nem nyílnak
ki oldalsó, hátsó ütközés, felborulás, vagy ala-
csonyabb súlyosságú frontális ütközés esetén.
Mindig viselje a biztonsági övet annak érdeké-
ben, hogy csökkenthesse a balesetekben sze-
rezhető sérülések kockázatát vagy súlyossá-
gát.

• A biztonsági övek és kiegészítő légzsákok ak-
kor a leghatékonyabbak, ha az ülésben teljesen
hátradől egyenes derékkal. Az első kiegészítő
légzsákok ütközéskor nagy erővel fújódnak fel.
Ha nincs bekötve, előre dől, oldalt ül vagy nem
a megfelelő pozícióban van, sokkal nagyobb a
súlyos sérülés vagy akár halál lehetősége egy
esetleges baleset során. Ön súlyos, akár halálos
sérüléseket is szenvedhet a kiegészítő légzsá-
kok felfújódása esetén, ha éppen a légzsákkal
szembe néz, amikor az felfújódik. Minden eset-

NPA926Z

Helyes (hátsó) üléspozíciók
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ben dőljön hátra, amennyire még kényelmes,
hogy minél messzebb legyen a kormánykerék-
től. Minden esetben használja a biztonsági
övet.

VIGYÁZAT

• SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermek-
ülést olyan ülésen, amelyet elölről AKTÍV LÉG-
ZSÁKvéd, mert az aGYERMEKHALÁLÁT vagy
SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja. Lásd “Az első
utas oldali légzsák automatikus deaktiváló
rendszere” jelen fejezet következő részében.

• Az INFINITI azt javasolja, hogy a csecsemőket
vagy kisgyermekeket a hátsó ülésre rögzített
gyermekülésben szállítsa, amennyiben lehetsé-
ges. A baleseti statisztikák szerint, a gyerme-
kek nagyobb biztonságban vannak a gyermek-
ülésben a hátsó ülésen, mint az elsőülésen.Lásd
“Gyermekülések” jelen fejezet előző részében.
Olyan gyermekülés rendszert válasszon, amely

illeszkedik a járművébe és mindig kövesse a
gyártó telepítési és használati útmutatóját.

• Ha az első utas oldali ülésbe hátrafelé néző
gyermekülésben gyereket ültet, minden eset-
ben győződjön meg róla, hogy az utas oldali
légzsák ki van kapcsolva. A
<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lám-
pának fel kell villannia. Ha a
<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző lámpa
világít, az utas oldali légzsák aktiválódhat egy
baleset során. A gyermeket megütheti a lég-
zsák. Jelentősen megnő a súlyos, akár halálos
sérülés kockázata. Lásd “Gyermekülések” jelen
fejezet előző részében.

• A gyermekek súlyosan megsérülhetnek vagy
akár meg is halhatnak, ha az első légzsákok fel-
fúvódnak, és nincsenek rendesen bekötve a
gyerekülésbe. Lásd “Gyermekülések” jelen fe-
jezet előző részében.

• Soha ne engedje gyermekeit biztonsági öv be-
kapcsolása nélkül utazni vagy hogy kinyújtsák
a kezüket vagy fejüket az ablakon. Soha ne pró-
bálja meg az ölében vagy a karjában utaztatni a
gyerekeket.

Oldal- és függönylégzsákok:

VIGYÁZAT

• Az első, ülésbe szerelt légzsákok és tetőbe sze-
relt függönylégzsákok nem fúvódnak fel egy
előröl érkező ütközés esetén, hátsó ütközés
esetén, felborulás esetén vagy kevésbé súlyos,
oldalról érkező ütközés esetén. Mindig viselje a

biztonsági övet annak érdekében, hogy csök-
kenthesse a balesetekben szerezhető sérülések
kockázatát vagy súlyosságát.

• A biztonsági övek és az ülésbe szerelt kiegészí-
tő légzsákok, valamint a tetőbe szerelt függöny
légzsákok a leghatékonyabb védelmi eszközök,
ha megfelelő pozícióban ül az ülésben. A ülésbe
szerelt kiegészítő légzsákok, valamint a tetőbe
szerelt kiegészítő függöny légzsákok nagy erő-
vel fúvódnak fel. Ha Ön illetve utasa nincs be-
kötve, előre hajol, oldalt ül vagy bármilyen más
pozíciót foglal el, nagyobb az esélye annak,
hogy sérülést szenved vagy életét veszti egy
ütközés alkalmával.

• Ne engedje, hogy bárki is az ülésbe szerelt ki-
egészítő légzsák vagy a tetőbe szerelt kiegé-
szítő függöny légzsák elé tegye a kezét, lábát
vagy az arcát, az első ülések üléstámlájánál
vagy a belső tetősínnél. Ne engedje meg senki-
nek sem, aki az első utasülésen vagy a hátsó
külső üléseken utazik, hogy karját kinyújtsa
vagy kihajoljon az ablakon.

• Ha a hátsó ülésen ül, ne kapaszkodjon az első
ülés háttámlájába. Ha az ülésbe szerelt kiegé-
szítő légzsák vagy a tetőbe szerelt kiegészítő
függöny légzsák felfúvódik, súlyosan megsé-
rülhet. Legyen különösen óvatos gyermekek
esetében, akiket mindig megfelelően be kell
kötni gyermekülésbe.

• Ne használjon üléshuzatot az első ülések hát-
támláján. Akadályozhatják az ülésbe szerelt ki-
egészítő légzsák felfúvódását.

SSS0100Z

1-32 Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer



MEGJEGYZÉS

Áttekintéshez lásd “Kiegészítő utasvédelmi rend-
szerrel (SRS) kapcsolatos óvintézkedések” a
“0. Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegé-
szítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.

Előfeszített biztonsági öv rendszer

VIGYÁZAT

• Az előfeszített biztonsági öv rendszer aktivá-
lás után nem újrafelhasználható. A visszahúzó-
val és csatlakozóházzal együtt egy egységként
ki kell cserélni.

• Ha ütközik a gépjármű, de az előfeszített öv
nem aktiválódik, INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel ellenőriztesse és szükség esetén
cseréltesse le az előfeszítési rendszert.

• Az előfeszített biztonsági öv rendszeren vagy
annak alkatrészein vagy vezetékein jogosulat-
lan módosításokat végrehajtani tilos. Ezáltal
megelőzhető az előfeszítő sérülése vagy eset-
leges aktiválódása. Az előfeszített biztonsági
öv rendszer megváltoztatása súlyos személyi
sérülést okozhat.

• Az előfeszítő rendszeren vagy annak környé-
kén csak INFINITIKözpont vagy szakszerviz vé-
gezhet munkát. Elektromos berendezések sze-
relését csak INFINITI Központ vagy szakszerviz
végezheti el. Nem hitelesített elektronikus
tesztelő-berendezés vagy eszköz nem használ-
ható az előfeszített biztonsági öv rendszeren.

• Ha ki akarja dobni az előfeszített biztonsági öv
rendszert, vagy le akarja selejtezni a járművet,
lépjen kapcsolatba egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel. Az előfeszített biztonsági
öv rendszer ártalmatlanítási eljárása azINFINI-
TI Szerviz Útmutatóban kerül bemutatása. A
helytelen ártalmatlanítási eljárás személyi sé-
rülést okozhat.

Bizonyos típusú ütközések esetén az előfeszített
biztonsági öv rendszer a kiegészítő légzsákrend-
szerrel együtt aktiválódhat.

Az ülés övfeszítői és csatlakozó pontjai segítenek
megfeszíteni a biztonsági övet bizonyos típusú üt-
közések esetén, amelynek köszönhetően az első
üléseken utazók nem mozdulnak el az üléspozíció-
ból.

Az előfeszített biztonsági öv rendszer egybe van
építve a biztonsági öv visszahúzóval. Ezek a bizton-
sági övek a hagyományos övekkel megegyezőmó-
don használhatók.

Amikor az előfeszítő aktiválódik, füstöt észlelhet,
és nagy zajt hallhat. Ez a füst nem ártalmas és nem
utal tűzre. Ugyanakkor ne lélegezze be, mert légúti
irritációt és nehézlégzési tüneteket okozhat. Akik
eleve légzési nehézségekkel küzdenek, minél előbb
friss levegőhöz kell jutniuk.

Az előfeszítő aktiválódása után terhelés szabályo-
zók engedik ki a biztonsági övet (ha szükséges),
hogy csökkentsék a mellkasra ható erőt.

A kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpa arra fi-
gyelmeztet, hogy hiba lépett fel az előfeszítő rend-

szerben. (Lásd “SRS légzsák figyelmeztető lámpa”
jelen fejezet következő részében.) Ha a kiegészítő
légzsák figyelmeztető lámpa azt jelzi, hogy hiba van
a rendszerben, ellenőriztesse egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

A jármű eladásakor, kérjük tájékoztassa a vevőt az
előfeszítő rendszerről és ajánlja figyelmébe a hasz-
nálati útmutató megfelelő fejezeteit.
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Légzsák figyelmeztető címkék

➀ SRS légzsák figyelmeztető címke: A
figyelmeztető címke az utasoldali napellenző
felületén található.

➁ SRS oldalsó légzsák figyelmeztető címke: A
figyelmeztető címke az utasoldali középső
oszlopon található. De címkék vannak
belevarrva az első üléshuzatokba is.

SRS első légzsák:

A piktogram figyelmeztető címke ➀ a napellenzőn
található. Jelentése:

“SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermekülést
olyan ülésen, amelyet elölről AKTÍV LÉGZSÁK véd,
mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉ-
RÜLÉSÉT okozhatja.”

A HÁTSÓ ÜLÉS a LEGBIZTONSÁGOSABB hely a
12 év alatti gyermekek számára. Mindig csatolja
be a biztonsági övet és használjon gyermekülése-
ket. Ahhoz, hogy az ütközések során maximális
biztonságban legyen, minden esetben viselje a biz-

tonsági övet. Ne üljön vagy hajoljon szükségtele-
nül közel a légzsákhoz. Ne helyezzen semmilyen
tárgyat a légzsákra vagy a légzsák és saját maga
közé. Ha a légzsák figyelmeztető lámpa világít
vagy villog, amikor a gyújtáskapcsoló ON állásban
van, keressen fel egy INFINITI Központot vagy
szakszervizt. A légzsákokat csak INFINITIKözpont
vagy szakszerviz távolíthatja el vagy semmisítheti
meg.

Olvassa el a “LÉGZSÁK CÍMKE” leírást a kézikönyv
végén.

VIGYÁZAT

• Az INFINITI azt javasolja, hogy a csecsemőket
vagy kisgyermekeket a hátsó ülésre rögzített
gyermekülésben szállítsa, amennyiben lehetsé-
ges. A baleseti statisztikák szerint, a gyerme-
kek nagyobb biztonságban vannak a gyermek-
ülésben a hátsó ülésen, mint az elsőülésen.Lásd
“Gyermekülések” jelen fejezet előző részében.
Olyan gyermekülés rendszert válasszon, amely
illeszkedik a járművébe és mindig kövesse a
gyártó telepítési és használati útmutatóját.

• Ha az első utas oldali ülésbe hátrafelé néző
gyermekülésben gyereket ültet, minden eset-
ben győződjön meg róla, hogy az utas oldali
légzsák ki van kapcsolva. A <PASSENGER AIR
BAG OFF> visszajelző lámpának fel kell villan-
nia. Ha a <PASSENGER AIR BAG ON> visszajel-
ző lámpa világít, az utas oldali légzsák aktivá-
lódhat egy baleset során. A gyermeket megüt-
heti a légzsák. Jelentősen megnő a súlyos, akár

halálos sérülés kockázata. Lásd
“Gyermekülések” jelen fejezet előző részében.

• SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermek-
ülést olyan ülésen, amelyet elölről AKTÍV LÉG-
ZSÁKvéd, mert az aGYERMEKHALÁLÁT vagy
SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja. Lásd “Az első
utas oldali légzsák automatikus deaktiváló
rendszere” jelen fejezet következő részében.

SRS légzsák figyelmeztető lámpa

Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa, amely a mű-
szerfalon jelenik meg m , a kiegészítő első-, ülés-
be szerelt és függönylégzsákok, illetve a vezető ol-
dali térdlégzsákok áramköreit valamint az övfeszí-
tő rendszert figyeli. Figyeli a légzsák
vezérlőegységét, az ütközési zóna érzékelőjét, a
szatellit érzékelőket, az első ajtó nyomásérzékelőit,
az első utas oldali légzsák automatikus deaktiváló
rendszerét, valamint az összes kapcsolódó elektro-
mos rendszert.
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Miután a gyújtáskulcsot ON vagy START állásba
fordítja, világít a kiegészítő légzsák figyelmeztető
lámpa. A légzsák figyelmeztető lámpa néhány má-
sodperccel az után kapcsol ki, hogy a motort elin-
dította és a rendszer működőképes.

Ha a következők valamelyike előfordul, javíttassa
meg a légzsák rendszert és/vagy a biztonsági öv
előfeszítő rendszert a legközelebbi INFINITI Köz-
pontban vagy szakszervizben:

• Az SRS légzsák rendszer figyelmeztető lámpája
a motor elindítása után néhány másodpercnél
tovább világít.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa megszakí-
tásokkal villog.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa egyáltalán
nem világít.

Ilyen feltételek mellett a légzsákok és/vagy előfe-
szített biztonsági öv nem fog megfelelően működ-
ni. Ellenőrizni és javítani kell őket. Azonnal vegye fel
a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel.

VIGYÁZAT

Ha a kiegészítő légzsákrendszer figyelmeztető
lámpája világít, az azt jelenti, hogy az első légzsák,
az oldalsó légzsák, a függönylégzsák, a vezető ol-
dali térdlégzsák és/ vagy az előfeszítő rendszer
egy esetleges baleset során nem fog megfelelően

működni. Hogy a saját maga és utasai sérülését el-
kerülhesse, ellenőriztesse a gépjárművet egy INFI-
NITI Központban vagy szakszervizzel, amilyen ha-
mar csak lehet.
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KIEGÉSZÍTŐ LÉGZSÁK RENDSZEREK
1. Ütközési zóna érzékelője

2. Kiegészítő első légzsák modulok

3. Első ülésbe szerelt, oldalsó ütközés ellen védő
kiegészítő légzsák modulok

4. Tetőbe szerelt, oldalsó ütközés ellen védő
kiegészítő légzsákrendszer felfúvói

5. Ablakkeretbe/tetőbe szerelt, oldalsó ütközés
ellen védő kiegészítő légzsákrendszer
modulok

6. Térdlégzsák a vezető oldalán

7. Első utas oldali ajtó nyomásérzékelők

8. Első biztonsági öv előfeszítők

9. Műhold szenzor

10. Légzsákvezérlő- egység (ACU)

11. Hátsó biztonsági öv előfeszítők

VIGYÁZAT

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kormányke-
rék közepére. Ne helyezzen semmilyen tárgyat
a kormánykerék és a vezető közé. Az ilyen tár-
gyak veszélyessé válhatnak és sérülést okoz-
hatnak, ha a kiegészítő légzsákok felfúvódnak.

• Ne helyezzen olyan tárgyakat az ülésre, amely-
nek éles szélei vannak. Ne helyezzen olyan ne-
héz tárgyakat az ülésre, amelyek végleges be-
nyomódást okozhatnak. Ezek a tárgyak sérü-
lést okozhatnak az ülésben vagy az
automatikus első utas légzsák felismerő rend-
szerben. Ez befolyásolhatja a légzsákrendszer
működését, súlyos személyi sérülésekhez ve-
zetve.

• Az üléseken nehasználjon vizes vagy savas tisz-
títószereket (gőztisztítókat). Ez sérülést okoz-
hat az ülésben vagy az automatikus első utas
légzsák felismerő rendszerben. Ez befolyásol-
hatja a légzsákrendszer működését is, súlyos
személyi sérülésekhez vezetve.

• Közvetlen felfúvódás után, számtalan kiegészí-
tő légzsák alkatrész forró lesz még. Ne érintse
meg őket: súlyos égési sérüléseket szerezhet.

• A kiegészítő légzsákrendszeren vagy annak al-
katrészein vagy vezetékein jogosulatlan módo-
sításokat végrehajtani tilos. Ennek célja: meg-
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előzni a kiegészítő légzsákrendszer esetleges
felfúvódását illetve megelőzni annak sérülése-
it.

• Ne végezzen el jogosulatlan módosításokat a
gépjármű elektromos rendszerén, felfüggesz-
tésein, az első szerkezeti elemeken. Ez befolyá-
solhatja a kiegészítő légzsákrendszer megfele-
lőműködését.

• A kiegészítő légzsákrendszer megváltoztatása
súlyos személyi sérülést okozhat. A jogosulat-
lan módosítás vonatkozik a kormánykerékre,
amelynek közepére különböző anyagokat he-
lyez vagy ha különböző bevonóanyagokat he-
lyez a kiegészítő légzsákrendszer elemeinek
környékére.

• Az elsőutasülés módosítása súlyos személyi sé-
rüléseket eredményezhet. Például ne változ-
tassa meg az első üléseket úgy, hogy egyéb
anyagokat tesz az üléspárnára, pl.: üléshuza-
tot, amelyet nem úgy terveztek meg, hogy a
megfelelő légzsákműködést lehetővé tegye. Ne
tegyen semmilyen tárgyat az első utasülés, az
üléspárna vagy a háttámla párnája alá. Ezek a
tárgyak akadályozhatják az automatikus első
utas légzsák érzékelő rendszer működését.

• A biztonsági öv rendszeren vagy annak alkat-
részein vagy vezetékein jogosulatlan módosí-
tásokat végrehajtani tilos. Ez befolyásolhatja a
légzsák rendszer működését. A biztonsági öv
rendszer megváltoztatása súlyos személyi sé-
rülést okozhat.

• A kiegészítő légzsákrendszer karbantartását
vagy javítását csak INFINITI Központ vagy
szakszerviz végezheti el. Az SRS kábelköteget
ne válassza le vagy módosítsa. Nem hitelesített
elektronikus tesztelő-berendezés, eszköz nem
használható a kiegészítő légzsákrendszeren.

• Az SRS kábelköteg csatlakozói sárgák és/ vagy
narancssárgák a könnyebb azonosíthatóság
érdekében.

• Az első utas oldali légzsák kikapcsolásának el-
lenőrzése nélkül soha ne szereljen hátranéző
gyermekülést az első ülésre. Lásd “Az első utas
oldali légzsák automatikus deaktiváló
rendszere” jelen fejezet következő részében.
Frontális ütközés esetén a kiegészítő, frontális
ütközés esetén felfúvódó légzsák nagy erővel
fújódik fel. Egy felfúvódó kiegészítő első lég-
zsák gyermekének súlyos sérülését vagy akár
halálát is okozhatja.

Ha az első légzsákok kinyílnak, meglehetősen han-
gos puffanást hallhat, amit némi füst követhet. Ez
a füst nem ártalmas és nem utal tűzre. Ugyanakkor
ne lélegezze be, mert légúti irritációt és nehéz lég-
zési tüneteket okozhat. Azon utasok számára, akik
légzési nehézségektől, asztmától szenvednek,
azonnal friss levegőt kell biztosítani.

Ha olyan baleset történik, amelyben a légzsákok
kinyílnak, a gépjármű, a tervezésnek köszönhetően
nem indítható újra. Ha ilyen esemény előfordul, ja-
vasolt felkeresni egy INFINITI Központot vagy
szakszervizt ehhez a javításhoz.

A kiegészítő légzsákok a biztonsági övekkel együtt
segítenek csillapítani az első utasok mellkasára ha-
tó erőket. A függönylégzsák rendszer segít csillapí-
tani az első utasok és a hátsó oldalsó utasok fejét
érő ütközési erőt. Akár életet is menthetnek, vagy
megakadályozhatják súlyos sérülések kialakulását.
Ugyanakkor, egy felfúvódó oldallégzsák és
függönylégzsák okozhat horzsolásokat, vagy
egyéb sérüléseket is. A kiegészítő oldallégzsákok és
függönylégzsákok nem nyújtanak védelmet a test
alsó fele számára.

Kiegészítő első légzsákok

A vezető kiegészítő elülső légzsákja a kormányke-
rék közepében található. A térdlégzsák a kormány-
oszlop alatt található. Az utas kiegészítő légzsákja
a műszerfalon, a kesztyűtartó fölött található.

A kiegészítő légzsákokat arra tervezték, hogy na-
gyobb erejű frontális ütközéseknél nyíljanak ki,
ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak,
ha egy más típusú ütközésben fellépő erők nagyon
hasonlóak egy frontális ütközéshez. Elképzelhető,
hogy bizonyos frontális ütközések esetén nem fog-
nak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak hiánya)
nem mindig utal a kiegészítő első légzsák megfelelő
működésére.

VIGYÁZAT

Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermekülést az
első utas oldali ülésre anélkül, hogy meggyőződne
az első utas oldali légzsák deaktivált állapotáról. A
gépjármű fel van szerelve egy automatikus első
utas oldali légzsák deaktiváló rendszerrel. A
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<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpá-
nak m világítania kell. Frontális ütközés esetén
a kiegészítő, frontális ütközés esetén felfúvódó
légzsák nagy erővel fújódik fel. Egy felfúvódó ki-
egészítő első légzsák gyermekének súlyos sérülé-
sét vagy akár halálát is okozhatja.

Az első utas oldali légzsák automatikus
deaktiváló rendszere

VIGYÁZAT

Az utasoldali légzsákot úgy tervezték meg, hogy
bizonyos körülmények között kikapcsoljon.Figyel-
mesen olvassa el ezt a fejezetet, hogy megismerje
a működését. A leghatékonyabb védelem érdeké-
ben megfelelően használja az ülést, a biztonsági
övet és a gyermekülést. Ha nem tartja be az ülés, a
biztonsági öv és a gyermekülés rendszer használa-
tára vonatkozó utasításokat, súlyos sérüléseket
szenvedhet egy esetleges baleset során.

Ahhoz, hogy a rendszer felismerje a gyermekülést
az első utas oldali ülésen, az első utas oldali légzsák
automatikus deaktiváló rendszere kategorizálja az
első ülésben helyet foglaló személyeket a foglalt-
ságot jelző szenzor segítségével (súlyérzékelő). Et-
től az eredménytől függően az első utas oldali lég-
zsák aktiválásra vagy deaktiválásra kerül. Ha az
első utas oldali ülésre hátrafelé néző gyermekülést
szerel, a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpa a rendszer önellenőrzése után felvillan és úgy
is marad. Az első utas oldali légzsák letiltásra kerül.

A rendszer nem tiltja le:

• Az első ülésbe szerelt, oldalsó ütközés ellen vé-
dő kiegészítő légzsákrendszert.

• A tetőbe szerelt, oldalsó ütközés ellen védő ki-
egészítő légzsákrendszert.

• Biztonsági öv előfeszítők.

Az INFINITI azt javasolja, hogy a csecsemőket vagy
kisgyermekeket a hátsó ülésre rögzített gyermek-
ülésben szállítsa, amennyiben lehetséges. A balese-
ti statisztikák szerint, a gyermekek nagyobb biz-
tonságban vannak a gyermekülésben a hátsó ülé-
sen, mint az első ülésen. (Lásd “Gyermekülések”
jelen fejezet előző részében).

Ha feltétlenül szükséges, hogy gyermekülést sze-
relje be az első utas oldali ülésre, figyeljen a gyer-
mekülés megfelelő pozíciójára. Soha ne helyezzen
tárgyakat a gyermekülés mögé vagy mellé, pl. pár-
nát. A gyermekülés teljes alsó részének fel kell fe-
küdnie az első utas oldali üléspárnára. Az előre né-
zőgyermekülés háttámlájának a lehető legnagyobb
mértékben illeszkednie kell az első utas oldali ülés
háttámlájához. A gyermekülés rendszer ne érjen
hozzá a tetőhöz, illetve ne feszüljön a fejtámlának.
Állítsa be az üléstámla szögét és a fejtámla pozíci-
óját. Csak ilyenkor garantálható az első utas oldali
légzsák automatikus deaktiválása. Minden esetben
tartsa be a gyermekülés megfelelő pozíciójára vo-
natkozó utasításokat (lásd “Gyermekülések” jelen
fejezet előző részében) illetve kövesse a gyártó uta-
sításait.

Az első utas oldali légzsák automatikus deakti-
váló rendszerének működése:

➀ <PASSENGER AIR BAG ON> m visszajelző
lámpa

➁ <PASSENGER AIR BAG OFF> m
visszajelző lámpa

A visszajelző lámpa tájékoztatja Önt arról, hogy az
első utas oldali légzsák aktiválva vagy deaktiválva
van-e.

SSS0676Z
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Állítsa a kulcsot ACC vagy ON állásba a gyújtás-
kapcsolóban. A rendszer önellenőrzést hajt végre.

A <PASSENGER AIR BAG OFF> és
<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző lámpák
együtt világítanak kb. hat másodpercig.

A visszajelző lámpa jelzi az első utas oldali légzsák
állapotát:

• <PASSENGER AIR BAG ON> lámpa felvillan: az
első utas oldali légzsák engedélyezve van. Ha
egy baleset esetén a működtetéshez szükséges
feltételek fent állnak, az első utas oldali légzsák
felfúvódik.

• <PASSENGER AIR BAG OFF> lámpa felvillan:
az első utas oldali légzsák le van tiltva. Baleset
esetén a légzsák nem fúvódik fel.

Ha az első utas oldali légzsák állapota megváltozik
miközben a gépjármű mozgásban van, a légzsák
üzenete megjelenik a gépjármű információs kijelző-
jén (lásd: “Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS)
légzsákra figyelmeztető lámpa.” jelen fejezet előző
részében). Ha az első utas oldali ülés foglalt, min-
den esetben figyeljen a
<PASSENGER AIR BAG ON> és a
<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpák-
ra. Az utazás megkezdése előtt és során figyelje az
első utas oldali légzsák állapotát.

Ha az első utas oldali ülésbe nincs gyermekülés
rendszer beszerelve, akkor az utasnak úgy kell el-
foglalnia az első ülést, hogy

• A biztonsági öv megfelelően rögzítve van.

• Majdnem teljesen függőleges állásban, a hátát
az üléstámlának nyomva.

• Ha lehetséges, a lábai a padlón legyenek.

Ha az első utas nem tartja be ezeket a feltételeket,
befolyásolhatja az első utas oldali légzsák automa-
tikus deaktiváló rendszerét, például úgy, hogy:

• Testsúlyát áthelyezi a kartámaszra úgy, hogy
arra támaszkodik.

• Úgy ül, hogy a súlya elemelkedik az ülőlapról.

Az első utas oldali légzsák rendszer véletlenül is
deaktiválódhat ezek vagy más hasonló tevékeny-
ségek miatt. Ebben az esetben a
<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpa
folyamatosan világít. Az első utas oldali légzsák
nem nyílik ki egy baleset során.

VIGYÁZAT

<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpa vi-
lágít: az első utas oldali légzsák le van tiltva. Nem
aktiválódik egy esetleges baleset során és nem
nyújtja azt a védelmet, amelyre tervezték. Így az
első utas oldali ülésben utazó személy nekicsapód-
hat például a gépjármű belső részeinek, különösen
olyankor, ha a műszerfalhoz közel ül. Ezzel jelen-
tősen megnő a súlyos, akár halálos sérülés kocká-
zata.

Ha az első utas oldali ülés foglalt, győződjön meg a
következőkről:

• Az első utas oldali ülésben helyet foglaló sze-
mély besorolása megfelelő és az első utas oldali
légzsák aktiválva vagy deaktiválva van, az első
ülésben található személy besorolásának meg-
felelően.

• Az első utas oldali ülést a lehető legnagyobb
mértékben hátratolta.

• A személy megfelelően ül az ülésben.

Ha gyermeket ültet az első ülésre hátrafelé néző
gyermekülés rendszerben és a
<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző lámpa vi-
lágít, az utas oldali légzsák felfúvódhat egy esetle-
ges baleset során. A gyermeket megütheti a lég-
zsák. Jelentősen megnő a súlyos, akár halálos sé-
rülés kockázata. Ilyen esetekben mindig győződjön
meg arról, hogy az utas oldali légzsák ki van a kap-
csolva. A <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpának fel kell villannia.

Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lám-
pa kikapcsolva marad és/vagy a <PASSENGER AIR
BAG ON> visszajelző lámpa felvillan, ne szereljen
hátrafelé néző gyermekülést az első utas oldali
ülésre. Részletes információkért ld.: “Problémák az
első utas oldali légzsák automatikus deaktiváló
rendszerével” jelen fejezet következő részében.
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VIGYÁZAT

Ha gyermeket ültet az első utas oldali ülésre egy
előre nézőgyermekülés rendszerben és az elsőutas
oldali ülést nagyon közel állítja a műszerfalhoz,
baleset esetén a gyermek:

• Nekiütődhet a gépjárműbelsejének, ha a <PAS-
SENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpa vilá-
gít, például.

• Megütheti a légzsák, ha a <PASSENGER AIR
BAG ON> lámpa világít.

Ezzel jelentősen megnő a súlyos, akár halálos sé-
rülés kockázata.

Mozgassa az ülést annyit hátra, amennyire csak
lehet. Mindig figyeljen arra, hogy a vállöv megfele-
lően legyen átvezetve a gépjármű kimeneti pont-
jától a gyermekülés rendszer vállöv elvezetőjéhez.
A vállövet a gépjármű kimeneti pontjától előre és
lefelé kell elvezetni. Ha szükséges, állítsa be a gép-
jármű biztonsági öv kimeneti pontját, illetve az
utas oldali ülést. A gyermekülés gyártója által ki-
adott beszerelési utasítások mellett minden eset-
ben tartsa be a gyermekülés rendszer megfelelő
beszerelésére vonatkozó utasításokat is, amelyek
a jelen használati útmutatóban találhatók.

Ha az első utas oldali légzsák automatikus deakti-
váló rendszere azt érzékeli, hogy:

• Az első utas oldali ülés nem foglalt, a
<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lám-
pa felvillan a rendszer önellenőrzése után, majd

folyamatosan világít. Ez azt jelzi, hogy az első
utas oldali légzsák letiltásra kerül.

• Az első utas oldali ülésen egy előre néző gyer-
mekülés rendszer található, tehát az ülés fog-
lalt, a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpa felvillan a rendszer önellenőrzése után,
majd folyamatosan világít. Ez azt jelzi, hogy az
első utas oldali légzsák letiltásra kerül.

Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpa kikapcsolva marad és/vagy a
<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző lámpa
felvillan, ne szereljen hátrafelé néző gyermek-
ülést az első utas oldali ülésre. Részletes infor-
mációkért ld.: “Problémák az első utas oldali
légzsák automatikus deaktiváló rendszerével”
jelen fejezet következő részében.

• Az első utas oldali ülésen egy előre néző gyer-
mekülés rendszer található, a <PASSENGER
AIR BAG ON> vagy a <PASSENGER AIR BAG
OFF> visszajelző lámpa felvillan és a rendszer
önellenőrzése után folyamatosan világít, mind-
ez függ az értékelés eredményétől. Az értékelés
eredménye függ, többek között a gyermekülés
rendszertől, illetve a gyermek testalkatától.

Mozgassa az ülést annyit hátra, amennyire csak
lehet. Lásd “Gyermekülések” jelen fejezet előző
részében.

• Az első utas oldali ülésen egy kisebb testfelépí-
tésű személy utazik (pl. egy tinédzser vagy ki-
sebb testalkatú felnőtt), a
<PASSENGER AIR BAG ON> vagy a
<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lám-

pa felvillan és a rendszer önellenőrzése után fo-
lyamatosan világít, mindez függ az értékelés
eredményétől.

– Ha a <PASSENGER AIR BAG ON> visszajel-
ző lámpa felvillan, mozgassa az első utas ol-
dali ülést a leghátsó állásba. A kis testfelépí-
tésű személy adott esetben üljön a hátsó
ülésre.

– Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> vissza-
jelző lámpa világít, a kisebb testfelépítésű
személy ne használja az első utas oldali ülést.

• Az első utas oldali ülésen egy felnőtt vagy egy
felnőtt paramétereivel rendelkező személy uta-
zik, a <PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző
lámpa felvillan a rendszer önellenőrzése után,
majd folyamatosan világít. Ez azt jelzi, hogy az
első utas oldali légzsák engedélyezésre kerül.

Ha az első utas oldali légzsák automatikus deakti-
váló rendszerében hiba jelentkezik, a piros m fi-
gyelmeztető lámpa a kombinált műszeren, illetve a
<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpa
együtt világít. Az első utas oldali légzsák letiltásra
került, ilyen esetben azonban nem nyílik ki egy bal-
eset során. Amint lehet, ellenőriztesse a rendszert
egy megfelelően képzett szakemberrel. Vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITI Központtal. Az első utas
oldali légzsákot csak INFINITI Központban vagy
szakszervizben szabad javíttatni.

Ha az első utas oldali ülés, az ülés burkolata vagy
az üléspárna sérült, a szükséges javítási munkála-
tokat egy INFINITI Központban vagy szakszerviz-
ben végeztesse el. Biztonsági okok miatt az INFINI-
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TI azt javasolja, hogy csak olyan gyermekülés rend-
szert használjon az első utas oldali légzsák
automatikus deaktiválási rendszerével, amelyet az
INFINITI tesztelt és jóváhagyott.

Rendszer önellenőrzése:

VIGYÁZAT

• Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> és
<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző lámpa
is világít a rendszer önellenőrzésesorán, a rend-
szerben hiba lépett fel. Az első utas oldali lég-
zsák akaratlanul is aktiválódhat vagy éppen
nem aktiválódik nagy lassulással járó baleset
esetén. Ezzel jelentősen megnő a súlyos, akár
halálos sérülés kockázata.

Ilyen esetben ne használja az első utas oldali
ülést. Ne szereljen be gyermekülés rendszert az
elsőutas oldali ülésre. Azonnal ellenőriztesse és
javíttassa meg az első utas oldali légzsák auto-
matikus deaktiváló rendszerét egy szakszer-
vizzel.

• Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpa az önellenőrzés után is világít, az első
utas oldali légzsák le van tiltva. Baleset esetén
a légzsák nem fúvódik fel. Ebben az esetben az
első utas oldali légzsák nem látja el a tervezett
védelmi feladatát, pl. amikor utas foglal helyet
az első utas oldali ülésben.

A személy nekicsapódhat például a gépjármű
belső részeinek, különösen olyankor, ha a mű-
szerfalhoz közel ül. Ezzel jelentősen megnő a
súlyos, akár halálos sérülés kockázata.

Ha az első utas oldali ülés foglalt, a követke-
zőkről győződjön meg:

– Az első utas oldali ülésben helyet foglaló
személy besorolása megfelelőés az elsőutas
oldali légzsák aktiválva vagy deaktiválva
van, az elsőülésben található személy beso-
rolásának megfelelően.

– A személy megfelelően ül, biztonsági övvel
megfelelően rögzítve.

– Az első utas oldali ülést hátratolta a lehető
legnagyobb mértékben.

• Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpa akkor is világít, amikor annak nem kel-
lene, az első utas oldali ülés nem használható.
Ne szereljen be gyermekülés rendszert az első
utas oldali ülésre. Azonnal ellenőriztesse és ja-
víttassa meg az első utas oldali légzsák auto-
matikus deaktiváló rendszerét egy szakszer-
vizzel.

• Az ülés felülete és a gyermekülés rendszer kö-
zött soha ne legyen semmilyen tárgy, mert az
befolyásolhatja az első utas oldali légzsák
rendszer automatikus deaktiválását. Ez azt
eredményezheti, hogy az első utas oldali lég-
zsák rendszer nem látja el a védelmi feladatát
egy baleset során. Ezzel jelentősen megnő a sú-
lyos, akár halálos sérülés kockázata.

Az ülés felülete és a gyermekülés rendszer közé
ne helyezzen semmilyen tárgyat. A gyermek-
ülés teljes alsó részének fel kell feküdnie az első
utas oldali üléspárnára. Az előre nézőgyermek-

ülés háttámlájának a lehető legnagyobb mér-
tékben illeszkednie kell az első utas oldali ülés
háttámlájához. Minden esetben tartsa be a
gyermekülés rendszer gyártója által előírt be-
szerelési utasításokat.

Állítsa a kulcsot ACC vagy ON állásba a gyújtás-
kapcsolóban. A rendszer önellenőrzést hajt végre.

A rendszer önellenőrzése után a
<PASSENGER AIR BAG OFF> vagy a
<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző lámpa
megjeleníti az első utas oldali légzsák állapotát.
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Problémák az első utas oldali légzsák automatikus deaktiváló rendszerével:

Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások
A <PASSENGER AIR BAG
OFF> visszajelző lámpa
felvillan és továbbra is
világít, holott az első utas
oldali ülést egy felnőtt
vagy felnőtt testalkattal
rendelkező személy
foglalja el.

Az első utas oldali ülésen utazó személy besorolása nem megfelelő.
• Győződjön meg róla, hogy az első utas oldali ülésben utazó személy besorolásának feltételei teljesülnek (lásd “Rendszer önellenőrzése” jelen fejezet

előző részében).
• Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpa akkor is világít, amikor az első utas oldali ülés nincs használatban.
• Azonnal ellenőriztesse az első utas oldali légzsák automatikus deaktiváló rendszerét egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

A <PASSENGER AIR BAG
OFF> visszajelző lámpa
nem villan fel és/vagy nem
marad bekapcsolt
állapotban.
Az első utas oldali ülés üres
vagy az ülésen hátrafelé
néző gyermekülés rendszer
található.

Az első utas oldali légzsák automatikus deaktiváló rendszere hibásan működik.
• Győződjön meg róla, hogy az ülés és a gyermekülés rendszer között ne legyen semmilyen tárgy.
• Gondoskodjon róla, hogy a gyermekülés teljes alsó része felfeküdjön az első utas oldali üléspárnára.
• A gyermekülés beszerelésekor figyeljen arra, hogy a biztonsági öv mindig feszes legyen. A biztonsági övet ne az első utas oldali ülés mozgatásával

állítsa feszesre. Így a biztonsági öv és a gyermekülés rendszer is nagyon megfeszülhet.
• Ellenőrizze, hogy a gyermekülés rendszer megfelelően rögzítve van-e.
• Győződjön meg róla, hogy nincs egyéb tárgy, amely extra erőt fejthetne ki az ülésre.
• Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpa kikapcsolva marad és/vagy a <PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző lámpa felvillan, ne

szereljen hátrafelé néző gyermekülést az első utas oldali ülésre. Javasoljuk, hogy olyan gyermekülést válasszon, amely megfelelő a hátsó ülésre.
• Azonnal ellenőriztesse az első utas oldali légzsák automatikus deaktiváló rendszerét egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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Kiegészítő oldallégzsák rendszer

A kiegészítő oldallégzsákok az első ülések üléstám-
lájának külső részén találhatóak.

A kiegészítő oldallégzsákokat arra tervezték, hogy
nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél nyíljanak ki,
ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak,
ha egy más típusú ütközésben fellépő erők nagyon
hasonlóak egy oldalsó ütközéshez. Elképzelhető,
hogy bizonyos oldalsó ütközések esetén nem fog-
nak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak hiánya)
nem mindig utal a kiegészítő oldallégzsák megfe-
lelőműködésére.

A biztonsági öveket megfelelően kell viselni, a ve-
zetőnek és az első utasnak egyenesen kell ülnie, és
amennyire lehetséges és ésszerű, távol ülni az ol-
dallégzsáktól. Az oldallégzsákok gyorsan fúvódnak
fel, hogy megvédhessék az elöl utazókat. Pontosan
emiatt, az oldallégzsák felfúvódásakor létrejövő
erők növelhetik az esetleges sérülések kockázatát,
ha az utasok túl közel ülnek ezekhez a légzsák mo-

dulokhoz felfúvódás közben. Az oldallégzsák gyor-
san lelohad amint az ütközésnek vége.

VIGYÁZAT

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat az első ülés
üléstámlája közelébe. Ne helyezzen semmilyen
tárgyat (esernyő, táska, stb.) az első ajtó bur-
kolata és az első ülés közé. Az ilyen tárgyak ve-
szélyessé válhatnak és sérülést okozhatnak, ha
a légzsákok felfúvódnak.

• Közvetlenül a felfúvódás után az oldal- illetve
függönylégzsák elemei melegek lehetnek. Ne
érintse meg őket; súlyos égési sérüléseket sze-
rezhet.

• Az oldallégzsák és függönylégzsák elemeit, ve-
zetékeit engedély nélkül nem lehet megváltoz-
tatni. Ennek célja, hogy a légzsákok sérülése,
illetve esetleges felfúvódása elkerülhető le-
gyen.

• A gépjármű elektromos rendszerét, felfüggesz-
téseit valamint az oldalsó paneleket tilos enge-
dély nélkül megváltoztatni. Ez befolyásolhatja
a függöny légzsák megfelelőműködését.

• A oldallégzsák rendszer megváltoztatása sú-
lyos személyi sérülést okozhat. Például ne vál-
toztassa meg az első üléseket úgy, hogy külön-
böző anyagokat helyez az üléstámlára, pl. ülés-
huzatokat, amelyek befedik az
oldallégzsákokat.

• Az oldallégzsákon, illetve a függönylégzsákon
elvégzett munkákat csak INFINITI Központ

vagy szakszerviz végezheti el. Elektromos be-
rendezések szerelését csak INFINITI Központ
vagy szakszerviz végezheti el. A SRS vezeték-
köteget* tilos módosítani vagy leválasztani.
Nem hitelesített elektronikus tesztelő-beren-
dezés, vagy eszköz nem használható az oldal-,
illetve függönylégzsák rendszeren.

Ablakkeretbe/tetőbe szerelt, oldalsó
ütközés ellen védő kiegészítő
légzsákrendszer

A kiegészítő függönylégzsák a tető burkolatában
található.

A kiegészítő függönylégzsákokat arra tervezték,
hogy nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél nyíljanak
ki, ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak,
ha egy más típusú ütközésben fellépő erők nagyon
hasonlóak egy oldalsó ütközéshez. Elképzelhető,
hogy bizonyos oldalsó ütközések esetén nem fog-
nak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak hiánya)
nem mindig utal a kiegészítő függönylégzsák meg-
felelőműködésére.

A biztonsági öveket minden esetben megfelelően
kell használni, illetve a hátsó ülésen utazóknak min-
dig a lehető legmesszebb kell ülniük az ajtó burko-
latától és a tető kárpitjától. A függönylégzsákok
gyorsan fúvódnak fel, hogy megvédhessék az elöl
és hátsó utazókat. Pontosan emiatt, a függönylég-
zsák felfúvódásakor létrejövő erők növelhetik az
esetleges sérülések kockázatát, ha az utasok túl
közel ülnek ezekhez a légzsák modulokhoz felfúvó-
dás közben. A függönylégzsák gyorsan lelohad
amint az ütközésnek vége.

NPA849Z
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VIGYÁZAT

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat az első ülés
üléstámlája közelébe. Ne helyezzen semmilyen
tárgyat (esernyő, táska, stb.) az első ajtó bur-
kolata és az első ülés közé. Az ilyen tárgyak ve-
szélyessé válhatnak és sérülést okozhatnak, ha
a légzsákok felfúvódnak.

• Közvetlenül a felfúvódás után a légzsákrend-
szer számos eleme még forró lesz. Ne érintse
meg őket; súlyos égési sérüléseket szerezhet.

• A légzsákrendszeren, annak alkatrészein, vagy
vezetékein jogosulatlan módosításokat végre-
hajtani tilos. Ezzel megelőzhető a légzsák vé-
letlen kinyílása, vagy a légzsákrendszer sérü-
lése.

• A gépjármű elektromos rendszerét, felfüggesz-
téseit valamint az oldalsó paneleket tilos enge-
dély nélkül megváltoztatni. Ez befolyásolhatja
az oldallégzsák, illetve a függönylégzsák helyes
működését.

• Alégzsákrendszer megváltoztatása súlyos sze-
mélyi sérülést okozhat. A megváltoztatás alatt
értjük a kormány vagy műszerfal módosítását
a kormánykerékre vagy műszerfalra húzott
anyagokkal, vagy a légzsákrendszer köré he-
lyezett szegélyező anyagokkal.

• Ne rögzítsen semmilyen tárgyat a kormányke-
rékhez vagy műszerfalhoz. A kormányhoz vagy
műszerfalhoz rögzített tárgyak veszélyes “lö-
vedékké” válhatnak és súlyos sérüléseket okoz-
hatnak, amikor a légzsák kinyílik.

• A légzsákrendszer karbantartását vagy javítá-
sát csak INFINITIKözpont vagy szakszerviz vé-
gezheti el. Elektromos berendezések szerelését
csak INFINITI Központ vagy szakszerviz végez-
heti el. A SRS vezetékköteget tilos módosítani
vagy leválasztani. Nem hitelesített elektroni-
kus tesztelő-berendezés vagy eszköz nem
használható a légzsákrendszeren.

JAVÍTÁSI ÉS CSERE MŰVELET

VIGYÁZAT

• Ha a légzsákok egyszer felfújódtak, a légzsák
modul nem működik tovább, ki kell cserélni. A
légzsák modul cseréjét csak INFINITI Központ
vagy szakszerviz végezheti el. A felfújódott
légzsák modulok nem javíthatók.

• Minden légzsákrendszert ellenőriztessen egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel, ha a
jármű első- vagy oldalsó részét sérülés érte.

• A jármű eladásakor, kérjük tájékoztassa a ve-
vőt a légzsákrendszerről és ajánlja figyelmébe
a használati útmutató megfelelő fejezeteit.

• Ha meg akarja semmisíteni az SRS rendszert
vagy le akarja selejtezni a járművet, lépjen kap-
csolatba egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel. Megfelelő ártalmatlanítási folya-
matok az INFINITI Szerviz Útmutatóban kerül-
nek bemutatása. A helytelen ártalmatlanítási
eljárás személyi sérülést okozhat.

• Ha a gépjárművet bármely irányból behatás éri,
az automatikus első utas légzsák érzékelő

rendszert ellenőriztetni kell egy INFINITI Köz-
pontban vagy szakszervizben, annak igazolá-
sára, hogy a rendszer megfelelően működik. Az
automatikus első utas légzsák érzékelő rend-
szert még akkor is ellenőriztetni kell, ha a beha-
tás következtében egyetlen légzsák sem akti-
válódott. Ha az automatikus első utas légzsák
érzékelő rendszert nem ellenőrizteti, előfordul-
hat a légzsák nem megfelelő aktiválódása,
amely súlyos, akár halálos sérülést is okozhat.

A légzsákokat és előfeszített biztonsági övet egy-
szer-használatosra tervezték. Emlékeztetőül, ha-
csak az SRS légzsák rendszer jelzőlámpája nem sé-
rült, az SRS légzsákrendszer jelzőlámpája világít a
felfúvódás után. Az SRS rendszer javítását vagy
cseréjét csak INFINITI Központ vagy szakszerviz
végezheti el.

Ha karbantartást kell elvégezni a gépjárművön, a
karbantartást végző személy figyelmét fel kell hívni
a légzsákrendszerre illetve az övfeszítő rendszerre.
A gyújtáskapcsolónak mindig OFF állásban kell len-
nie, amikor a motorháztető alatt vagy a jármű bel-
sejében dolgozik.
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Gyalogosokkal történő frontális ütközés esetén a
felugró motorháztető segít csökkenteni a gyalogos
fejére ható ütést. A rendszert úgy tervezték meg,
hogy frontális ütközés esetén a motorháztető hát-
só része felpattanjon, így megfelelő távolságot biz-
tosítva a motorháztető és a motortér között, amely
segít csökkenteni a gyalogosra ható ütés mértékét.

Gyalogosokkal vagy tárgyakkal történő frontális
ütközések esetén a felugró motorháztető- rend-
szer aktiválódhat, ha a gépjármű sebessége 20 és
60 km/h között van. Menet közben a felugró mo-
torháztetőműködésbe léphet, ha a jármű alját vagy
a lökhárítót érő ütközés következik be. A rendszer
akkor aktiválódik, ha az ütközés ereje elér egy bizo-
nyos szintet, azonban az is előfordulhat, hogy ilyen-
kor a lökhárító még nem sérül.

A felugró motorháztető csak olyankor működik, ha
a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

VIGYÁZAT

• A felugró motorháztető nem aktiválódik, ha az
ütközés oldalról vagy hátulról éri a járművet
vagy éppen felborul.

• Előfordulhat, hogy a rendszer akkor sem akti-
válódik, ha az ütközés az első lökhárító sarkát
éri el.

• A felugró motorháztető egyes elemeinek- bele-
értve a motorháztetőt, az első lökhárítót vagy
éppen ezek vezetékelését- módosítása nem
megengedett. Ennek célja, hogy a véletlensze-
rű vagy nem megfelelő aktiválódást vagy a
rendszer sérülését megakadályozza.

• A felugró motorháztetőn vagy akörül elvég-
zendő munkákat csak INFINITI Központ vagy
szakszerviz végezheti el. A felugró motorház-
tető rendszer vezetékeit nem szabad módosí-
tani, kikötni. A felugró motorháztető rendsze-
ren nem jóváhagyott elektromos berendezések
vagy teszt eszközök használata nem megenge-
dett. Ez hatással lehet a rendszer működésére
és véletlenszerű vagy hibás aktiválódást ered-
ményezhet.

• Ha a felugró motorháztető rendszert meg kell
semmisíteni vagy az autót bontani kell, vegye
fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel. A felugró motorháztető rend-
szer megsemmisítésére megfelelő folyamatok
kerültek meghatározásra a INFINITI szerviz-
könyvben. A helytelen ártalmatlanítási eljárás
személyi sérülést okozhat.

• Aktiválás után a felugró motorháztető rend-
szert nem lehet újra felhasználni. A cserével
kapcsolatban keressen fel egy INFINITI
Központot vagy szakszervizt. Ha a gépjármű-
vet elölről behatás éri, de a rendszer nem akti-
válódik, ellenőriztesse és ha szükséges cserél-
tesse ki egyINFINITIKözponttal vagy szakszer-
vizzel.

• Ahhoz, hogy az INFINITI Központig vagy a
szakszervizig eljuthasson, helyezze vissza a fel-
ugró motorháztetőt. Ne haladjon gyorsabban,
mint 20 km/h.

A FELUGRÓ MOTORHÁZTETŐ
VISSZAÁLLÍTÁSA

VIGYÁZAT

A motortérben egyes alkatrészek nagyon felmele-
gedhetnek, pl. a motor, a hűtő és a kipufogórend-
szer részei. Amikor a motortérbe nyúl, fent áll a
sérülés veszélye.

Amennyire lehetséges, hagyja lehűlni a motort és
az egyes alkatrészeket csak az itt leírt utasításo-
kat betartva érintse meg.

Tenyérrel nyomja le a felugró motorháztetőt ➀ a
csuklópántok környékén mindkét oldalon (nyilak),
amíg a helyére nem ugrik.

Ha kissé meg tudja emelni a felugró motorháztetőt
a csuklópántok környékén, nincs megfelelően rög-
zítve. Ismételje meg a lépést.

Ha a motorháztetőt még mindig fel lehet emelni,
vegye fel a kapcsolatot az INFINITI Központtal
vagy a szakszervizzel. A gépjárművet nem szabad

NDI1628

FELUGRÓ MOTORHÁZTETŐ (ha van)
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vezetni. Ha még tovább kell haladnia a gépjármű-
vel, ne vezessen gyorsabban 20 km/h-nál (12
MPH).

Az orosz előírásoknak megfelelően az Ön gépjár-
műve fel van szerelve egy olyan vészhelyzeti hívó-
rendszerrel, amely közúti baleset esetén automati-
kusan vagy manuálisan is működtethető a mentő-
szolgálatok riasztásához.

A vészhelyzeti hívórendszert a GLONASS JSC mű-
ködteti és ellenőrzi. Az INFINITI csak a kommuni-
kációs rendszer műszaki teljesítményéért felelős
egy esetleges baleset során a garancia időszakon
belül.

AUTOMATIKUS SEGÉLYHÍVÁS
Ha a légzsák vezérlő egysége frontális ütközést, ol-
dalsó ütközést vagy borulást érzékel, a rendszer
automatikusan segélyhívást indít a segélyhíváso-
kat fogadó központba. Ezzel egy időben a gépjár-
mű adatait (gépjármű helye, gépjármű sebessége
és haladás iránya) is továbbítja. Ha a központ fo-
gadta a segélyhívást, a kezelőmegpróbálja felven-
ni a kapcsolatot a gépjármű utasával.

MEGJEGYZÉS

• Segélyhívás esetén a kezelő hangjának hang-
ereje nem állítható.

• Segélyhívás esetén a gépjármű audiorendszere
lenémításra kerül.

Az ERA-GLONASS alapértelmezett esetben min-
dig engedélyezve van.

Ütközés esetén az ERA-GLONASS rendszer a kö-
vetkező információkat küldi a központba.

• Gépjármű-azonosító (VIN).

• Motor típusa.

• Időbélyeg (mikor történt az ütközés vagy az in-
cidens).

• Gépjármű helye, gépjármű sebessége és a gép-
jármű iránya.

Ez az adat törlésre kerül, amint arra már nincs szük-
ség.

FIGYELMEZTETÉS

• Az automatikus segélyhívás csak akkor jön lét-
re, ha az ütközés során a gépjármű légzsákjai
kinyíltak.

• A mentőszolgálatokkal való összekapcsolás a
GLONASS JCS felelőssége, aki a vészhelyzeti
hívások telefonközpontját üzemelteti.

• A gépjárművet a vészhelyezi telefonközpont-
tal összekötő GSM hálózati szolgáltatót a
GLONASS JSC határozza meg és a gépjármű
vészhelyzeti hívórendszerén kívül kezeli.

• A segélyhívás első percében a segélyhívás ke-
zelője megpróbálja meghatározni, hogy a hívás
eredeti-e. Ha a kezelő úgy ítéli meg, hogy a hí-
vás nem eredeti, megszakítja a hívást és nem
próbálja meg többször visszahívni a gépjármű-
vet. Ez a művelet nem akadályozza meg a gép-
jármű utasait abban, hogy manuálisan további
segélyhívásokat kezdeményezzenek.

ERA-GLONASS (ha van)
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A segélyhívás funkció nem használható a követ-
kező feltételek mellett:

• A gépjármű olyan területen van, ahol nincs mo-
bilhálózati lefedettség.

• A gépjárműolyan helyen található, ahol a vételi
jel gyenge, például alagútban, mélygarázsban,
épület között vagy hegyes területen.

• A TCU (Telematics Control Unit) vagy egyéb
rendszerek nem működnek megfelelően a gép-
járműben.

• A gépjármű tartózkodási helye szerint elérhető
mobiltelefon hálózatot a GLONASS JSC ható-
ság nem jelölti ki segélyhívások indítására.

• A GLONASS JSC segélyhívó központ kommu-
nikációs vonala foglalt.

SEGÉLYHÍVÁS INDÍTÁSA
MANUÁLISAN
Manuálisan is kezdeményezhet segélyhívást úgy,
hogy megnyomja a <SOS> gombot, amely a felső
vezérlőpanelen található.

FIGYELMEZTETÉS

• Mielőtt a <SOS> gombot működtetné, álljon
meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
majd húzza be a rögzítőféket.

• Ezt a szolgáltatást csak vészhelyzetben hasz-
nálja. Számtalan esetben előfordul, hogy a
szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használ-
ják.

1. Nyomja meg a burkolatot ➀ és nyissa ki a <SOS>
gomb burkolatát.➁

2. Nyomja meg az <SOS> gombot ➂. Így segélyhí-
vást indít a segélyhívásokat fogadó központba.
Ezzel egy időben a gépjármű adatait (gépjármű
helye, gépjármű sebessége és haladás iránya) is
továbbítja.

3. Amikor a hívást a központ fogadja, beszéljen a
személyzettel.

Ha szeretné törölni a segélyhívást, nyomja meg és
tartsa lenyomva az <SOS> gombot néhány másod-
percig, még az előtt, hogy a segélyhívás a központ-
tal létrejönne. A hívás nem törölhető azt követően,
hogy a kapcsolat létrejött.

MEGJEGYZÉS

• Segélyhívás esetén a kezelő hangjának hang-
ereje nem állítható.

• Ha a gépjármű eredeti audio berendezéssel van
felszerelve, a hangerőa segélyhívás során lené-
mításra kerül.

• A <SOS> gomb megnyomása után kis idő eltel-
het amíg a rendszer elindítja a csatlakozást,
függően a műszaki környezettől, illetve attól,
hogy a TCU-t más szolgáltatás is használja-e.

• Ahhoz, hogy ne szakítsa meg a hívást, ne állítsa
le a motort.

• A segélyhívás, illetve a kezelővel való kommu-
nikáció közben a Bluetooth® kihangosítós te-
lefon letiltásra kerül, a telefonszolgáltatás csak
a mobilkészüléken keresztül érhető el.

• Ha a segélyhívás valamilyen ok miatt megsza-
kad, a segélyhívásokat fogadó központ megkí-
sérli a visszahívást. Ez a művelet nem akadá-
lyozza meg a gépjárműutasait abban, hogy ma-
nuálisan további segélyhívásokat
kezdeményezzenek.

NIC2842
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VISSZAJELZŐ LÁMPA

A visszajelző lámpa ➃ a <SOS> kapcsoló mellett
mutatja az ERA-GLONASS rendszer állapotát.

Ha a visszajelző lámpa zölden világít, a ERA-GLO-
NASS elérhető és üzemképes.

Ha a visszajelző lámpa pirosan világít vagy a vissza-
jelző lámpa nem világít, a vészhelyzeti hívórendszer
nem csatlakoztatja az Ön gépjárművét a segély-
hívó központhoz, ha a <SOS> gombot megnyomja.
Előfordulhat az is, hogy egy ütközés után a rend-
szer nem indít automatikusan segélyhívást.

Ha a visszajelző lámpa piros, az ERA-GLONASS
rendszer működésében hiba lépett fel. Ha ilyenkor
nyomja meg a <SOS> gombot, előfordulhat, hogy a
gépjármű nem kapcsolódik a segélyközponthoz.
Előfordulhat az is, hogy egy ütközés után a rend-
szer nem indít automatikusan segélyhívást. Ha a
piros visszajelző lámpa világít, vegye fel a kapcso-
latot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

* A gépjármű indítása során a rendszer önellen-
őrzést futtat le és a piros visszajelző lámpa akár
15 másodpercig is villoghat.

* Ha ettől eltérő időpontban a visszajelző lámpa
pirosra vált, vegye fel a kapcsolatot egy INFINI-
TI Központtal vagy szakszervizzel.

MEGJEGYZÉS

Ha a piros lámpa világít vagy a lámpa nem világít,
a mentőszolgálatokat (rendőrség vagy egyéb hi-
vatalok) normál kommunikációs eszközök (tele-
fon) segítségével kell értesíteni egy baleset során.

A RENDSZER TESZTELÉSE
FIGYELMEZTETÉS

A teszt üzemmód működtetéséhez álljon meg a
gépjárművel egy biztonságos helyen, majd húzza
be a rögzítőféket.

A teszt üzemmód segítségével ellenőrizheti, hogy
az ERA-GLONASS rendszer egyes elemei megfele-
lően működnek-e. A teszt üzemmód ellenőrzi a mik-
rofon, a hangszórók, a tartalék akkumulátor és
egyéb belső alkatrészek állapotát.

A teszt elindításához:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba, mielőtt a
teszt üzemmódot elindítaná.

2. Nyomja meg a burkolatot ➀ és nyissa ki ➁ a
<SOS> gomb burkolatát.

3. Ha a zöld visszajelző lámpa felvillant, nyomja
meg és tartsa lenyomva a <SOS> gombot ➂ leg-
alább 3 percig.

4. Engedje fel a gombot, majd nyomja meg és tart-
sa lenyomva 10 másodpercen belül.

5. Ha a teszt üzemmód aktív, a piros visszajelző➃
villog.

6. A jelzőhangot követően beszéljen hangosan.

7. A jelzőhang ismét megszólal és lejátsza a rögzí-
tett felvételt.

8. Működtesse a <SOS> gombot 20 másodpercen
belül, hogy jelenthesse a teszt eredményét a
központ felé.

• A hang tisztán hallható: Nyomja meg és tart-
sa lenyomva.

• A hang nem hallható tisztán: Nyomja meg
kétszer röviden.

9. 20 másodperc elteltével a zöld visszajelző lám-
pa villog, miközben a rendszer elküldi a teszt
eredményeket a központnak.

10. A piros visszajelző lámpa kialszik (nem villog),
ha a teszt sikeresen befejeződött.

11. Ha a rögzített hang nem hallható tisztán a teszt
során vagy a teszt nem fejeződik be sikeresen
(a piros visszajelző lámpa továbbra is villog),
vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központ-
tal vagy szakszervizzel és ellenőriztesse a gép-
járművét.

12. A teszt befejezése után vagy a teszt leállításá-
hoz állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba. A
teszt üzemmód törlésre kerül.

NIC2843

1-48 Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer



FIGYELMEZTETÉS

Aktív teszt üzemmód mellett a tényleges automa-
tikus és manuális vészhelyzeti hívások nem mű-
ködnek.
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MEGJEGYZÉS

Áttekintéshez lásd “Utasfülke” a “0. Ábrákkal el-
látott tartalomjegyzék” fejezetben, “Műszerfal” a
“0. Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék” fejezetben,
és “Mérők és mérőműszerek” a “0. Ábrákkal ellá-
tott tartalomjegyzék” fejezetben

MEGJEGYZÉS

A műszerek mutatói kissé megmozdulnak, miután
a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja. Ez nem hi-
ba.

FIGYELMEZTETÉS

• A tisztításhoz használjon egy puha, megnedve-
sített ruhadarabot. Soha ne használjon durva
ruhát, alkoholt, benzint, hígítót vagy oldószert,
illetve vegyszeres papírtörlőt. Megkarcolhat-
ják vagy elszíneződést okozhatnak a lencsén.

• Ne fújjon semmilyen folyadékot, például vizet,
a műszerek lencséjére. Ha folyadékot fúj a mű-
szerekre, hibás működés léphet fel.

SEBESSÉGMÉRŐ

A kilométeróra szegmensekre van felosztva ➀; a
➁ és a ➂ szegmens csak az intelligens sebesség-
szabályozó rendszerrel szerelt modelleken találha-
tó meg.

A kilométerórán megjelenő szegmensek jelzik, hogy
milyen sebességtartományok érhetők el (lásd
“Megjelenik a kilométerórán” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben).

KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET KIJELZÉSE

Fordítson különös figyelmet az útviszonyokra, ami-
kor a hőmérséklet fagypont körül van.

Tartsa szem előtt, hogy a megjelenített hőmérsék-
let a mért levegőhőmérséklet és nem az útfelület
hőmérséklete

A gépjármű specifikációjától függően a külső hő-
mérséklet a felső kijelzőn vagy a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén jelenik meg. Lásd “Gépjármű in-
formációs kijelzője” jelen fejezet következő rész-
ében.

NIC2824Z

Szegmensek nélkül
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Szegmensekkel
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FORDULATSZÁMMÉRŐ

A fordulatszámmérő a motor percenkénti fordu-
latszámát (rpm) mutatja. Ne pörgesse a motort a
piros sávba. Ha megpróbálja, tönkreteheti a mo-
tort.

A fordulatszámmérőn található piros sáv a motor
piros zónáját jelöli.

A motor teljesítménye korlátozásra kerül a motor
védelme érdekében, amikor a motor eléri a piros
sávot.

FIGYELMEZTETÉS

Amikor a motor fordulatszáma eléri a piros zónát,
váltson magasabb fokozatba. A motor piros zóná-
ban történő üzemeltetése súlyosan károsíthatja a
motort.

HŰTŐFOLYADÉK
HŐMÉRSÉKLETMÉRŐMŰSZER

Normál működési feltételek, illetve a meghatáro-
zott folyadékszint mellett a hűtőfolyadék hőmér-
séklete nem emelkedhet 120oC (250 oF) fölé.

Magas külső hőmérséklet esetén, illetve amikor
emelkedőn halad felfelé, a hűtőfolyadék hőmérsék-
lete a skála végéig emelkedhet

VIGYÁZAT

• Ha a motorháztetőt akkor nyitja fel, amikor a
motor túlmelegedett vagy amikor a motortér-
ben tűz ütött ki, forró gázok vagy egyéb szer-
viz anyagok törhetnek elő. Fent áll a sérülés ve-
szélye.

• Hagyja, hogy a túlmelegedett motor lehűljön,
mielőtt kinyitja a motorháztetőt.

• Ha a motortérben tűz ütött ki, hagyja lecsukva
a motorháztetőt és hívja a tűzoltóságot.

ÜZEMANYAGSZINT MÉRŐ

Az üzemanyagszint-mérő jelzi az üzemanyag kö-
rülbelüli szintjét a tankban, amikor a gyújtáskap-
csoló ON állásban áll.

A mérőműszer lassan mozoghat fékezés, kanyaro-
dás, gyorsítás közben, lejtőn lefelé, felfelé való ha-
ladás közben, az üzemanyag tartályban való moz-
gása miatt.

Az alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető jel
m akkor jelenik meg a kijelzőn, ha az üzemanyag
szintje nagyon alacsony az üzemanyagtartályban.
Tankoljon minél előbb, de még az előtt, hogy a mu-
tató eléri az üres szintet.

A nyíl m szimbólum azt jelzi, hogy az üzem-
anyagbetöltő fedél a jármű jobb oldalán található.

FIGYELMEZTETÉS

Még az előtt tankoljon, hogy a mérőműszer eléri
az üres állapotot.

NIC2656
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Az üzemanyagtartályban kell még lennie vala-
mennyi tartalék üzemanyagnak, amikor az üzem-
anyagszint-mérő eléri az üres szint állást.

MŰSZEREK FÉNYEREJÉNEK
SZABÁLYOZÁSA

A kombinált műszeren található fényérzékelő szen-
zor automatikusan szabályozza a műszerfal fény-
erejét.

Nappal a kijelzők a kombinált műszeren nem kerül-
nek megvilágításra.

A fényerősség szabályozó gombjával beállíthatja a
kombinált műszer, a kijelzők és a gépjármű belsejé-
ben található kezelőszervek megvilágításának
erősségét.

A fényerősség szabályozó gombja ➀ a kormány-
keréken találhatók.

Forgassa el a fényerő szabályozó gombját az óra-
mutató járásával megegyező vagy ellentétes irány-
ba. Ha a lámpa kapcsolóját m vagy m állásba
állítja, a fényerő a környezeti fényerőtől függ.

NIC2615
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m
Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa m

Biztonsági öv (vezető és első utas)
figyelmeztető lámpa m Izzításjelző lámpa* (Dízel motor)

m Fék figyelmeztető lámpa (piros) m
Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS)
légzsákra figyelmeztető lámpa. m Távolsági fényszóró visszajelző lámpa

m
Alacsony keréknyomás figyelmeztető
lámpája m

Alacsony üzemanyagszintre
figyelmeztető lámpa m Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa

m Hibajelző lámpa (sárga) m Irányjelző/vészvillogó visszajelző lámpa m
Szélességjelző lámpa visszajelző
lámpája

m Távolságra figyelmeztető lámpa m
Tompított fényszóró visszajelző
lámpája m Megcsúszás jelző

m Rögzítőfék figyelmeztető lámpája (piros) m

Európa: Elektronikus Menetstabilizáló
Program (ESP) OFF visszajelző lámpa
Kivéve Európa: Dinamikus
Menetstabilizáló (VDC) OFF visszajelző
lámpa

m Utasoldali légzsák állapotát visszajelző
lámpa**

m Rögzítőfék figyelmeztető lámpája (sárga) m Első ködlámpa visszajelző lámpa m

m Hűtőfolyadék figyelmeztető lámpa m
Távolsági fényszóró asszisztens
visszajelző lámpája

*: ha van
**: fűtés és légkondicionáló vezérlése felett található

Egyes visszajelzők és figyelmeztetések a gépjármű
információs kijelzőjén is megjelennek a kilométeró-
ra és a fordulatszámmérő között, lásd “Gépjármű
információs kijelzője” jelen fejezet következő rész-
ében.

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK, VISSZAJELZŐ LÁMPÁK ÉS HANGJELZÉSEK
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FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK
Lásd még “Gépjármű információs kijelzője” jelen fe-
jezet következő részében.

Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a blokko-
lásgátló rendszer (ABS) figyelmeztető lámpája fel-
villan, így jelezve, hogy az ABS rendszer működésre
kész. A motor elindítása után a lámpa néhány per-
cet követően kialszik.

Ha az ABS figyelmeztető lámpája akkor is világít,
amikor a motor jár, az azt jelenti, hogy az ABS rend-
szer nem működik megfelelően. Figyelje a megje-
lenő üzeneteket (ha van) a gépjármű információs
kijelzőjén. Ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

Ha az ABS rendszer hibája fellép, a blokkolásgátló
funkciók kikapcsolnak. A fékrendszer ekkor normá-
lisan működik, de a blokkolásgátló rásegítés nélkül
(lásd: “Fékrendszer” a “5. Elindulás és haladás” fe-
jezetben). BAS, ütközés előtti vészfékező rendszer,
ESP/VDC, ESP/VDC utánfutó stabilizátor, EBD
(elektronikus fékerőelosztó), visszagurulás- gátló,
például, deaktiválásra kerül.

VIGYÁZAT

A fékrendszer továbbra is megfelelően működik,
de a fent felsorolt funkciók nélkül. Ezért az első és
hátsó kerekek blokkolhatnak, például ha erősen
fékez.

A hiba jelentősen befolyásolhatja a kormányzási
és fékezési tulajdonságokat. Vészhelyzet estén a
féktávolság megnőhet.

Ha a ESP/VDC nem működőképes, a ESP/VDC
nem képes stabilizálni a gépjárművet. Fent áll a
baleset kockázata.

Ha az ABS funkció hibás, fent áll annak a lehető-
sége, hogy egyes rendszerek, például a navigációs
rendszer vagy az automatikus sebességváltó, nem
lesz elérhető.

Fék figyelmeztető lámpa (piros)

VIGYÁZAT

• Előfordulhat, hogy a gépjármű fékrendszere
nem működik megfelelően, amikor ez a figyel-
meztető lámpa felvillan. A vezetés ilyenkor ve-
szélyes lehet. Amikor úgy ítéli meg, hogy a fék-
rendszer nem biztonságos, óvatosan vezessen
a legközelebbi szervizhez, ahol a járművet meg-
javítják. Egyéb esetben úgy vontattassa a jár-
művet, mert a vezetés veszélyes lehet.

• Ha a fékpedált akkor nyomja le, amikor a gyúj-
táskapcsoló nem ON állásban van és/vagy a
fékfolyadék szintje alacsony, a féktávolság
megnövekszik és a fékezéshez nagyobb erőt
kell kifejteni a pedálra, illetve a pedál útja is
hosszabb lesz.

• Amennyiben a fékfolyadékszint a minimum
vagy MIN jelzés alatt van a fékfolyadék tartá-

lyon, ne vezesse tovább a járművet addig, amíg
egy INFINITI Központ vagy szakszerviz nem el-
lenőrizte a rendszert.

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a lámpa
világít, majd kialszik, amikor a motort elindítja. Ha a
lámpa ettől eltérő időpontban villan fel, azt jelez-
heti, hogy a fékrendszer nem működik megfelelő-
en. Ha a BRAKE figyelmeztető lámpa felvillan,
azonnal álljon meg a gépjárművel és vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel.

Alacsony keréknyomás
figyelmeztető lámpája

Az Ön gépjárműve fel van szerelve egy keréknyo-
mást felügyelő rendszerrel (TPMS), amely figyeli az
összes abroncs nyomását.

Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa
akkor villan fel ha a keréknyomás alacsony, vagy
azt jelzi, hogy a TPMS nem működik megfelelően.

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, az alacsony
keréknyomás figyelmeztető lámpája felvillan, így
jelezve, hogy a rendszer működőképes. A motor
elindítása után a lámpa néhány percet követően
kialszik.

Alacsony keréknyomás figyelmeztetés:

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy az abroncsok
nyomása alacsony, a figyelmeztető lámpa felvillan.
A keréknyomásra figyelmeztető üzenet megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjén is.
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Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa világít, álljon meg és állítsa be mind a 4 abroncs
nyomását a javasolt HIDEG értékre, amely a veze-
tőoldali középső oszlopon található címkén olvas-
ható, lásd “Gumiabroncs címke” a “9. Műszaki
információk” fejezetben. Az alacsony keréknyo-
másra figyelmeztető lámpa nem alszik ki automa-
tikusan, miután a nyomást beállította. Miután a
nyomásértéket beállította a javasolt értékre, ve-
zesse a gépjárművet 25 km/h-nál (16 MPH) maga-
sabb sebességgel, hogy a TPMS-t aktiválni tudja
és a figyelmeztető lámpa kialudjon. Használjon mé-
rőműszert a keréknyomás ellenőrzéséhez.

Az alacsony keréknyomás figyelmeztető üzenete
megjelenik minden egyes alkalommal, amikor a
gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, amíg az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa világít.

További információért lásd “Gépjármű információs
kijelzője” jelen fejezet következő részében és “Ke-
réknyomást figyelő rendszer (TPMS)” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben.

A TPMS visszaállítását végre kell hajtani azt köve-
tően, hogy a kereket vagy az abroncsot kicserélte
vagy ha az abroncsokat forgatta.

A külső levegőhőmérséklettől függően az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillanhat,
még akkor is, ha a keréknyomást a megfelelő ér-
tékre beállította. Állítsa be a keréknyomást a java-
solt HIDEG értékre, amikor az abroncsok hidegek
és állítsa vissza a TPMS-t.

További információért lásd “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben és “Gépjármű információs kijelzője” jelen fe-
jezet következő részében.

TPMS hibás működése:

Ha a TPMS nem működik megfelelően, az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig
villog, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja.
A lámpa 1 perc eltelte után folyamatosan világít.
Ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központ-
ban vagy szakszervizben. Az alacsony keréknyomás
figyelmeztetés nem jelenik meg, ha az alacsony ke-
réknyomásra figyelmeztető lámpa a TPMS hibás
működését jelzi.

További információért lásd “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben.

VIGYÁZAT

• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az
elektromos orvosi műszereket. Az elektromos
szívstimulátorral rendelkezők a lehetséges ha-
tások tekintetében használat előtt lépjenek
kapcsolatba az elektromos orvosi berendezés
gyártójával.

• Ha a lámpa nem világít, amikor a gyújtáskap-
csolót ON állásba állítja, ellenőriztesse a rend-
szert egy INFINITI Központban vagy szakszer-
vizben, amint lehet.

• Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
rendszer lámpája vezetés közben villan fel ke-
rülje a hirtelen kormánymozdulatokat vagy az
intenzív fékezést, csökkentse a jármű sebessé-
gét, húzódjon félre egy biztonságos helyre és a
lehető leghamarabb állítsa le a járművet. Ha
nem megfelelően felfújt abroncsokkal közleke-
dik, az abroncsok sérülhetnek és megnőhet a
defekt valószínűsége. A gépjármű súlyosan sé-
rülhet, de baleset is előfordulhat, és súlyos sze-
mélyi sérülésekhez vezethet. Ellenőrizze mind a
négy kerék nyomását. Annak érdekében, hogy
az alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető
lámpát ki tudja kapcsolni állítsa be az abroncs-
nyomást a javasolt HIDEG értékre, amely a ve-
zetőoldali középső oszlopon található címkén
olvasható. Ha a keréknyomás beállítása után a
lámpa még mindig világít, az abroncs defektes
lehet. Ha defektet kap, javítsa meg a defektes
abroncsot a javítókészlettel (ha van) vagy cse-
rélje ki a lehető leghamarabb.

• A keréknyomás beállítása után állítsa vissza a
TPMS-t. Hacsak a visszaállítást nem hajtotta
végre, a TPMS nem figyelmeztet megfelelően
az alacsony abroncsnyomásra.

• Amikor a pótkereket felszereli vagy a kereket
kicseréli egy TPMS nélküli kerékre, a TPMS nem
működik és az alacsony keréknyomásra figyel-
meztető lámpa kb. 1 percig villog. A lámpa 1
perc eltelte után folyamatosan világít. A kerék
cseréjével és/ vagy a rendszer beállításával
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy INFI-
NITI Központtal vagy szakszervizzel amint le-
het.
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• Nem az INFINITI által meghatározott kerekek
alkalmazása befolyásolhatja a TPMS működé-
sét.

FIGYELMEZTETÉS

• A TPMS nem helyettesíti a rendszeres nyomás-
ellenőrzést. Rendszeresen ellenőrizze az ab-
roncsnyomást.

• Ha a gépjárművet kevesebb, mint 25 km/h (16
MPH) sebességgel vezeti, előfordulhat, hogy a
TPMS nem működik megfelelően.

• Minden esetben a meghatározott méretű gu-
miabroncsot szerelje a gépjárműre.

Hibajelző lámpa (sárga)

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a sárga,
hibás működésre figyelmeztető lámpa világít. Ez
azt jelenti, hogy a rendszer üzemkész

Ha a motor hibájára figyelmeztető sárga lámpa vi-
lágít miközben a motor jár, hiba lehet például a kö-
vetkezőkben:

• A motorvezérlő rendszerbe

• A befecskendező rendszerben

• A kipufogórendszerben

• A gyújtásrendszerben (benzines motorral sze-
relt modellek)

• Az üzemanyagrendszerben (beleértve azt is,
amikor a töltőnyílás kupakja laza vagy hiányzik)

• Egyéb felügyelt rendszerekben, például a DCT
automatikus sebességváltóban.

Előfordulhat, hogy a rendszer túllépi a károsanyag
kibocsátási értékeket, illetve a motor átválthat
vészhelyzeti üzemmódba.

Azonnal ellenőriztesse a gépjárművet egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

Dízel motorral szerelt modellek: az üzemanyag-
tartály kiürült.

Indítsa meg a motort három, négy alkalommal az
újratöltés után. Ha a sárga, a motor hibájára figyel-
meztető visszajelző lámpa kialszik, a motor vész-
helyzeti üzemmódja törlésre kerül. A gépjárművet
nem kell ellenőrizni.

FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben változatlan módon üzemelteti a jár-
művét a motor vezérlőrendszerének vizsgálata és
esetleges javítása nélkül, az gyenge vezethetőség-
hez, megnövekedett üzemanyag-fogyasztáshoz,
és a motor vezérlőrendszerének esetleges meghi-
básodásához vezethet, amely kihatással lehet a
jótállási fedezetre.

A motorvezérlő rendszer helytelen beállítása ahhoz
vezethet, hogy a jármű nem fog megfelelni a helyi
és nemzeti emissziós törvényeknek és jogszabá-
lyoknak.

Távolságra figyelmeztető lámpa

Ez a lámpa akkor világít, ha az elöl haladó gépjár-
műhöz mért távolság túl kicsi az aktuális sebesség-
hez képest.

Ha a figyelmeztető hang is megszólal, akkor az
azonos forgalmi sávban gépjárművet vagy álló tár-

gyat közelít meg nagy sebességgel. További infor-
mációért lásd “Biztonsági rendszer (ha van)” jelen
fejezet következő részében.

Rögzítőfék figyelmeztető
lámpája (piros vagy sárga)

A piros visszajelző lámpa világít, ha az elektronikus
rögzítőfék be van húzva.

Ha az elektronikus rögzítőfék piros visszajelző lám-
pa villog vagy világít és/vagy az elektronikus rögzí-
tőfék sárga figyelmeztető lámpája világít, ellen-
őrizze a gépjármű információs kijelzőjén megjelenő
üzeneteket.

A rögzítőfék működésével kapcsolatos további in-
formációkért lásd “Rögzítőfék” a “3. Indulás előtti
ellenőrzések és beállítások” fejezetben.

Biztonsági öv (vezető és első
utas) figyelmeztető lámpa

A biztonsági öv figyelmeztető lámpája emlékezteti
Önt arra, hogy a biztonsági övet be kell kapcsolni.
A lámpa akkor világít, ha a motort elindította, az
összes ajtó zárva van és a vezető és/vagy az első
utas oldali biztonsági öv nincs bekapcsolva. Addig
világít, amíg a vezető és/vagy az első utas oldali
biztonsági övet be nem kapcsolja. Egy figyelmez-
tető hang szólal meg, ha a gépjármű megmozdul,
lásd “Biztonsági öv figyelmeztető hangjelzés” jelen
fejezet következő részében. Lásd “Biztonsági övek”
a “1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegé-
szítő utasvédelmi rendszer” fejezetben a biztonsági
övekkel kapcsolatos óvintézkedésekért.
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A biztonsági öv figyelmeztető lámpája felvillanhat,
ha tárgyak vannak az első utas oldali ülésen. Távo-
lítsa el a tárgyat és tárolja egy biztonságos helyen.

Ha a biztonsági öv figyelmeztető lámpája villog egy
szakaszos hangjelzéssel együtt, akkor a vezető
vagy az első utas nem rögzítette a biztonsági övet
és a gépjármű sebessége meghaladja a 25 km/h-t
(15 MPH).

Kiegészítő utasvédelmi rendszer
(SRS) légzsákra figyelmeztető
lámpa.

VIGYÁZAT

Ha a kiegészítő légzsákrendszer figyelmeztető
lámpája világít, az azt jelenti, hogy az első légzsák,
a vezető oldali térdlégzsák, az oldalsó légzsák, a
függönylégzsák és/ vagy az előfeszítő rendszer
egy esetleges baleset során nem fog megfelelően
működni. Hogy a saját maga és utasai sérülését el-
kerülhesse, ellenőriztesse a gépjárművet egy INFI-
NITI Központban vagy szakszervizzel, amilyen ha-
mar csak lehet.

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a kiegé-
szítő utasvédelmi rendszer (SRS) légzsák figyel-
meztető lámpája világít, így jelezve, hogy a rend-
szer működőképes. A motor elindítása után a lámpa
néhány percet követően kialszik.

Ha az alábbi feltételek közül bármelyik teljesül, a
légzsák és a biztonsági öv előfeszítő rendszer javí-
tásra szorul, és járművét el kell juttatni egy INFINITI
Központba vagy szakszervizbe:

• A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpája a motor elindítása után néhány másod-
percnél tovább világít.

• A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpája megszakításokkal villog.

• A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpája egyáltalán nem világít.

Ellenőrzés és/ vagy javítás nélkül elképzelhető,
hogy az SRS légzsák rendszer és a biztonsági öv
előfeszítő rendszer nem működik majd megfelelő-
en.

További információért ld.: “Kiegészítő utasvédelmi
rendszer (SRS)” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági
övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezet-
ben.

Hűtőfolyadék figyelmeztető
lámpa

VIGYÁZAT

Ha a hűtőközeg figyelmeztető lámpája világít, a
motor hűtése nem megfelelő és így károsodhat.

Soha ne közlekedjen úgy, hogy a motor túlmelege-
dett. Ha túlmelegedett motorral közlekedik, elő-
fordulhat, hogy a motortérbe esetlegesen beszi-
várgott folyadékok lángra kaphatnak.

Ezen felül a túlmelegedett motorból kiszabaduló,
a motorháztető felnyitásakor kicsapó gőz súlyos
égési sérüléseket okozhat.

Fent áll a sérülés kockázata

Ha a hűtőközeg piros figyelmeztető lámpája világít
miközben a motor jár és a hűtőközeg hőmérsékle-
tét kijelző műszer mutatója a skála elején áll, a hű-
tőközeg hőmérsékletét kijelzőműszer érzékelőjehi-
bás. A rendszer így nem figyeli a hűtőközeg hőmér-
sékletét. Ha a hűtőközeg hőmérséklete túl magas,
fent áll a motor károsodásának veszélye.

Azonnal állítsa meg a gépjárművet, figyeljen az út-
viszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra és állít-
sa le a motort. Semmilyen körülmények között ne
haladjon tovább.

Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel.

Ha a hűtőközeg piros figyelmeztető lámpája akkor
villan fel, amikor a motor jár figyelmeztető hang
kíséretében vagy anélkül, az a következőt jelenti:

• A hűtőfolyadék hőmérséklete túl alacsony.

• Ha a hűtőközeg szintje megfelelő, előfordulhat,
hogy a hűtőhöz áramló levegő útja blokkolt
vagy hiba van a hűtő elektromos ventilátorá-
ban.

• A hűtőfolyadék hőmérséklete magas lehet, így a
motor hűtése már nem megfelelő.

Figyelje a megjelenő üzeneteket a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.
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Azonnal állítsa meg a gépjárművet, figyeljen az út-
viszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra és állít-
sa le a motort.

Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.

Szálljon ki a gépjárműből, távolodjon el tőle bizton-
ságos távolságra, amíg a motor le nem hűl.

Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét és töltse fel a
folyadékot; figyelje a figyelmeztető üzeneteket
(lásd “Ha a gépjármű túlmelegszik” a “6. Szükség-
helyzet esetén” fejezetben).

Ha a hűtőfolyadékot rendszeresen fel kell töltenie,
ellenőriztesse a motor hűtőrendszerét.

Győződjön meg róla, hogy a motor hűtőjének leve-
gőellátását semmi nem blokkolja pl. hókása.

Ne indítsa el a motort addig, amíg a hűtőfolyadék
hőmérséklete 120oC alá nem csökken. Ellenkező
esetben a motor károsodhat.

Alacsony üzemanyagszintre
figyelmeztető lámpa

Ha a tartalék üzemanyagra figyelmeztető sárga
lámpa felvillan miközben a motor jár, az üzemanyag
szintje a tartalék tartományba csökkent.

A legközelebbi üzemanyagtöltő állomáson tankol-
jon meg.

VISSZAJELZŐ LÁMPÁK

Irányjelző/vészvillogó visszajelző
lámpa

Az irányjelzők felvillannak, amikor az irányjelzőt be-
kapcsolja vagy az elakadásjelző villog, ha a kapcso-
lóját bekapcsolja. Lásd “Fényszóró- és
irányjelző-kapcsolók” jelen fejezet következő rész-
ében és lásd “Vészvillogó-kapcsoló” a “6. Szükség-
helyzet esetén” fejezetben további részletekért.

Tompított fényszóró visszajelző
lámpája

A lámpa felkapcsolódik ha a kapcsolót felkapcsolja:
m A fényszórók, a hátsó lámpák, a rendszámtáb-
la- világítás és a műszerfal- világítás felkapcsolva
marad.

Európa: Elektronikus
menetstabilizáló (ESP) OFF
visszajelző lámpa
Kivéve Európa: Dinamikus
menetstabilizáló (VDC) OFF
visszajelző lámpa

A lámpa akkor villan fel, ha a elektronikus menet-
stabilizáló rendszer (ESP)/dinamikus menetstabili-
záló (VDC) le van tiltva. Ez jelzi, hogy a ESP/VDC
rendszer nem működik.

Ha a ESP/VDC rendszert letiltja, akkor az ütközés
előtti vészfékező rendszer sem lesz elérhető. Lásd
“Ütközés előtti vészfékező (FEB) rendszer (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben további rész-
letekért.

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, ez a figyel-
meztető lámpa felvillan, így jelezve, hogy a rend-
szer működőképes. A motor elindítása után a lám-
pa néhány percet követően kialszik.

Ha a ESP/VDC OFF visszajelző lámpája és a SLIP
visszajelző lámpa (lásd “ SLIP visszajelző lámpa” je-
len fejezet következő részében) felvillan, amikor a
ESP/VDC rendszer be van kapcsolva, figyelmez-
teti a vezetőt, hogy a rendszer hibabiztos üzem-
módban működik. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat,
hogy a rendszer nem működik megfelelően. Ellen-
őriztesse a rendszert egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben.

Ha rendellenességet tapasztal a rendszerben, a
ESP/VDC rendszer funkciója lehet, hogy törlésre
kerül, de ettől függetlenül a jármű továbbra is ve-
zethető marad. További információért lásd “Elekt-
ronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) (Európa)
Dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC) (kivéve
Európa)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

Első ködlámpa visszajelző lámpa

Ez a lámpa akkor jelenik meg, ha bekapcsolja az
első ködlámpát (lásd “Ködlámpakapcsoló” jelen fe-
jezet következő részében).

Izzítógyertya figyelmeztető
lámpa (dízelmotor)

A lámpa akkor világít, ha a gyújtáskapcsoló ON
helyzetben van, és akkor alszik ki, amikor az izzító-
gyertyák előmelegítése megtörtént. Amikor a mo-
tor hideg, az izzítógyertyák előmelegítési idejemeg-
hosszabbodik.
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Távolsági fényszóró asszisztens
visszajelző lámpája (ha van)

A visszajelző lámpa világít, amikor a fényszórók
felkapcsolódnak, miközben a fényszóró kapcsolója
AUTO állásban van és a távolsági fényszóró van
kiválasztva. Ez azt jelzi, hogy a távolsági fényszóró
asszisztens működésben van. (Lásd “Fényszóró- és
irányjelző-kapcsolók” jelen fejezet következő rész-
ében.)

Távolsági fényszóró visszajelző
lámpa

Ez a lámpa akkor kapcsol be, amikor bekapcsolja az
országúti fényt, és akkor kapcsol ki, ha a városi
fényt választja.

Hátsó ködlámpa visszajelző
lámpa

Ez a lámpa akkor jelenik meg, ha bekapcsolja a hát-
só ködlámpát (lásd “Ködlámpakapcsoló” jelen feje-
zet következő részében).

Oldalsó fény és fényszóró
visszajelző lámpa

Ez a lámpa akkor kapcsol be, amikor a fényszóró,
vagy az oldalsó lámpa állást választja, lásd “Fény-
szóró- és irányjelző-kapcsolók” jelen fejezet követ-
kező részében további részletekért.

SLIP visszajelző lámpa

A SLIP visszajelző lámpa villog, ha a Elektronikus
menetstabilizáló (ESP)(ESP/dinamikus menetsta-
bilizáló (VDC)) rendszer működik, de mégis figyel-
meztetve a vezetőt arra, hogy az út csúszós és a
jármű tapadásának határán van.

Elképzelhető, hogy a rendszer működését érzi, vagy
hallja, ez teljesen normális.

A lámpa pár másodpercig villog, miután aESP/VDC
rendszer felhagy a kerékpörgés korlátozásával.

A sebességszabályozó vagy az intelligens sebes-
ségszabályozó deaktiválva.

További információért lásd: “Európa: Elektronikus
menetstabilizáló (ESP) OFF visszajelző lámpa Kivé-
ve Európa: Dinamikus menetstabilizáló (VDC) OFF
visszajelző lámpa” jelen fejezet előző részében és
“Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) (Eu-
rópa) Dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)
(kivéve Európa)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben.

/ Első utasoldali légzsák
állapotának visszajelző
lámpája

Az első utas oldali légzsák állapotára figyelmez-
tető lámpa (m ), amely a középső konzolon, a se-
bességváltó felett található, világít, ha az utas ol-
dali légzsákot kikapcsolta (OFF). Ha az utasoldali
légzsák be van kapcsolva, az első utasoldali légzsák
állapotát jelző lámpa (m ) (ON) világít.

A részletekért lásd: “Az első utas oldali légzsák au-
tomatikus deaktiváló rendszere” a “1. Biztonság —
ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer” fejezetben.

EMLÉKEZTETŐHANGJELZÉSEK

Rögzítőfék figyelmeztető hangjelzése

Ha behúzott rögzítőfékkel indul el megszólal egy
hangjelzés. Állítsa meg a járművet és engedje ki a
rögzítőféket.

Lámpára figyelmeztető hangjelzés

Egy hangjelzés szólal meg 10 másodpercre, ha a
vezető oldali ajtó nyitva van, amíg a szélességjelző
lámpák fel vannak kapcsolva és a gyújtáskapcsoló
OFF állásban van.

Lásd “Fényszóró- és irányjelző-kapcsolók” jelen fe-
jezet következő részében a fényszórókkal kapcso-
latos további információkért

Biztonsági öv figyelmeztető hangjelzés

120 másodpercig figyelmeztető hangot hall, ha a
gépjármű sebessége meghaladja a 25 km/h (15
MPH) sebességet és a vezetőoldali biztonsági öv
vagy az utasoldali, feltéve, hogy az ülés foglalt,
nincs bekapcsolva. Lásd “Biztonsági övek
figyelmeztetései” a “1. Biztonság — ülések, bizton-
sági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” feje-
zetben.
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Stop/Start rendszer figyelmeztető
hangjelzése (ha van)

A motor normál stop üzemmódba kapcsol, ha a
Stop/Start rendszer aktiválása közben a követke-
ző műveletek valamelyikét végrehajtja, illetve a fi-
gyelmeztető hang is megszólal:

– A vezető biztonsági öve ki van kapcsolva, illetve
a vezetőoldali ajtó nyitva van (MT modellek).

– A motorháztető felnyitásra kerül.

Ha a fenti feltételek valamelyike több, mint 3 per-
cig fennáll, a Stop/Start rendszer figyelmeztető
hangjelzése 5 perces intervallumokban megszólal,
így akadályozva meg az akkumulátor esetleges le-
merülését. A motor leállításához használja a gyúj-
táskapcsolót.

Csukja le a motorháztetőt vagy a vezetőoldali aj-
tót, illetve kapcsolja be a biztonsági övet és indítsa
újra motort a gyújtáskapcsolóval.

Részletes információkért lásd “Stop/Start rendszer
(ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

A gépjármű információs kijelzője ➀ a fordulat-
számmérő és a kilométeróra között helyezkedik el.

➀ Állandó kijelző: a gépjármű specifikációjától
függ: külső hőmérséklet vagy sebesség

➁ Idő

➂ Szöveges mező

➃ Menüsáv

➄ Haladási program

➅ Váltókar pozíciója

Manuális sebességváltóval szerelt modellek: a gép-
jármű információs kijelzőjének alsó részén megje-
lenő visszajelzők eltérnek az itt megjelenő kijelzők-
től

Szöveges mezőben ➂ megjelennek a kiválasztott
menük vagy az al-menük, illetve itt jelennek meg az
üzenetek.

MEGJEGYZÉS

A középső kijelzőn keresztül beállíthatja az időt az
INFINITI vezérélő és a [Beállítások] menü segítsé-
gével (lásd az INFINITI InTouch használati útmu-
tatóját).

MENÜK ÉS AL-MENÜK
A menüsáv ➃ megjelenítéséhez nyomja meg a
m vagy a m gombot a kormánykeréken. A
menüsáv ➃ pár másodperc múlva eltűnik.

A gépjárműbe szerelt berendezésektől függően a
következő opciókat hívhatja elő:

• [Trip] menü

• [Navi] menü (navigációs utasítások)

• [Audio] menü

• [Assist.] menü

• [Serv.] menü

• [Settings] menü

Az [Audio] és [Navi] menük kiessé különböznek az
audiorendszerrel szerelt gépjárművekben és a na-
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vigációs rendszerrel szerelt gépjárművekben. A
használati útmutatóban található példák a navigá-
ciós rendszerrel szerelt modellekre vonatkoznak.

[Trip] menü

Standard kijelző:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a m gombot a
kormánykeréken, amíg a [Trip] menü vagy a kilomé-
terszámláló ➀, illetve az összes megtett távolság
➁ meg nem jelenik.

Kilométerszámláló [From start] vagy [From
reset]:

➀ Távolság

➁ Vezetés ideje

➂ Átlagsebesség

➃ Átlagos üzemanyagfogyasztás

Nyomja meg a m vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Trip] menüt kiválaszthassa.

Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy a
[From start] vagy [From reset] opciót kiválaszt-
hassa.

A [From start] al-menüben megtalálható távolsá-
got a rendszer az utazás megkezdésétől méri, míg
a [From reset] al-menüben az utolsó visszaállítás
óta megtett távolság látható.

A [From start] érték automatikusan lenullázásra
kerül, amikor:

• A gyújtáskapcsolót több, mint egy órára lekap-
csolja.

• A 999 órát meghaladta.

• A 9999 kilométert meghaladta.

A [From reset] érték automatikusan lenullázásra
kerül, ha az érték meghaladja a 9999 órát vagy a
99999 kilométert.

Hatótávolság és aktuális üzemanyag-fogyasztás
megjelenítése:

Nyomja meg a m vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Trip] menüt kiválaszthassa.

Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
kiválaszthassa a körülbelüli hatótávolságot ➀ és
az aktuális üzemanyag-fogyasztást ➁.

A körülbelüli hatótávolságot ➀ a rendszer az aktu-
ális vezetési stílus, illetve az üzemanyagtartályban
még rendelkezésre álló üzemanyag alapján számít-
ja ki. Ha a tartályban alacsony az üzemanyag szint-
je, a kijelző a körülbelüli hatótávolság ➀ helyett
azt jelzi, hogy a gépjárművet újra kell tankolni.
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Digitális kilométeróra:

Nyomja meg a m vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Trip] menüt kiválaszthassa.

Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy a
digitális kilométerórát kiválaszthassa ➁.

A javasolt sebességi fokozat ➀ szintén megjelenít-
hető.

Figyelje a sebességváltással kapcsolatos informá-
ciókat ➀ manuális sebességváltó (lásd “Vezetés
manuális sebességváltóval” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben) vagy automatikus sebesség-
váltó (manuális váltás) (lásd: “Vezetés automata
sebességváltóval” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben).

Értékek visszaállítása:

Nyomja meg a m vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Trip] menüt kiválaszthassa.

Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
kiválaszthassa azt a funkciót, amelyet szeretne
visszaállítani.

Nyomja meg az <OK> gombot.

Válassza ki a m [Yes] opciót, majd nyomja meg
az <OK> gombot a megerősítéshez.

A következő funkciók értékeit állíthatja vissza nul-
lára:

• Kilométerszámláló

• [From start] kilométerszámláló

• [From reset] kilométerszámláló

Navigációs menü ([Navi])

Megjeleníti a navigációval kapcsolatos utasításo-
kat:

A [Navi] menüben a gépjármű információs kijelző-
jén a navigációs rendszer utasításai jelennek meg.

A navigációval kapcsolatban további információ-
kat találhat az audiorendszer vagy a navigációs
rendszer használati utasításaiban.

Kapcsolja be az audiorendszert vagy a navigációs
rendszert.

Nyomja meg a m vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Navi] menüt kiválaszthassa.

A navigáció nem aktív:

➀ Haladás iránya

➁ Aktuális út
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A navigáció aktív — Nincs irányváltás:

➀ Célállomásig hátralévő távolság

➁ Távolság a következő irányváltásig

➂ Szimbólum, amely azt jelöli, hogy “kövesse az
utat”.

➃ Aktuális út

A navigáció aktív — Irányváltás szükséges,
sávbesorolási javaslat nélkül:

➀ Az út, amelyet az irányváltás után követnie
kell

➁ Az irányváltásig még hátralévő távolság,
illetve a távolság vizuális kijelzése

➂ Irányváltás szimbóluma

Amikor irányváltásra van szükség a ➂ szimbólu-
mot látja, illetve mellette látható a távolságot jelző
grafika is ➁. Ez a kijelző alja felől csökken felfelé,
ahogyan az irányváltás helye felé egyre közeledik.
Az irányváltást akkor kell végrehajtani, amikor az
érték eléri a nullát.

A navigáció aktív — Irányváltás szükséges,
sávbesorolási javaslattal:

➀ Az út, amelyet az irányváltás után követnie
kell

➁ Az irányváltásig még hátralévő távolság,
illetve a távolság vizuális kijelzése

➂ Javasolt sáv, illetve az új sáv az irányváltás
esetén

➃ Javasolt forgalmi sáv

➄ Nem javasolt sávok

➅ Irányváltás szimbóluma

Több sávos úton a javasolt új sáv jelenik meg a
következő irányváltáshoz, abban az esetben, ha a
digitális térkép támogatja az ilyen jellegű térkép-
adatokat. Az irányváltás során a rendszer új sávo-
kat jeleníthet meg.

Nem javasolt sáv ➄: a következő irányváltást nem
tudja végrehajtani, ha ebben a sávban marad.

Javasolt sáv, illetve az új sáv az irányváltás esetén
➂: ha ebben a sávban marad, akkor a következő
két irányváltást sávváltás nélkül végre tudja haj-
tani.

Javasolt forgalmi sáv➃: ha ebben a sávban marad,
akkor a következő irányváltást sávváltás nélkül
végre tudja hajtani.
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A navigációs rendszer egyéb állapotjelző
visszajelzői:

A navigációs rendszer további információkat, illet-
ve a gépjármű állapotát is megjeleníti. Lehetséges
képernyők:

• [New route...] vagy [Calculating route...]

A rendszer új útvonalat számol.

• [Off map] vagy [Off road]

A gépjármű pozíciója alapján olyan területen
tartózkodik, ahol nincs digitális térkép lefedett-
ség (térképen kívül).

• [No route]

A kiválasztott célállomáshoz nem lehet útvona-
lat számítani.

• m

Elérte a célállomást vagy az útvonalpontot.

Audio menü

Rádióállomás kiválasztása:

➀ Frekvenciatartomány

➁ Az állomás frekvenciája/neve, a memória
pozícióval együtt jelenik meg

A memória pozíció a rádióállomás ➁ mellett csak
akkor jelenik meg, ha az állomás eltárolásra került.

1. Kapcsolja be az audiorendszert vagy a navigá-
ciós rendszert és válassza ki a rádiót.

2. Nyomja meg am vagy am gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Audio] menüt kiválaszt-
hassa.

3. A tárolt rádióállomás kiválasztásához röviden
nyomja meg a m vagy a m gombot.

4. Ahhoz, hogy a rádióállomást az állomások listá-
jából kiválaszthassa nyomja meg és röviden
tartsa lenyomva a m vagy a m gombot.

Ha nincs állomáslista:

5. Ahhoz, hogy egy rádióállomást kereséssel kivá-
laszthasson: nyomja meg és röviden tartsa le-
nyomva a m vagy a m gombot.

MEGJEGYZÉS

DAB rádió üzemmód (Digital Audio Broadcasting)
egy optimalizált digitális sugárzási szabvány,
amelyet a mobil rádióadások továbbítására
fejlesztettek.

Audio lejátszó vagy audio adathordozó működte-
tése:

➀ Aktuális zeneszám

A gépjárműbe szerelt berendezéstől függően szá-
mos audio lejátszón vagy audio adathordozón ta-
lálható audio fájl lejátszható.

1. Kapcsolja be az audiorendszert vagy a navigá-
ciós rendszert és válassza ki a CD vagy MP3
üzemmódot.

2. Nyomja meg am vagy am gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Audio] menüt kiválaszt-
hassa.
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3. A következő/előző zeneszám kiválasztásához
röviden nyomja meg a m vagy a m gom-
bot.

4. Ahhoz, hogy egy zeneszámot kiválaszthasson a
zeneszámok listájából (gyors görgetés): nyomja
meg és tartsa lenyomva a m vagy a m
gombot, amíg a kívánt zeneszámhoz el nem ju-
tott.

Ha a m vagy a m gombot megnyomja és
lenyomva tartja, a görgetés sebessége nagyobb
lesz. Nem miden audio lejátszó vagy adathor-
dozó támogatja ezt a funkciót.

Ha a zeneszám információi eltárolásra kerültek az
audio lejátszón vagy az adathordozón, a gépjármű
információs kijelzőjén megjelenik a zeneszám szá-
ma, illetve a zeneszám címe.

Az aktuális zeneszám nem jelenik meg az audio AUX
üzemmódban (Kiegészítő audio üzemmód: külső
audio forrás csatlakoztatva).

Video DVD működése (csak Európán kívül):

Az [Audio] menü működtetésével lehetőség van ar-
ra is, hogy video DVD-ket jelenítsen meg a gép-
jármű navigációs rendszerén.

1. Kapcsolja be az audiorendszert vagy a navigá-
ciós rendszert és válassza ki a video DVD-t.

2. Nyomja meg am vagy am gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Audio] menüt kiválaszt-
hassa.

3. A következő/előző jelenet kiválasztásához rö-
viden nyomja meg a m vagy a m gombot.

4. Ahhoz, hogy egy jelenetet kiválaszthasson a je-
lenetek listájából (gyors görgetés): nyomja meg
és tartsa lenyomva a m vagy a m gombot,
amíg a kívánt jelenthez ➀ el nem jutott.

Asszisztens menü

A gépjárműbe szerelt berendezésektől függően a
következő opciókat hívhatja elő az [Assist.] menü-
ben:

• Az asszisztens grafika megjelenítése

• A közlekedési jelzőtáblákat felismerő rendszer
aktiválása/deaktiválása (TSR)

• ESP/VDC aktiválása/deaktiválása

• Ütközés előtti vészfékező rendszer aktiválása/
deaktiválása (FEB)

• Holttér figyelmeztető rendszer aktiválása/de-
aktiválása (BSW)

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer aktiválá-
sa/deaktiválása (LDW)
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A távolság kijelzőmegjelenítése:

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Assist.] menüt kiválaszt-
hassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Distance display] opciót kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot.

A gépjármű információs kijelzőjén megjelenik az
intelligens sebességszabályozó rendszer (ICC)
távolság kijelzése.

A távolság kijelzőn a következő rendszerek vagy
biztonsági rendszerek állapota és/vagy infor-
mációja jelenik meg:

• Közlekedési jelzőtáblák felismerése

• Intelligent Cruise Control (ICC)

• Ütközés előtti vészfékező rendszer (FEB)

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)

• Hátsó ablak ablaktörlője

Közlekedési jelzőtáblák felismerése (TSR):

A TSR üzenet funkciójának aktiválásához/deakti-
válásához

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Assist.] menüt kiválaszt-
hassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Traffic Sign Recognition] opciót kiválaszthas-
sa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot.

Az aktuális kiválasztás megjelenik.

4. Az aktiváláshoz vagy kikapcsoláshoz nyomja
meg az <OK> gombot.

Ha a TSR üzenet funkció aktiválva van, a rend-
szer által érzékelt sebességkorlátozás öt má-
sodpercre automatikusan megjelenik a kijelzőn.
Ez alatt az időszak alatt egyéb elemek nem lát-
hatók a gépjármű információs kijelzőjén.

A közlekedési jelzőtábla felismerő rendszerrel (TSR)
kapcsolatos további információkért lásd “Közleke-
dési jelzőtáblák felismerése (TSR) (ha van)” a “5. El-
indulás és haladás” fejezetben.

ESP/VDC deaktiválása/aktiválása:

Tekintse át az ESP/VDC használatával kapcsola-
tos biztonsági megjegyzéseket (lásd “Elektronikus
menetstabilizáló rendszer (ESP) (Európa) Dinami-

kus menetstabilizáló rendszer (VDC) (kivéve
Európa)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

VIGYÁZAT

Ha deaktiválja az ESP/VDC-t, az ESP/VDC nem
stabilizálja tovább a gépjárművet. Jelentősen
megnőa kockázata a megcsúszásnak vagy egy bal-
esetnek.

Csak az alábbiakban bemutatott szituációkban
kapcsolja ki az ESP/VDC-t.

Az a legjobb, ha csak az alább bemutatott szituáci-
ókban deaktiválja az ESP/VDC-t:

• Hóláncok használatakor.

• Mély hóban.

• Homokban vagy murvás úton.

Az ESP/VDC-vel kapcsolatos további információ-
kért lásd “Elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESP) (Európa) Dinamikus menetstabilizáló rend-
szer (VDC) (kivéve Európa)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben

1. Indítsa be a motort.

2. Nyomja meg am vagy am gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Assist.] menüt kiválaszt-
hassa.

3. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [ESP] opciót kiválaszthassa.

4. Nyomja meg az <OK> gombot.

Az aktuális kiválasztás megjelenik.
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5. Az aktiváláshoz/deaktiváláshoz nyomja meg új-
ra az <OK> gombot.

Az ESP/VDC ki van kapcsolva, ha a figyelmez-
tető lámpam folyamatosan világít a kombi-
nált műszeren, amikor a motor jár.

Ha a m figyelmeztető lámpa és a m figyel-
meztető lámpa is folyamatosan világít, az ESP/
VDC hiba miatt nem érhető el.

Ütközés előtti vészfékező rendszer aktiválása/
deaktiválása:

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Assist.] menüt kiválaszt-
hassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Emergency Brake] opciót kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot.

Az aktuális kiválasztás megjelenik.

4. Az aktiváláshoz/deaktiváláshoz nyomja meg új-
ra az <OK> gombot.

Ha az ütközés előtti vészfékező rendszer ki van
kapcsolva, am szimbólum jelenik meg a gép-
jármű információs kijelzőjén, a vezetői asszisz-
tens grafikus kijelzőjében.

Az ütközés előtti vészfékező rendszerrel kapcsola-
tos további információkért lásd “Ütközés előtti
vészfékező (FEB) rendszer (ha van)” a “5. Elindulás
és haladás” fejezetben.

Holttér figyelmeztető rendszer aktiválása/
deaktiválása (BSW):

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Assist.] menüt kiválaszt-
hassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Blind Spot Warning] opciót kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot.

Az aktuális kiválasztás megjelenik.

4. Az aktiváláshoz/deaktiváláshoz nyomja meg új-
ra az <OK> gombot.

A holttér figyelmeztető rendszerrel kapcsolatos to-
vábbi információkért lásd “Holttér figyelmeztető
rendszer (BSW) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
aktiválása/deaktiválása (LDW):

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Assist.] menüt a Menü-
sávon kiválaszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Lane Departure Warning] opciót kiválaszt-
hassa.

3. Nyomja meg a <OK> gombot a kormánykeréken
Az aktuális kiválasztás megjelenik.

4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

5. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Off], [Standard] vagy [Adaptive] opciók va-
lamelyikét kiválaszthassa.

6. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel kapcso-
latos további információkért lásd “Sávelhagyásra
figyelmeztető (LDW) rendszer (ha van) ” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.

Szerviz menü ([Serv.])

A gépjárműbe szerelt berendezésektől függően a
következő opciókat hívhatja elő a [Serv.] menüben:

• A tárolt üzenetek megjelenítése a kijelzőn (lásd
“Üzenetek tárolása” jelen fejezet következő
részében).

• A keréknyomás figyelő rendszer (TPMS) újrain-
dítása (lásd “A TPMS újraindítása” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben.
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• Keréknyomás ellenőrzése elektronikusan (lásd
“Keréknyomás ellenőrzése elektronikusan” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben).

• A szervizek esedékességi dátumának megjele-
nítése (lásd “Karbantartási üzenetek” a “5. Kar-
bantartás és önállóan elvégezhető műveletek”
fejezetben).

Beállítások menü

A gépjárműbe szerelt berendezésektől függően a
[Settings] menüben a következő opciókat hívhatja
elő:

• Műszerfal elrendezésnek módosítása.

• A világítás beállításainak módosítása.

• A gépjármű beállításainak módosítása.

• A kényelmi beállítások módosítása.

• A gyári beállítások visszaállítása.

Műszerfal egység:

Távolág mértékegysége: A kilométeróra/kilomé-
terszámláló funkció lehetővé teszi annak beállítá-
sát, hogy bizonyos értékek kilométerben vagy mér-
földben jelenjelnek meg a gépjármű információs ki-
jelzőjén.

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Instrument cluster] opciót kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Display unit Speed-/odometer] funkciót ki-
választhassa.

Itt láthatja a kiválasztott beállítást: [km] vagy
[miles].

5. Nyomja meg az <OK> gombot, hogy a beállítást
módosíthassa.

Távolság megjelenítéséhez kiválasztott mérték-
egység a következőkre vonatkozik:

• Digital kilométeróra a [Trip] menüben.

• Összes megtett kilométer és a kilométerszám-
láló.

• Kilométerszámláló.

• Aktuális üzemanyag-fogyasztás és körülbelüli
hatótávolság.

• Navigációs utasítások a [Navi] menüben.

• Automatikus sebességszabályozó berendezés.

• Sebességkorlátozó.

• Intelligens sebességszabályozó (ICC).

• Karbantartási intervallumok megjelenítése.

A kiegészítő kilométeróra be-/kikapcsolása; (Nem
elérhető az Egyesült Királyságban).

A [Dig. speedo (mph)] vagy [Dig. speedo (km/h)]
funkció lehetővé teszi, hogy a külső levegő hőmér-
séklete helyett a sebességet km/h vagy mph érték-
ben jelenítse meg a gépjármű információs kijelzőjé-
nek állapotsorában.

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Instrument cluster] opciót kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Dig. speedo (mph)] vagy [Dig. speedo (km/h)]
funkciót kiválaszthassa.

Itt láthatja a kiválasztott beállítást: [on] vagy
[off].

5. Nyomja meg az <OK> gombot, hogy a beállítást
módosíthassa.

Az állandó kijelző funkció kiválasztása; (Nem elér-
hető az Egyesült Királyságban).
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Meghatározhatja, hogy a gépjármű információs ki-
jelzője állandóan a külső hőmérsékletet vagy a gép-
jármű sebességét mutassa mph-ban.

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Instrument cluster] opciót kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Permanent display:] funkciót kiválaszthassa.

Itt láthatja a kiválasztott beállítást: [outside
temperature] vagy [Dig. speedo (mph)].

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

Lámpák

Az adaptív első fényszóró-rendszer be-/
kikapcsolása:

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Lights] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Adaptive front lighting system] funkciót ki-
választhassa.

Ha az [Adaptive front lighting system] funkció
be van kapcsolva, a lámpa csóvája és am jel
a gépjármű információs kijelzőjén narancssár-
ga.

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

Ha az [Adaptive front lighting system] funkciót be-
kapcsolja, a következő funkciókat aktiválja:

• Autópálya üzemmód

• Aktív lámpa funkció

• Kanyarodási lámpa funkció

Ha a tompított fényszóró beállítást a jobb/bal ol-
dali vezetéshez állítja be, a [Light] al-menüben az
[Adaptive front lighting system: inoperative Inacti-
ve for left-side traffic] vagy [Adaptive front lighting
system: system inoperative Inactive for right-side
traffic] üzenet jelenik meg az [Adaptive front ligh-
ting] üzenet helyett.

Az adaptív első fényszóró-rendszerrel kapcsolatos
további információkért lásd “Adaptív első világítás
rendszer (csak LED fényszóróval) (ha van)” jelen fe-
jezet következő részében

A tompított fényszóró beállítása a bal/jobb oldali
vezetéshez:

Ez a funkció csak az adaptív első fényszóró-rend-
szerrel szerelt gépjárműveken érhető el (lásd:
“Adaptív első világítás rendszer (csak LED fényszó-
róval) (ha van)” jelen fejezet következő részében).

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Lights] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Dipped beams Setting for] funkciót kiválaszt-
hassa.

Itt láthatja a kiválasztott beállítást: [Right-side
traffic] vagy [Left-side traffic].

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

Ha a beállítást megváltoztatja, a módosítás ad-
dig nem lép életbe, amíg a gépjárművel legköze-
lebb meg nem áll.

Ha a tompított fényszórót beállítja a jobb/bal ol-
dali vezetéshez, az autópálya üzemmód nem érhe-
tő el. Ez csak akkor deaktiválódik, ha a bal/jobb
oldalon történő vezetés beállításai ellentétesek a
gépjármű ország beállításaival.

Az INFINITI Központok vagy szakszervizek át tud-
ják állítani a tompított fényszórókat a bal/jobb ol-
dalon történő vezetésre.
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A környezeti világítás fényerejének beállítása:

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Lights] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Ambient light Brightness] funkciót kiválaszt-
hassa.

Itt láthatja a kiválasztott beállítást.

5. A beállítást az <OK> gomb megnyomásával
megváltoztathatja.

Ha a beállítást megváltoztatja, a módosítás ad-
dig nem lép életbe, amíg a gépjárművel legköze-
lebb meg nem áll.

6. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a fényerőt az [Off] és [Level 5] (fényes) szintek
valamelyikére beállítsa.

7. Nyomja meg az <OK> vagy am gombot, hogy
a beállítást elmenthesse.

A környezeti világítás és a külső világítás
késleltetett kikapcsolásának aktiválása/
deaktiválása:

Ha a környezeti világítás funkciót aktiválta és a
lámpa kapcsolója <AUTO> állásban van, a követ-
kező funkciók lépnek működésbe sötétedéskor:

• Környezeti világítás: a külső lámpák még 40
másodpercig világítanak azt követően, hogy a
gépjárművet kulccsal kinyitotta. Ha a motort el-
indítja, a környezeti világítás kikapcsol és a
fényszóró automatikusan aktiválódik.

• Külső világítás késleltetett kikapcsolása: a kül-
ső világítás 60 másodpercig még világít azt kö-
vetően, hogy a motort elindította. Ha az összes
ajtót, valamint a hátsó ajtót is becsukja, a külső
világítás 15 másodperc elteltével kikapcsol.

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Lights] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Surround lighting] funkciót kiválaszthassa.

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

Ha a [Surround lighting] funkció aktiválva van, a
gépjármű információs kijelzőjén a lámpa csóvá-
ja és a gépjármű környezete narancssárgán vilá-
gít

6. Nyomja meg az <OK> gombot a beállítás meg-
erősítéséhez.

A külső világítás késleltetett kikapcsolásának ide-
iglenes deaktiválása:

1. Mielőtt elhagyná a gépjárművet, állítsa a gyúj-
táskapcsolót OFF állásba.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

A külső világítás késleltetett kikapcsolása deak-
tiválásra kerül.

A külső világítás késleltetett kikapcsolása újra akti-
válódik, amikor a motort következő alkalommal el-
indítja.

A gépjármű felszereltségétől függően a következő
lámpák kapcsolódhatnak fel, amikor a környezeti
világítás, illetve a külső világítás késleltetett kikap-
csolása funkciók be vannak kapcsolva:

• Oldalsó fények

• Ködlámpák

• Tompított fényszóró

• Nappali menetfény

• Környezeti világítás a külső tükrökben
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A belső világítás késleltetett kikapcsolásának
aktiválása/deaktiválása:

Ha az [Interior lighting delayed switch-off] funk-
ciót aktiválja, a belső világítás még 20 másodper-
cig felkapcsolva marad azt követően, hogy a kul-
csot a gyújtáskapcsolóból eltávolította.

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Lights] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Interior lighting delayed switch-off] funk-
ciót kiválaszthassa. Ha az [Interior lighting del-
ayed switch-off] funkció be van kapcsolva, a
gépjármű belső része narancssárgával jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

Jármű

Állandó sebességkorlátozás beállítása:

A [Limit speed (winter tyres)] funkciót használva
állandó sebességkorlátot állíthat be.

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Vehicle] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Limit speed (winter tyres)] funkciót kiválaszt-
hassa.

Itt láthatja a kiválasztott beállítást.

5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

6. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az állandó sebességkorlátozást tízes lépcsőn-
ként beállíthassa ([240 km/h] - [160 km/h]).
Az [Off] beállítással az állandó sebességkorlátot
kikapcsolhatja).

7. Nyomja meg az <OK> vagy am gombot, hogy
a bejegyzést eltárolhassa.

A sebességkorlátozóval kapcsolatos bővebb infor-
mációért, lásd: “Sebességkorlátozó (ha van)” jelen
fejezet következő részében.

Automatikus zárási funkció aktiválása/
deaktiválása:

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Vehicle] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Automatic door locks] funkciót kiválaszt-
hassa.

Ha az [Automatic door locks] funkció be van
kapcsolva, a gépjármű ajtói narancssárgával je-
lennek meg a gépjármű információs kijelzőjén

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

Ha aktiválja az [Automatic door locks] funkciót, a
gépjármű 15 km/h feletti sebesség esetén közpon-
tilag zárja az ajtókat.

Az automatikus zárási funkcióval kapcsolatos to-
vábbi információért lásd “Automatikus zárási
opció” jelen fejezet következő részében
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Akusztikus zárási megerősítés aktiválása/
deaktiválása:

Ha az [Acoustic Lock feedback] funkciót bekap-
csolja, visszajelző hangot hall, amikor a gépjármű-
vet bezárja.

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Vehicle] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Acoustic Lock feedback] funkciót kiválaszt-
hassa.

Ha az [Acoustic Lock feedback] funkció aktivál-
va van, a m szimbólum a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén narancssárgával jelenik meg.

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

Kényelem

A [Fold mirrors in when locking] funkció
be-/kikapcsolása:

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a gépjármű fel
van szerelve az elektromos behajtás funkcióval.

Ha a [Fold mirrors in when locking] funkciót akti-
válja, a külső tükrök behajtásra kerülnek, amikor a
gépjárművet bezárja. Ha a gépjárművet kinyitja,
majd a vezető vagy az utas oldali ajtót kinyitja, a
külső tükrök kihajtásra kerülnek.

Ha a [Fold mirrors in when locking] funkciót be-
kapcsolta és a külső tükröket az ajtón található
gombbal behajtotta (lásd “Behajtás” a “3. Indulás
előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben), a
tükrök nem nyílnak ki automatikusan. A külső tük-
rök akkor csak az ajtón található gomb használatá-
val nyithatók ki.

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Convenience] al-menüt kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Fold mirrors in when locking] funkciót kivá-
laszthassa.

Ha a [Fold mirrors in when locking] funkció akti-
válva van, a gépjármű külső tükre narancssárgá-
val jelenik meg a gépjármű információs kijelző-
jén.

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot.

Gyári beállítások visszaállítása

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Settings] menüt kivá-
laszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Factory setting] opciót kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

A [Reset all settings?] üzenet jelenik meg.

4. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [No] vagy [Yes] opciót kiválaszthassa.

5. Nyomja meg az <OK> gombot a választás meg-
erősítéséhez.

Ha a [Yes] opciót kiválasztotta, a gépjármű in-
formációs képernyőjén egy megerősítő üzenet
jelenik meg.

Biztonsági okokból nem minden funkció kerül
visszaállításra gyári értékre: a [Limit speed (winter
tyres):] funkció az állandó sebességkorlátozás ese-
tében, csak a [Vehicle] al-menüben állítható.

Ha a nappali menetfény funkciót szeretné visszaál-
lítani a Lights al-menüben, a gyújtáskapcsolót ACC
állásba kell állítania.

KIJELZŐ ÜZENETEI
Az üzenetek a gépjármű információs kijelzőjén je-
lennek meg.

A használati útmutatóban megjelenő grafikus áb-
rák, amelyek az egyes üzentek mellett jelenhetnek
meg, egyszerűbbek, mint a gépjármű információs
kijelzőjén ténylegesen megjelenő szimbólumok.

Egyes üzenetek mellett figyelmeztető hangjelzést
vagy folyamatos hangjelzést is hallhat.

Ha a gyújtáskapcsoló ki van kapcsolva, az összes
üzenet törlésre kerül, kivéve a magas prioritású
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üzeneteket. Ha a magas prioritású üzenetek kiváltó
oka megszüntetésre kerül, ezek az üzenetek is tör-
lődnek.

Amikor a gépjárművel megáll és leparkol, tartsa
szem előtt a parkolással kapcsolatos megjegyzése-
ket (lásd “Parkolás” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben).

Üzenetek elrejtése

Nyomja meg az <OK> vagy a m gombot, hogy
az üzentet elrejthesse. A megjelenített üzenet eltű-
nik.

A magas prioritású üzenetek pirossal jelennek meg
a gépjármű információs kijelzőjén. Vannak olyan
magas prioritású üzenetek, amelyeket nem lehet
eltűntetni.

A gépjármű információs kijelzőjén ezek az üzenetek
folyamatosan láthatók, amíg a kiváltó ok megszün-
tetésre nem kerül.

Üzenetek tárolása

A gépjármű információs kijelzője bizonyos üzene-
teket eltárol a memóriájában. Ezeket az üzeneteket
előhívhatja:

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Service] menüt kiválaszt-
hassa.

Ha vannak elérhető üzenetek, akkor a gépjármű
információs kijelzőjén például a [2 messages]
üzenet jelenik meg.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
kiválaszthassa a bejegyzést pl. [2 messages].

3. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

4. Nyomja meg a m vagy m gombot, hogy a
kijelző üzeneteit végiglapozhassa.
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Biztonsági rendszerek

Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

m m
[currently unavailable See
Owner's Manual]

ABS (blokkolásgátló rendszer), BAS (fékrásegítő rendszer), ESP/VDC (elektronikus menetstabilizáló rendszer), ESP/VDC utánfutó stabilizátor,
illetve a visszagurulás-gátló ideiglenesen nem elérhető.
Ütközés előtti vészfékező rendszer (FEB) szintén meghibásodhatott.

Am , m ésm lámpák mellett további figyelmeztető lámpák is felvillanhatnak a műszerfalon.
Lehetséges okok:
• Önellenőrzés még nem fejeződött be.
• A fedélzeti feszültség nem elégséges.

VIGYÁZAT
A fékrendszer továbbra is megfelelően működik, de a fent felsorolt funkciók nélkül. Például erős fékezés esetén a kerekek
blokkolhatnak.
A kormányzási és fékezési karakterisztikát jelentősen befolyásolhatja. Vészhelyzetben a féktávolság megnőhet.
Ha az ESP/VDC nem működőképes, az ESP/VDC nem képes stabilizálni a gépjárművet. Jelentősen megnő a veszélye a
megcsúszásnak vagy egy balesetnek.
Óvatosan vezessen, 20 km/h feletti sebesség esetén kis kormánymozdulatokkal közlekedjen. Ha a megjelenített üzenetek
eltűnnek, a fent említett funkciók ismét használhatók.
Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is látható, óvatosan közlekedjen és ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.

m m
[inoperative See Owner's
Manual]

ABS (blokkolásgátló rendszer), BAS (fékrásegítő rendszer), ESP/VDC, ESP/VDC utánfutó stabilizátor, illetve a visszagurulás-gátló nem elérhető
hiba miatt.
Ütközés előtti vészfékező rendszer (FEB) szintén meghibásodhatott.

Am , m ,m andm lámpák mellett további figyelmeztető lámpák is felvillanhatnak a műszerfalon.

VIGYÁZAT
A fékrendszer továbbra is megfelelően működik, de a fent felsorolt funkciók nélkül. Például erős fékezés esetén a kerekek
blokkolhatnak.
A kormányzási és fékezési karakterisztikát jelentősen befolyásolhatja. Vészhelyzetben a féktávolság megnőhet.
Ha az ESP/VDC nem működőképes, az ESP/VDC nem képes stabilizálni a gépjárművet. Jelentősen megnő a veszélye a
megcsúszásnak vagy egy balesetnek.
Óvatosan vezessen és azonnal keressen fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.
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Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

m
[currently unavailable See
Owner's Manual]

BAS (fékrásegítő rendszer), ESP/VDCESP/VDC utánfutó stabilizátor, illetve a visszagurulás-gátló ideiglenesen nem elérhető.
Ütközés előtti vészfékező rendszer (FEB) szintén meghibásodhatott.

A m ésm lámpák mellett további figyelmeztető lámpák is felvillanhatnak a műszerfalon.
Például az önellenőrzési funkció nem fejeződött be.

VIGYÁZAT
A fékrendszer továbbra is működik, de a fenti funkciók nélkül.
Vészhelyzetben a féktávolság megnőhet.
Ha az ESP/VDC nem működőképes, az ESP/VDC nem képes stabilizálni a gépjárművet. Jelentősen megnő a veszélye a
megcsúszásnak vagy egy balesetnek.
Óvatosan vezessen, 20 km/h feletti sebesség esetén kis kormánymozdulatokkal közlekedjen. Ha a megjelenített üzenetek
eltűnnek, a fent említett funkciók ismét használhatók.
Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is látható, óvatosan közlekedjen és ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.

m
[inoperative See Owner's
Manual]

BAS (fékrásegítő rendszer), ESP/VDC (elektronikus menetstabilizáló rendszer), ESP/VDC utánfutó stabilizátor, illetve a visszagurulás-gátló nem
elérhető egy hiba miatt.
Ütközés előtti vészfékező rendszer (FEB) szintén meghibásodhatott.

A m ésm lámpák mellett további figyelmeztető lámpák is felvillanhatnak a műszerfalon.

VIGYÁZAT
A fékrendszer továbbra is működik, de a fenti funkciók nélkül.
Vészhelyzetben a féktávolság megnőhet.
Ha az ESP/VDC nem működőképes, az ESP/VDC nem képes stabilizálni a gépjárművet. Jelentősen megnő a veszélye a
megcsúszásnak vagy egy balesetnek.
Óvatosan vezessen és keressen fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.
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Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

m m m
[inoperative See Owner's
Manual]

EBD (elektronikus fékerőelosztó), ABS (blokkolásgátló rendszer), BAS (fékrásegítő rendszer), ESP/VDC, ESP/VDC utánfutó stabilizátor, illetve a
visszagurulás-gátló nem elérhető hiba miatt.
Ütközés előtti vészfékező rendszer (FEB) szintén meghibásodhatott.
Egy figyelmeztető hang szólal meg.

Am , m ésm lámpák mellett további figyelmeztető lámpák is felvillanhatnak a műszerfalon.

VIGYÁZAT
A fékrendszer továbbra is megfelelően működik, de a fent felsorolt funkciók nélkül. Például erős fékezés esetén az első és
hátsó kerekek blokkolhatnak.
A kormányzási és fékezési karakterisztikát jelentősen befolyásolhatja. Vészhelyzetben a féktávolság megnőhet.
Ha az ESP/VDC nem működőképes, az ESP/VDC nem képes stabilizálni a gépjárművet. Jelentősen megnő a veszélye a
megcsúszásnak vagy egy balesetnek.
Óvatosan vezessen és azonnal keressen fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.

m
[Turn on the ignition to release
the parking brake]

A piros m visszajelző lámpa felvillan.
Az elektronikus rögzítőféket akkor próbálta meg kiengedni, amikor a gyújtáskapcsoló ki volt kapcsolva.
Kulcs: állítsa a kulcsot ON állásba a gyújtáskapcsolóban.
Intelligens kulcs: kapcsolja be a gyújtást.

m
[Release parking brake]

A piros m visszajelző lámpa villog és egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg. Az elektronikus rögzítőfék automatikus kioldásához szükséges
feltételek nem teljesültek (lásd “Automatikus kioldás” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben).
A gépjárművel úgy közlekedik, hogy az elektronikus rögzítőfék be van húzva.
Manuálisan engedje ki az elektronikus rögzítőféket.

A piros m visszajelző lámpa villog és egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg.
Az elektronikus rögzítőféket használva hirtelen megáll a gépjárművel (lásd “Vészfékezés” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások”
fejezetben).

m
[Parking brake See Owner's
Manual]

A sárga m visszajelző lámpa felvillan.
Az elektronikus rögzítőfék működésében hiba lépett fel.
A behúzáshoz:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.
2. Nyomja az elektronikus rögzítőfék karját legalább tíz másodpercig.
3. Manuális sebességváltóval szerelt modellek: kapcsoljon egyes sebességi fokozatba.
4. Automatikus sebességváltóval szerelt modellek: nyomja le a P (Park) gombot.
5. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

A sárga m figyelmeztető lámpa, illetve a piros m visszajelző lámpa világít.
Az elektronikus rögzítőfék működésében hiba lépett fel.
Kiengedés:

1. Állítsa a gyújtáskapcsoló OFF, majd ismét ON állásba.
2. Manuálisan engedje ki az elektronikus rögzítőféket.

vagy
3. Manuális sebességváltóval szerelt modellek (automatikus vészkioldás): helyezze be a biztonsági öv csatját a csatlakozóba és

egy kicsit nagyobb lendülettel induljon el.
4. Automatikus sebességváltóval szerelt modellek: automatikusan oldja ki az elektronikus rögzítőféket (lásd “Automatikus

kioldás” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben).
Ha az elektronikus rögzítőféket nem lehet behúzni vagy kiengedni: NE haladjon a gépjárművel. Vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

A sárga m figyelmeztető lámpa világít. A piros m visszajelző lámpa villog.
Az elektronikus rögzítőfék működésében hiba lépett fel.
Kiengedés:

1. Állítsa a gyújtáskapcsoló OFF, majd ismét ON állásba.
2. Manuálisan engedje ki az elektronikus rögzítőféket.

vagy
A behúzáshoz:
1. Állítsa a gyújtáskapcsoló OFF, majd ismét ON állásba.
2. Manuálisan húzza be az elektronikus rögzítőféket.

Ha a piros m . visszajelző továbbra is villog:
1 NE haladjon a gépjárművel.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el
3. Manuális sebességváltóval szerelt modellek: kapcsoljon egyes sebességi fokozatba.
4. Automatikus sebességváltóval szerelt modellek: nyomja le a P (Park) gombot.
5. Forgassa el az első kerekeket a padka felé.
Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

A sárga m figyelmeztető lámpa világít. A piros m visszajelző lámpa körülbelül tíz másodpercig villog azt követően, hogy az elektronikus
rögzítőféket behúzta vagy kioldotta. Ezt követően kialszik vagy továbbra is világít.
Az elektronikus rögzítőfék működésében hiba lépett fel.
A behúzáshoz:

1. Állítsa a gyújtáskapcsoló OFF, majd ismét ON állásba.
2. Manuálisan húzza be az elektronikus rögzítőféket.

Ha nem lehet az elektronikus rögzítőféket behúzni:
3. Manuális sebességváltóval szerelt modellek: kapcsoljon egyes sebességi fokozatba.
4. Automatikus sebességváltóval szerelt modellek: nyomja le a P (Park) gombot.
Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
Ha nem lehet az elektronikus rögzítőféket kioldani:

1. Manuális sebességváltóval szerelt modellek (automatikus vészkioldás): helyezze be a biztonsági öv csatját a csatlakozóba és
egy kicsit nagyobb lendülettel induljon el.

2. Automatikus sebességváltóval szerelt modellek: automatikusan oldja ki az elektronikus rögzítőféket (lásd “Automatikus
kioldás” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben).

Ha az elektronikus rögzítőfék még mindig nem oldható ki: vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

A sárga m figyelmeztető lámpa világít. Ha az elektronikus rögzítőféket manuálisan húzza be vagy engedi ki, a piros m visszajelző lámpa villog.
Az elektronikus rögzítőfék működésében hiba lépett fel. Nem lehet az elektronikus rögzítőféket manuálisan behúzni:
Manuális sebességváltóval szerelt modellek: állítsa OFF állásba a gyújtáskapcsolót. Az elektronikus rögzítőfék automatikusan behúzásra kerül.
vagy
Helyezze be a biztonsági öv csatját a csatlakozóba és egy kicsit nagyobb lendülettel induljon el.
Automatikus sebességváltóval szerelt modellek: nyomja meg a P (parkolás) gombot, mivel az elektronikus rögzítőfék automatikusan nem került
behúzásra.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
Ha nem szeretné az elektronikus rögzítőféket behúzni, hagyja a gyújtáskapcsolót ON állásban; pl. amikor a gépjárművet automatikus
autómosóban mosatja vagy amikor a gépjárművet vontatják.
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Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

m
[Parking brake inoperative]

A sárga m figyelmeztető lámpa világít. A piros m visszajelző lámpa körülbelül tíz másodpercig villog azt követően, hogy az elektronikus
rögzítőféket behúzta vagy kioldotta. Ezt követően kialszik vagy továbbra is világít.
Az elektronikus rögzítőfék hibásan működik, például túl magas vagy túl alacsony feszültség miatt.

1. Javítsa ki a túlfeszültség vagy az alacsony feszültség okát, pl: töltse fel az akkumulátort vagy indítsa újra a motort.
2. Húzza be vagy engedje ki az elektronikus rögzítőféket.
Ha az elektronikus rögzítőféket nem lehet behúzni vagy kiengedni:
1. Állítsa a gyújtáskapcsoló OFF, majd ismét ON állásba.
2. Manuálisan húzza be vagy engedje ki az elektronikus rögzítőféket.
Ha az elektronikus rögzítőfék még mindig nem húzható be vagy oldható ki: vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

A sárga m figyelmeztető lámpa világít. A piros m visszajelző lámpa villog.
Nem lehet az elektronikus rögzítőféket manuálisan behúzni:

1. Manuális sebességváltóval szerelt modellek: kapcsoljon egyes sebességi fokozatba.
2. Automatikus sebességváltóval szerelt modellek: nyomja le a P (Park) gombot.
Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

m
[Brake immediately]

Egy figyelmeztető hang szólalhat meg rendszeres időközönként. Ha megpróbálja bezárni a gépjárművet, a hangjelzés hangosabb lesz.
A motort nem lehet elindítani.

1. Figyeljen a forgalmi körülményekre, de azonnal nyomja le erősen a fékpedált és tartsa úgy, amíg az üzenet el nem tűnik.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.

Újraindíthatja a motort.

m
[Check brake fluid level]

A fékfolyadék tartályában a folyadék szintje nem elégséges.

Ezen felül egy piros m figyelmeztető lámpa jelenik meg a kombinált műszeren egy figyelmeztető hang kíséretében.

VIGYÁZAT
A fék hatékonysága csökkenhet.
Fent áll a baleset kockázata.
1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.

Semmilyen körülmények között ne haladjon tovább.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
4. Ne töltse fel a fékfolyadékot. Ez nem oldja meg a hibát.
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m
[Check brake pad wear]

A fékbetétek elérték a kopási határértéket.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[Emergency Brake currently
unavailable See Owner's
Manual]

Ütközés előtti vészfékező rendszer ideiglenesen nem működőképes.
Lehetséges okok:
• A radar szenzor rendszer ideiglenesen nem működőképes, pl. közeli TV vagy rádióállomás által kibocsátott elektromágneses sugárzás, vagy

más forrás által kibocsátott elektromágneses sugárzás miatt.
• A rendszer nincs a működési hőmérséklettartományban.
• A fedélzeti feszültség túl alacsony.
Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fent, az üzenet eltűnik.
Ütközés előtti vészfékező rendszer újra működőképes.
Ha az üzenet nem tűnik el:

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Indítsa újra a motort.

[Emergency Brake inoperative]
Ütközés előtti vészfékező rendszer ideiglenesen nem működőképes egy hiba miatt.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
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[Radar sensor (See Owner's
Man.):]

A következő rendszerek vagy biztonsági rendszerek közül legalább egyik működése ideiglenesen korlátozott vagy nem működőképes:
• Ütközés előtti vészfékező rendszer.
• Intelligent Cruise Control.
Lehetséges okok:
• A hűtő borításában és/vagy a lökhárítóban található szenzorok szennyezettek.
• A vezetési segédrendszer és/vagy biztonsági rendszer funkciója heves eső vagy hó miatt korlátozott.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fent, az üzenet eltűnik. Minden vezetési segédrendszer/biztonsági rendszer ismét működőképes.
Ha az üzenet nem tűnik el:

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Kapcsolja le a motort.
4. Tisztítsa meg a szenzorokat (lásd “Kamerát segítő parkolószenzor (szonár) funkció (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” feje-

zetben) a következő helyeken:
- A hűtő borításában.
- Az első lökhárítóban.
- A hátsó lökhárítóban, különösen a lökhárító középső részén.

5. Indítsa újra a motort.
Eltűnik a megjelenített üzenet.

m
Ha ez a szimbólum jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén, a biztonsági öv csatját behelyezték a hátsó biztonsági öv csatlakozóba.
A hátsó biztonsági övek visszajelzőjének állapotával kapcsolatos további információkért lásd “Biztonsági övek figyelmeztetései” a “1. Biztonság —
ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.

m

Ha ez a szimbólum jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén, a biztonsági öv csatját nem helyezték be a hátsó biztonsági öv csatlakozóba.

VIGYÁZAT
A nem megfelelően viselt biztonsági öv vagy az a biztonsági öv, amely csatja nincs megfelelően bekapcsolva, nem nyújtja a
megfelelő védelmet.
A sérülés kockázata fokozottan fent áll.
Ha szükséges, kérje meg a hátsó ülésen utazókat, hogy kapcsolják be a biztonsági öveket.
A hátsó biztonsági övek visszajelzőjének állapotával kapcsolatos további információkért lásd “Biztonsági övek figyelmeztetései” a “1. Biztonság —
ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.
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m
[Restraint sys. malfunction
Consult workshop]

Az utasvédelmi rendszer hibásan működik. Am figyelmeztető lámpa is felvillan a kombinált műszeren.

VIGYÁZAT
Előfordulhat, hogy a légzsákok vagy a biztonsági övek előfeszítői akaratlanul is működésbe lépnek, vagy egy esetleges
baleset során nem lépnek működésbe.
A sérülés kockázata fokozottan fent áll.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
Az utasvédelmi rendszerrel kapcsolatos bővebb információért, lásd “Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS)” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági
övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.
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[Front-passenger airbag
disabled See Owner's Manual]

Az első utas oldali légzsák le van tiltva az utas oldalán, holott az első ülésen a követelményeknek megfelelő felnőtt vagy utas utazik.
Ha az ülésre más erők is hatnak, a rendszer által észlelt súly túl alacsony lehet.

VIGYÁZAT
Az első utas oldali légzsák nem nyílik ki egy baleset során.
A sérülés kockázata fokozottan fent áll.
1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.
4. Kérje meg az első utas oldali ülésen utazó személyt, hogy szálljon ki a gépjárműből.
5. Győződjön meg róla, hogy az ülés semmilyen módon nem foglalt, csukja be az első utas oldali ajtót és állítsa ON állásba a

gyújtáskapcsolót.
6. Figyelje a <PASSENGER AIR BAG> visszajelző lámpát a középső konzolon, illetve a gépjármű információs kijelzőn és ellen-
őrizze a következőket. Az ülés nem foglalt és a gyújtáskapcsoló ON állásban van:
- A <PASSENGER AIR BAG OFF> és a <PASSENGER AIR BAG ON> lámpáknak együtt kell felvillanniuk körülbelül hat másod-
percre.
- A <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpának fel kell villannia és továbbra is úgy kell maradnia. Ha a visszajelző
lámpa világít, az automatikus első utasoldali légzsák deaktiváló rendszere letiltotta az első utas oldali légzsákot (lásd: “Az első
utas oldali légzsák automatikus deaktiváló rendszere” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer” fejezetben).
- a [Front-passenger airbag enabled See Owner’s Manual] vagy a [Front-passenger airbag disabled See Owner’s Manual]
üzenetnek kell megjelenni a gépjármű információs kijelzőjén.

7. Várjon legalább 60 másodpercet, amíg a szükséges rendszerellenőrzések be nem fejeződnek.
8. Győződjön meg róla, hogy az üzenetek nem jelennek meg a gépjármű információs kijelzőjén.
Ha ezek a feltételek fent állnak, az első utas oldali ülés megint elfoglalható. A <PASSENGER AIR BAG OFF> vagy az <ON>
visszajelző lámpa továbbra is világít, függően attól, hogy az utas oldali első légzsákot deaktiváló rendszer hogyan értelmezi az
utast.
Ha a feltételek teljesülnek, a rendszer nem működik megfelelően.
Azonnal látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
Az első utas oldali légzsák automatikus deaktiváló rendszerével kapcsolatos további információkért (lásd “Az első utas oldali légzsák automatikus
deaktiváló rendszere” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben).
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[Front-passenger airbag
enabled See Owner's Manual]

Az első utas oldali légzsák engedélyezve van az utazás alatt annak ellenére, hogy:
• Gyermek, kis felnőtt vagy egy olyan tárgy található az első ülésen, amelynek súlya alacsonyabb, mint a rendszerben meghatározott

küszöbérték.
vagy

• Az első utas oldali ülés nem foglalt.
A rendszer érzékelhet tárgyakat vagy egyéb erőket, amelyek hozzáadódnak az ülésre ható súlyokhoz.

VIGYÁZAT
A légzsák akaratlanul is működésbe léphet. Ez növeli a sérülés kockázatát.
1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.
4. Nyissa ki a első utas oldali ajtót.
5. Távolítsa el a gyermeket és gyermekülés rendszert az első utas oldali ülésről.
6. Győződjön meg róla, hogy nincs egyéb olyan tárgy, amely extra erőt fejthetne ki az ülésre. A rendszer egyébként érzékelheti

ezt az extra erőt és úgy értelmezheti, hogy az ülésben ülő személy súlya nagyobb, mint a tényleges.
7. Győződjön meg róla, hogy az ülés semmilyen módon nem foglalt, csukja be az első utas oldali ajtót és állítsa ON állásba a

gyújtáskapcsolót.
8. Figyelje a <PASSENGER AIR BAG> visszajelző lámpát a középső konzolon, illetve a gépjármű információs kijelzőn és ellen-
őrizze a következőket. Az ülés nem foglalt és a gyújtáskapcsoló ON állásban van:
- A <PASSENGER AIR BAG OFF> és a <PASSENGER AIR BAG ON> lámpáknak együtt kell felvillanniuk körülbelül hat másod-
percre.
- A <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lámpának fel kell villannia és továbbra is úgy kell maradnia. Ha a visszajelző
lámpa világít, az automatikus első utasoldali légzsák deaktiváló rendszere letiltotta az első utas oldali légzsákot (lásd: “Az első
utas oldali légzsák automatikus deaktiváló rendszere” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer” fejezetben).
- a [Front-passenger airbag enabled See Owner’s Manual] vagy a [Front-passenger airbag disabled See Owner’s Manual]
üzenetnek kell megjelenni a gépjármű információs kijelzőjén.

9. Várjon legalább 60 másodpercet, amíg a szükséges rendszerellenőrzések be nem fejeződnek.
10. Győződjön meg róla, hogy az üzenetek nem jelennek meg a gépjármű információs kijelzőjén.
Ha ezek a feltételek fent állnak, az első utas oldali ülés megint elfoglalható. A <PASSENGER AIR BAG OFF> vagy az <ON>
visszajelző lámpa továbbra is világít, függően attól, hogy az utas oldali első légzsákot deaktiváló rendszer hogyan értelmezi az
utast.
Ha a feltételek teljesülnek, a rendszer nem működik megfelelően.
Azonnal látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
Az első utas oldali légzsák automatikus deaktiváló rendszerével kapcsolatos további információkért (lásd “Az első utas oldali légzsák automatikus
deaktiváló rendszere” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben).
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Lámpák

MEGJEGYZÉS

Gépjárművek LED-es lámpával: Ez az üzenet az adott lámpa mellett csak akkor jelenik meg, ha az összes LED meghibásodott.

Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

m
[Left cornering light] vagy [Right
cornering light]

A bal vagy jobb irányjelző hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Left dipped beam] vagy [Right
dipped beam]

A bal vagy jobb tompított fényszóró hibás.
• Ellenőrizze, hogy saját maga kicserélheti-e az izzót (lásd “Lámpák” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek” fejezetben).

vagy:
• Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Trailer left tail lamp] vagy
[Trailer right tail lamp]

Az utánfutó bal vagy jobb lámpája hibás.
Tekintse meg a gyártó üzemeltetési utasításait.

m
[Trailer left indicator] vagy
[Trailer right indicator]

Az utánfutó bal vagy jobb irányjelző lámpája hibás.
Tekintse meg a gyártó üzemeltetési utasításait.

m
[Trailer brake lamp]

Az utánfutó féklámpája hibás.
Tekintse meg a gyártó üzemeltetési utasításait.
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m
[Rear left indicator] vagy [Rear
right indicator]

A bal vagy jobb hátsó irányjelző lámpája hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Front left indicator] vagy [Front
right indicator]

A bal vagy jobb első irányjelző lámpája hibás.
• Ellenőrizze, hogy saját maga kicserélheti-e az izzót (lásd “Lámpák” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek” fejezetben).

vagy:
• Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Third brake lamp]

A harmadik féklámpa hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Left brake lamp] vagy [Right
brake lamp]

A bal vagy jobb oldali féklámpa hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Left main beam] vagy [Right
main beam]

A bal vagy jobb távolsági fényszóró hibás.
• Ellenőrizze, hogy saját maga kicserélheti-e az izzót (lásd “Lámpák” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek” fejezetben).

vagy:
• Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Number plate lamp]

A bal vagy jobb oldali rendszámtábla-világítás hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Left fog lamp] vagy [Right fog
lamp]

A bal vagy jobb oldali ködlámpa hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
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m
[Rear fog lamp]

A hátsó ködlámpa hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Front left side marker lamp]
vagy [Front right side marker
lamp]

A bal vagy jobb oldali első parkolólámpa hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Reversing lamp]

A tolatólámpa hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Left tail lamp] vagy [Right tail
lamp]

A bal vagy jobb oldali hátsó lámpa hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Left daytime driving lamp] vagy
[Right daytime driving lamp]

A bal vagy jobb oldali nappali menetfény hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Adaptive front lighting system
inoperative]

Az adaptív első világítás-rendszer hibás. A világítás továbbra is elérhető, de az adaptív első világítás-rendszer funkciói nélkül.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Malfunction See Owner's
Manual]

A külső világítás hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
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Vonóhoroggal szerelt gépjárművek: a biztosíték kiolvadhatott.

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Ellenőrizze a biztosítékokat (lásd “Biztosítékok” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek” fejezetben.)
4. Ha szükséges, cserélje ki a biztosítékot. Tartsa be a figyelmeztetéseket, amikor ezt a műveletet hajtja végre.
Ha az üzenet továbbra is látható, keressen fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.

m
[AUTO lights inoperative]

A fényérzékelőmeghibásodhatott.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Switch off lights]

A szélességjelző lámpák még akkor is fel vannak kapcsolva, amikor kiszáll a gépjárműből. Egy figyelmeztető hang is megszólal.

Állítsa a lámpák kapcsolójátm állásba.

[High beam assist currently
unavailable See Owner's
Manual]

A távolsági fényszóró asszisztens deaktiválva, és ideiglenesen nem érhető el. Lehetséges okok:
• A képernyő a kamera látómezeje előtt szennyezett.
• A látási viszonyok rosszak a heves esőzés, hó vagy köd miatt.
Tisztítsa meg a szélvédőt.
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a kamera újra teljes mértékben működőképes, a [High beam assist available again] üzenet jelenik meg.

[High beam assist inoperative] A távolsági fényszóró- asszisztens hibás.

2-40 Műszerek és kezelőszervek



Motor

Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

m
[Top up coolant See Owner's
Manual]

A hűtőfolyadék hőmérséklete túl alacsony.

FIGYELMEZTETÉS
Ne tegyen meg túl hosszú utakat úgy, hogy a hűtőfolyadék szintje alacsony a motor hűtőrendszerében. Ellenkező esetben a
motor károsodhat.
Töltse fel a hűtőfolyadékot, a művelet előtt olvassa el a figyelmeztetéseket (lásd “Ha a gépjármű túlmelegszik” a
“6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben).
Ha a hűtőfolyadékot a rendszeresnél gyakrabban kell feltölteni, ellenőriztesse a hűtőrendszert INFINITI Központban vagy szakszervizben.

m
A ventilátor motorja hibás.
Ha a hűtőfolyadék hőmérséklete 120oC alatt van, haladjon tovább a gépjárművel a legközelebbi INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
A motor terhelése ne legyen túl nagy az út során, pl. ne haladjon hegyes területeken vagy ne legyen túl sok megállás, elindulás.

m
[Coolant Stop vehicle Switch
engine off]

A hűtőfolyadék túl meleg.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

VIGYÁZAT
Soha ne közlekedjen úgy, hogy a motor túlmelegedett. Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy a motor túlmelegedett, akkor a
motortérbe szivárgott folyadékok lángra kaphatnak.
Ezen felül a túlmelegedett motorból előtörő gőz súlyos égési sérüléseket is okozhat, amely már a motorháztető felnyitásakor
is veszélyes lehet.
Fent áll a sérülés kockázata.
1. Azonnal állítsa meg a gépjárművet, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra és állítsa le a motort.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Várjon, amíg a motor lehűl.
4. Győződjön meg róla, hogy a motor hűtőjének levegőellátását semmi nem blokkolja, pl. fagyott hókása.
5. Ne indítsa el a motort addig, amíg a figyelmeztető üzenet el nem tűnik, illetve a hűtőfolyadék hőmérséklete 120oC alá nem

csökken. Ellenkező esetben a motor károsodhat.
6. Figyelje a motor hűtőfolyadék hőmérsékletének visszajelzőjét.
7. Ha a hőmérséklet megint megemelkedik, azonnal keressen fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.
Normál működési feltételek, illetve a meghatározott folyadékszint mellett a hűtőfolyadék hőmérséklete nem emelkedhet 120oC
fölé.
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m
[See Owner's Manual]

A rendszer nem tölti az akkumulátort.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Lehetséges okok:
• Hibás generátor.
• Szakadt ékszíj.
• Hiba az elektronikában.

FIGYELMEZTETÉS
Ne folytassa az útját. Egyéb esetben a motor túlmelegedhet.
1. Azonnal állítsa meg a gépjárművet, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra és állítsa le a motort.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

m
[Stop vehicle See Owner's
Manual]

A rendszer nem tölti az akkumulátort és az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

1. Azonnal állítsa meg a gépjárművet, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra és állítsa le a motort.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Figyelje az utasításokat a kijelzőn.
4. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

m
[Check eng. oil lev. when next
refuelling]

A motor olajszintje a minimum értékre csökkent.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a motorban túl kevés az olaj, kerülje a hosszú utakat. Egyéb esetben a motor károsodhat.
1. Legkésőbb a következő tankolásnál ellenőrizze a motorolaj szintjét (lásd “Motorolaj” a “8. Karbantartás és önállóan elvégez-

hetőműveletek” fejezetben).
2. Ha szükséges, töltse fel a motort olajjal.
3. Ellenőriztesse a motort egy INFINITI Központban vagy egy szakszervizben, ha motorolajat a megszokottnál gyakrabban kell

utántölteni.
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m
[Add 1 litre engine oil when next
refuelling]

A motor olajszintje a minimum értékre csökkent.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a motorban túl kevés az olaj, kerülje a hosszú utakat. Egyéb esetben a motor károsodhat.
1. Legkésőbb a következő tankolásnál ellenőrizze a motorolaj szintjét (lásd “Motorolaj” a “8. Karbantartás és önállóan elvégez-

hetőműveletek” fejezetben).
2. Ha szükséges, töltse fel a motort olajjal.
3. Ellenőriztesse a motort egy INFINITI Központban vagy egy szakszervizben, ha motorolajat a megszokottnál gyakrabban kell

utántölteni.

m
[Engine oil level Stop vehicle
Switch engine off]

A motorolaj szintje túl alacsony. Fent áll a motor károsodásának kockázata.

1. Azonnal állítsa meg a gépjárművet, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra és állítsa le a motort.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Ellenőrizze az olaj szintjét (lásd “Motorolaj” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek” fejezetben.
4. Ha szükséges, töltse fel a motort olajjal.

m
[Engine oil pressure Stop vehicle
Switch engine off]

A motorolaj nyomása túl alacsony. Fent áll a motor súlyos károsodásának kockázata.

1. Azonnal állítsa meg a gépjárművet, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra és állítsa le a motort.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben a motort tovább üzemelteti megjelenített olajnyomás figyelmeztetés mellett, a motor súlyosan károsodhat.

m
[Petrol: reserve fuel Refuel
Immediately]

Az üzemanyag szintje a tartalék tartományba csökkent.
Ha az üzemanyag szintje a tartalék tartományba csökken, a kiegészítő fűtés működése deaktiválódik.
A legközelebbi üzemanyagtöltő állomáson tankoljon meg.

m
Nagyon kevés üzemanyag van a tartályban.
Mindenképpen tankoljon meg a legközelebbi üzemanyagtöltő állomáson.

m
[Replace air cleaner]

Dízel motorral szerelt modellek: a motor levegőszűrője szennyezett, ki kell cserélni.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

Műszerek és kezelőszervek 2-43



Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

m
[Clean the fuel filter]

Dízel motorral szerelt modellek: víz van az üzemanyagszűrőben. A vizet le kell ereszteni.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
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Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

[Lane Departure Warning
currently unavailable See
Owner's Manual]

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer deaktiválva van és ideiglenesen nem működőképes.
Lehetséges okok:
• A képernyő a kamera látómezeje előtt szennyezett.
• A látási viszonyok rosszak a heves esőzés, hó vagy köd miatt.
• Hosszabb ideig nem volt érzékelhető sávelválasztó jelölés.
• A sávelválasztó jelölések kopottak, sötétek vagy szennyeződéssel vagy sárral borítottak.
Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fent, az üzenet eltűnik.
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer ismét működőképes.
Ha az üzenet nem tűnik el:

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra
és állítsa le a motort.

2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Tisztítsa meg a szélvédőt

[Lane Departure Warning
inoperative]

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer hibásan működik.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[Blind Spot Warning currently
unavailable See Owner's
Manual]

A holttér figyelmeztető rendszer ideiglenesen nem működőképes. Lehetséges okok:
• A funkció heves esőzés vagy hó miatt korlátozott.
• A radar szenzor rendszer ideiglenesen nem működőképes, pl. közeli TV vagy rádióállomás által kibocsátott elektromágneses sugárzás, vagy

más forrás által kibocsátott elektromágneses sugárzás miatt.
• A radar szenzor nincs a működési hőmérséklettartományban.
A külső tükrökben található sárga visszajelző lámpák is felvillannak.
Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fent, az üzenet eltűnik.
A holttér figyelmeztető rendszer ismét működőképes.
Ha az üzenet nem tűnik el:

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra
és állítsa le a motort.

2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Indítsa újra a motort.

[Blind Spot Warning not
available when towing a trailer
See Owner's Manual]

A holttér figyelmeztető rendszer utánfutó vontatása közben nincs aktiválva.
Az utánfutó és a gépjármű között az elektromos kapcsolatot létrehozta.
Nyomja meg az <OK> gombot a kormánykeréken, hogy az üzentet megerősíthesse.

[Blind Spot Warning inoperative]
A holttér figyelmeztető rendszer (BSW) hibás.
A BSW visszajelző lámpa szintén felvillan.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
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[Park Assist cancelled]
A vezető oldali ajtó nyitva van és a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva.
Ismételje meg a parkolási műveletet úgy, hogy a biztonsági öv be van kapcsolva, illetve a vezető oldali ajtó ki van nyitva.
Véletlenül megérintette a kormánykereket, miközben az automatikus kormányzás aktív volt.
Miközben az automatikus kormányzás aktív, ügyeljen arra, hogy a kormánykereket ne érintse meg.
A gépjármű a megcsúszás határán volt és az ESP/VDC rendszer beavatkozott.
Később újra használhatja az intelligens parkoló asszisztenst.

[Park Assist inoperative]

Éppen nagy számú fordulást vagy parkolási manővert hajtott végre.
Az intelligens parkoló asszisztens körülbelül tíz perc elteltével újra működőképes lesz.

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra
és állítsa le a motort.

2. Indítsa újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is látható, keressen fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.
A szonár funkció hibás.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[Park Assist switched off]
A jármű parkol. Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Automatikusan eltűnik a megjelenített üzenet.

[Traffic Sign Recognition
currently unavailable See
Owner's Manual]

A közlekedési jelzőtáblák felismerése deaktiválva van és ideiglenesen nem működőképes
Lehetséges okok:
• A képernyő a kamera látómezeje előtt szennyezett.
• A látási viszonyok rosszak a heves esőzés, hó vagy köd miatt.
Tisztítsa meg a szélvédőt.
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a kamera ismét teljesen működőképes, az üzenet eltűnik.
A közlekedési jelzőtáblák felismerése ismét működőképes.

[Traffic Sign Recognition:
System inoperative]

Közlekedési jelzőtáblák felismerése hibásan működik.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[ICC off] Az intelligens sebességszabályozó rendszer deaktiválva (lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer (teljes sebességtartomány) (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben).
Ha a rendszert nem a vezető deaktiválta, akkor egy figyelmeztető hang is megszólal.

[ICC available again] Az intelligens sebességszabályozó rendszer újra működőképes azt követően, hogy ideiglenesen nem volt elérhető. Most már ismét aktiválhatja az
intelligens sebességszabályozó rendszert (lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer (teljes sebességtartomány) (ha van)” a “5. Elindulás
és haladás” fejezetben).
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[ICC currently unavailable See
Owner's Manual]

Az intelligens sebességszabályozó rendszer ideiglenesen nem elérhető.
Lehetséges okok:
• A funkció heves esőzés vagy hó miatt korlátozott.
• A radar szenzor rendszer ideiglenesen nem működőképes, pl. közeli TV vagy rádióállomás által kibocsátott elektromágneses sugárzás, vagy

más forrás által kibocsátott elektromágneses sugárzás miatt.
• A rendszer nincs a működési hőmérséklettartományban.
• A fedélzeti feszültség túl alacsony.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fent, az üzenet eltűnik.
Az intelligens sebességszabályozó rendszer újra működőképes.
Ha az üzenet nem tűnik el:

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra
és állítsa le a motort.

2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Indítsa újra a motort.

[ICC inoperative]
Az intelligens sebességszabályozó rendszer hibás. Ütközés előtti vészfékező rendszer szintén meghibásodhatott.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[ICC suspended]
Lenyomta a gázpedált. Az intelligens sebességszabályozó rendszer már nem szabályozza a gépjármű sebességét.
Emelje el a lábát a gázpedálról.

[ICC - - - km/h]]
Az intelligens sebességszabályozó rendszer aktiválási feltételei nem teljesültek.
Ellenőrizze az intelligens sebességszabályozó rendszer aktiválásának feltételeit (lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer (teljes
sebességtartomány) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben).

[ICC and Speed Limiter
inoperative]

Az intelligens sebességszabályozó rendszer, illetve a sebességkorlátozó hibásan működik.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[Cruise Control and Speed
Limiter inoperative]

A sebességszabályozó rendszer, illetve a sebességkorlátozó hibásan működik.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[Speed Limiter suspended]
Ha a gázpedált az ütközési ponton túl lenyomja (padlóig), a sebességkorlátozó nem aktiválható.
A ha a feltételek lehetővé teszik, vezesse a gépjárművet 30 km/h sebességnél magasabb sebességgel és tárolja el a sebességet.

[Cruise Control - - - km/h]

Az intelligens sebességszabályozó rendszer aktiválási feltételei nem teljesültek.
Olyan sebességet próbált meg eltárolni, amely 30 km/h-nál alacsonyabb.
A ha a feltételek lehetővé teszik, vezesse a gépjárművet 30 km/h sebességnél magasabb sebességgel és tárolja el a sebességet.
Ellenőrizze az intelligens sebességszabályozó rendszer aktiválásának feltételeit (lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer (teljes
sebességtartomány) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben)
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[120 km/h! Maximum speed
exceeded]

Csak bizonyos országokban: a maximális sebességet túllépi.
Ezen felül a gépjármű információs kijelzőjén a [120 km/h!] üzenet jelenik meg.
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[Rectify tyre pressure]

A kerék nyomása túl alacsony legalább egy abroncsban vagy az egyes kerekek nyomása közötti különbség túl nagy.

1. A következő lehetőségénél ellenőrizze a kerekek nyomását (lásd “Gumiabroncs és felni” a “8. Karbantartás és önállóan elvé-
gezhetőműveletek” fejezetben).

2. Ha szükséges, korrigálja az abroncsok nyomását.
3. Indítsa újra a keréknyomást figyelő rendszer (lásd “A TPMS újraindítása” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben).

[Check tyre(s)]

A keréknyomás egy vagy több abroncsban jelentősen lecsökkent. A kerék pozíciója megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

VIGYÁZAT
A nem megfelelően felfújt abroncsok a következő kockázatokat jelenthetik:
• Az abroncsok felrepedhetnek, különösen olyankor, amikor a terhelés vagy a gépjármű sebessége megemelkedik.
• Az abroncsok jelentősen és/vagy egyenetlenül megkophatnak, amely hatással lehet az abroncsok tapadására.
• A gépjármű vezetési karakterisztikája, illetve a kormányzás és fékezés jelentősen megváltozhat.
Fent áll a baleset kockázata.

1. Állítsa meg a gépjárművet hirtelen kormánymozdulatok vagy hirtelen fékezés nélkül. A művelet közben figyeljen a forgalmi
szituációkra.

2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Ellenőrizze az abroncsokat, ha szükséges, kövesse az abroncs felfújásával kapcsolatos utasításokat (lásd “Gumidefekt” a

“6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben).
4. Ellenőrizze az abroncsok nyomását, ha szükséges, korrigálja az abroncsok nyomását.
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[Warning tyre defect]

A keréknyomás egy vagy több abroncsban jelentősen lecsökkent. A kerék pozíciója megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén.

VIGYÁZAT
Ha lapos abronccsal közlekedik tovább, a következő kockázatok állnak fent:
• A lapos abroncs befolyásolja a gépjármű kormányozhatóságát, illetve a fékhatást.
• Elveszítheti uralmát a gépjármű felett.
• Ha lapos abronccsal közlekedik tovább, jelentős hő képződhet, amely tüzet is eredményezhet.
Fent áll a baleset kockázata.

1. Állítsa meg a gépjárművet hirtelen kormánymozdulatok vagy hirtelen fékezés nélkül. A művelet közben figyeljen a forgalmi
szituációkra.

2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Ellenőrizze az abroncsokat, ha szükséges, kövesse az abroncs felfújásával kapcsolatos utasításokat (lásd “Gumidefekt” a

“6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben).

[Tyre press. monitor currently
unavailable]

Erős RF interferencia miatt nem érkeznek jelek a keréknyomást érzékelő szenzorokból. A keréknyomást figyelő rendszer ideiglenesen hibásan
működik.
Haladjon tovább. A keréknyomást figyelő rendszer automatikusan újraindul, amikor a hibát kiváltó okok megszüntetésre kerülnek.

[Wheel sensor(s) missing]
Egy vagy több keréknyomást érzékelő szenzorból nem érkezik jel. Az érintett abroncs nyomása nem jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.
Cseréltesse ki a hibás keréknyomás érzékelőt egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.

[Tyre press. monitor inoperative
No wheel sensors]

A felszerelt kerekek nem rendelkeznek megfelelő keréknyomás érzékelővel. A keréknyomást figyelő rendszer deaktiválva van.
Szerelje fel a kerekeket a megfelelő keréknyomás érzékelővel. A keréknyomást figyelő rendszer automatikusan aktiválódik néhány perc vezetés
után.

[Tyre press. monitor inoperative] A keréknyomást figyelő rendszer hibásan működik.
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Jármű

Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

[Depress brake to start engine]
(Csak DCT modellek). A motort úgy próbálta meg elindítani, hogy a sebességváltó N (üres) állásban van, de a fékpedált nem nyomta le.
Nyomja le a fékpedált

[To shift out of P or N depress
brake and start engine]

Megpróbálta a sebességváltó kart R (hátramenet) vagy D (haladás) állásba állítani a motor elindítása nélkül.
Indítsa el a motort és nyomja le a fékpedált.

MEGJEGYZÉS
• A sebességváltó karját csak akkor tudja elmozdítani a P (parkolás) állásból a kívánt állásba, ha fékpedált lenyomja. A

parkolózár csak ezt követően deaktiválható.
• Ha a sebességváltó folyadék hőmérséklete -20oC alatt van, csak akkor tudja a sebességváltót P (parkolás) állásból másik állásba állítani, ha a

motor jár.
[Apply brake to deselect Park (P)
position]

Megpróbálta a sebességváltó kart R (hátramenet), N (üres) vagy D (haladás) állásba állítani a fékpedál lenyomása nélkül.
Nyomja le a fékpedált

[Risk of vehicle rolling
Transmission not in P]

A vezető oldali ajtó nyitva van/nincs teljesen becsukva és a sebességváltó kar R (hátramenet), N (üres) vagy D (haladás) állásban van.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

VIGYÁZAT
A gépjármű felborulhat.
Fent áll a baleset kockázata.
1. Nyomja meg a P (parkolás) gombot.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Teljesen csukja be a vezető oldali ajtót.

[Without changing gear, consult
workshop]

Hiba miatt nem tudja megváltoztatni a sebességváltó pozícióját.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Ha a sebességváltó D (haladás) állásban van, vezessen el egy INFINITI Központhoz vagy szakszervizhez anélkül, hogy a sebességváltót a D
(haladás) állásból elmozdítaná.
Ha a sebességváltó R (hátramenet), N (üres) vagy P (parkolás) állásban van, rögzítse a gépjárművet, hogy az ne gurulhasson el és vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

[Only select Park (P) when
vehicle is stationary]

A gépkocsi mozog.

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Állítsa a sebességváltó kart P állásba.

[Reversing not poss. Consult
workshop]

Az automatikus sebességváltó rendszer hibásan működik. Nem haladhat hátramenet állásban.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
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[Transmission Malfunction]
Az automatikus sebességváltó rendszer hibásan működik.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[Transmission Malfunction Stop]

Az automatikus sebességváltó rendszer hibásan működik.

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra
és állítsa le a motort.

2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

[Stop vehicle Shift to P Leave
engine running]

Az automatikus sebességváltó rendszer túlmelegedett.
Óvatosan vezessen. Ha a megjelenített üzenet eltűnik, az automatikus sebességváltó ismét használható.
Ha az üzenet továbbra is látható:

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra
és állítsa le a motort.

2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Várjon, amíg az automatikus sebességváltó le nem hűl és az üzenet el nem tűnik.

[Auxiliary battery malfunction]

Az automatikus sebességváltó kiegészítő akkumulátorát a rendszer nem tölti tovább.

1. Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe a következő lehetőségnél.
2. Addig nyomja meg a P (parkolás) gombot a motor leállítása előtt.
3. Mielőtt elhagyja a gépjárművet, húzza be az elektromos rögzítőféket.

[Clutch overheated Avoid pulling
away Engage/disengage clutch
quickly if req.]

A tengelykapcsoló jelentős terhelés alatt áll és a rendszer hőmérséklete meghaladja a megengedett működési hőmérsékletet. Egy figyelmeztető
hang is megszólal.
Kerülje az ismétlődő elindulásokat, illetve ne vezessen hosszabb távon alacsony sebességgel.
Ha az üzenet továbbra is látható:

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Hagyja járni a motort. A tengelykapcsoló járó motor mellett gyorsabban hűl le.

vagy
4. Ha lehetséges, állandó sebességgel haladjon.
5. Emelje el a lábát a tengelykapcsoló pedálról és ügyeljen arra, hogy a tengelykapcsoló ne csússzon. A tengelykapcsoló haladás

közben is lehűlhet.
Több percet is igénybe vehet, amíg lehűl. Ha a tengelykapcsoló lehűlt, az üzenet is eltűnik a kijelzőtől. A tengelykapcsoló ismét
teljes mértékben működőképes.

[Trans. oil overheated Drive on
with care]

A manuális vezetési program M és az ideiglenes aktív manuális vezetési program már nem elérhető. A motor teljesítménye lecsökken.
Hagyja, hogy a gépjármű lehűljön.
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[4WD system currently
unavailable]

A 4WD rendszer túlmelegedett. A gépjárművön csak az első kerék meghajtás működik.
Hajtson tovább, az áramló levegő gyorsabban lehűti a 4WD rendszert.
Ha az üzenet eltűnik, a 4WD rendszer ismét elérhető és a gépjármű használható négykerék meghajtással.

[4WD system inoperative]
A 4WD rendszer hibásan működik. A gépjárművön csak az első kerék meghajtás működik.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m

A hátsó ajtó nyitva van.

VIGYÁZAT
Amikor a motor jár, a kipufogógázok a gépjármű belsejébe juthatnak, ha a hátsó ajtó nyitva van.
Fent áll a mérgezés kockázata.
Zárja be a hátsó ajtót.

m

A motorháztető nyitva van.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

VIGYÁZAT
A felnyitott motorháztető korlátozhatja a kilátást, amikor a gépjárművel halad.
Fent áll a baleset kockázata.
1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Zárja le a motorháztetőt.

[Active bonnet malfunction See
Owner's Manual]

A felugró motorháztető nem aktív egy hiba következtében vagy azért mert már aktiválódott.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
Lásd “Felugró motorháztető (ha van)” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.

m
Legalább egy ajtó nyitva van. Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Az összes ajtót zárja be.
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m

Az utánfutó csatlakozója nincs megfelelően csatlakoztatva.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

VIGYÁZAT
Ha a vontató gömb nem csatlakozik megfelelően, az utánfutó meglazulhat. Fent áll a baleset kockázata.
1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra

és állítsa le a motort.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Állítsa a vontató gömböt végállásba.

m
[Power steering malfunction see
Owner's Manual]

A szervokormány rásegítés hibás.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.

VIGYÁZAT
Nagyobb erőt kell kifejteni a kormányra.
Fent áll a baleset kockázata.
1. Ellenőrizze, hogy képes-e a szükséges nagyobb erőt kifejteni.
2. Ha biztonságosan tud kormányozni: óvatosan vezessen el egy szakszervizhez.
3. Ha nem tud biztonságosan kormányozni: ne haladjon tovább. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi INFINITI Központtal

vagy szakszervizzel.

m
[Steering malfunction see
Owner's Manual]

Az elektronikus kormányzár működésében hiba lépett fel.

VIGYÁZAT
Az elektronikus kormányzár lezárhatja a kormányt.
Fent áll a baleset kockázata.
1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Ne haladjon a gépjárművel. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

m
Az elektronikus kormányzár nem oldott ki.

1. Vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
2. A kormány kioldásához kissé mozgassa meg a kormánykereket.
3. Illessze be újra a gyújtáskapcsolóba a kulcsot.
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m
[Top up washer fluid]

A mosófolyadék szintje a minimum szint alá csökkent a mosófolyadék tartályában.
Töltse fel a mosófolyadékot (lásd “Ablakmosófolyadék” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek” fejezetben).

[Wiper malfunctioning]
Az ablaktörlő hibásan működik.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[Hazard warning lamps
malfunctioning]

A vészvillogó lámpák hibásan működnek.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.
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Kulcs

Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

m
[Key does not belong to vehicle]

Nem megfelelő kulcsot helyezett be a gyújtáskapcsolóba.
Használja a helyes kulcsot.

m
[Replace key]

A kulcsot ki kell cserélni.
Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

m
[Change key batteries]

A kulcs eleme lemerült.
Cserélje ki az elemet (lásd “Integrált kulcskártya/Intelligens kulcs elemcsere” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek” fejezetben).

m
[Key not detected] (piros
üzenet)

A kulcs nincs a gépjárműben.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Ha a motor le van állítva, nem tudja a központi zárral bezárni a gépjárművet vagy elindítani a motort.

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Keresse meg a kulcsot.
Mivel az erős rádióhullám források interferenciát okoznak, a kulcs nem detektálható miközben a motor jár.
Egy figyelmeztető hang is megszólal.
Ha a motor le van állítva, nem tudja a központi zárral bezárni a gépjárművet vagy elindítani a motort.

1. Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra, illetve a forgalmi szituációkra.
2. Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.
3. Helyezze be a kulcsot a gyújtászárba és állítsa kulcs üzemmódba.

m
[Remove starting button, then
insert key]

A kulcs nem detektálható.
A kulcs detektálás funkció ideiglenesen hibásan működik vagy a funkció hibás. Egy figyelmeztető hang is megszólal.
• Helyezze a kulcsot a gyújtáskapcsolóba és fordítsa el a kívánt helyzetbe.
• Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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m
[Key not detected] (fehér
üzenet)

A kulcs jelenleg nem detektálható.
Módosítsa a kulcs helyét a gépjárműben.
Ha a kulcs még mindig nem detektálható, szükség esetén működtesse a gépjárművet úgy, hogy a kulcs a gyújtáskapcsolóban van.
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FÉNYSZÓRÓKAPCSOLÓ

➀ m Bal oldali parkoló lámpa

➁ m Jobb oldali parkoló lámpa

➂ m Szélességjelző lámpák és rendszámtábla
világítása

➃ <AUTO> Automatikus fényszóró üzemmód,
szabályozott fényérzékelő

➄ m Tompított/távolsági fényszórók

➅ m Hátsó ködlámpa

➆ m Első ködlámpák (ha van)

➇ Fényszórómagasság-állítás (csak halogén
fényszórók)

Az INFINITI azt javasolja, hogy a lámpák használa-
tával kapcsolatban ellenőrizze a helyi törvényi ren-
delkezéseket.

Ha figyelmeztető hangot hall, amikor kiszáll a gép-
járműből, előfordulhat, hogy a szélességjelző lám-
pák felkapcsolva maradtak. Állítsa a lámpák kap-
csolóját <AUTO> állásba.

A külső lámpák (kivéve a szélességjelző/parkoló
lámpákat) automatikusan felkapcsolódnak, ha:

• Eltávolítja a kulcsot a gyújtáskapcsolóból (ha
van).

• Kinyitja a vezető oldali ajtót úgy, hogy a gyúj-
táskapcsoló OFF állásban van.

Automatikus fényszóró üzemmódja

Az <AUTO> beállítás az előnyben részesített kap-
csoló beállítás. A környezeti fényviszonyok függ-
vényében a rendszer automatikusan választja ki a
lámpa beállítást (kivéve: időjárás miatti gyenge lá-
tási viszonyok, például köd, hó vagy ködszitálás):

• A gyújtáskapcsoló ACC vagy ON állásba van: a
szélességjelző lámpák automatikusan fel- vagy
lekapcsolnak, a környezeti fényviszonyoktól
függően.

• Járó motor esetén: ha a nappali menetfény
funkciót bekapcsolta a gépjármű információs

kijelzőjén, a szélességjelző lámpák és a tompí-
tott fényszóró automatikusan fel- vagy lekap-
csol a környezeti fényviszonyoktól függően.

Az automatikus fényszóró üzemmódjának bekap-
csolásához: állítsa a lámpa kapcsolóját <AUTO> ál-
lásba.

VIGYÁZAT

Ha a lámpa kapcsolóját <AUTO> állásba állítja, elő-
fordulhat, hogy a tompított fényszóró nem kap-
csol fel automatikusan köd, hó vagy rossz időjárási
körülmények okozta gyenge látási viszonyok ese-
tén. Fent áll a baleset kockázata

Ilyen esetben állítsa a lámpa kapcsolóját m ál-
lásba.

Az automatikus fényszóró opció csak egy kisegítő
lehetőség. Minden esetben a vezető felelős a gép-
járműmegfelelő világításáért.

A nappali menetfény lehetővé teszi, hogy könnyeb-
ben észrevegyék az Ön gépjárművét nappali fény-
viszonyok mellett.

Ha a szélességjelző és tompított fényszórók fel
vannak kapcsolva, a zöld m (szélességjelző lám-
pák) és a m (tompított fényszóró) visszajelző
lámpák világítanak a műszerfalon.

Tompított fényszóró

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van és a lámpa
kapcsolója m pozícióban van, a szélességjelző
lámpák és a tompított fényszórók felkapcsolnak,

NIC2619

LED fényszórók

NIC2697

Halogén fényszóró

FÉNYSZÓRÓ- ÉS
IRÁNYJELZŐ-KAPCSOLÓK
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még akkor is, ha a fényérzékelők nem érzékelnek
környezeti sötétséget. Ez ködben vagy esőben je-
lent előnyt.

A tompított fényszórók felkapcsolásához:

• Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba vagy in-
dítsa el a motort.

• Állítsa a lámpák kapcsolójátm állásba. A zöld
m visszajelző lámpa felvillan a kombinált mé-
rőműszeren.

Oldalsó fények

MEGJEGYZÉS

A gépjárművet minden esetben úgy állítsa le, hogy
az biztonságosan és a törvényi követelményeknek
megfelelően ki van világítva. Ahhoz, hogy az akku-
mulátor lemerülésének lehetőségét csökkenthes-
se, nehasználja folyamatosan am szélességjelző
vagy parkoló lámpákat hosszabb ideig.

A bekapcsoláshoz: forgassa el a lámpa kapcsolóját
a m állásba. A zöld m visszajelző lámpa felvil-
lan a kombinált mérőműszeren.

Parkoló lámpák

A parkoló lámpák bekapcsolása lehetővé teszi,
hogy a gépjármű adott oldalát kivilágítsa.

A parkoló lámpák bekapcsolásához:

• A kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban vagy a kap-
csoló OFF állásban van.

• Forgassa el a lámpa kapcsolóját a m (gép-
jármű bal oldal) vagy m (gépjármű jobb olda-
la) állásba.

A fényszóró hatótávolságának beállítása
(halogén fényszórók)
j0 A vezető oldali és az első utas oldali ülés

foglalt.

➀ A vezető oldali, az első utas oldali, illetve a
hátsó ülések foglaltak.

➁ A vezető oldali, az első utas oldali, illetve a
hátsó ülések foglaltak, a csomagtér
csomagokkal terhelt.

➂ Csak a vezető oldali ülés foglalt, illetve a
hátsó tengelyre a maximálisan engedélyezett
terhelés hat. (Kivéve a 2.2L dízel motorral
szerelt modelleket, amelyek esetében a ➁
opciót kell alkalmazni ilyenkor.)

A fényszóró hatótávolságának beállításakor beál-
líthatja a fénynyalábot, hogy a lehető legjobban
megfeleljen a gépjármű leterheltségének.

• Indítsa be a motort.

• Forgassa el a fényszóró hatótávolságát beállító
gombot abba a pozícióba, amely a legjobban
megfelel a gépjármű leterheltségének.

KOMBINÁLT KAPCSOLÓ

➀ Irányjelző, jobb

➁ Irányjelző, bal

➂ Távolsági fényszóró

➃ Fénykürt

Irányjelzők

Rövid jelzéshez: nyomja meg a kombinált kapcso-
lót röviden a nyomáspontig a ➀ vagy a ➁ nyíl irá-
nyába. Az adott irányjelző háromszor felvillan.

A jelzéshez: nyomja a kombinált kapcsolót a nyo-
másponton túl a ➀ vagy a ➁ nyíl irányába.

NIC2698

NIC2618
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Távolsági fényszóró

A távolsági fényszóró felkapcsolásához:

• Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba vagy in-
dítsa el a motort.

• Forgassa el a lámpák kapcsolóját m vagy
<AUTO> állásba.

• Nyomja a kombinált kapcsolót a nyomásponton
túl a ➂ nyíl irányába. Ha a kapcsoló <AUTO>
állásban van, a távolsági fényszórók csak akkor
kapcsolódnak fel, ha már sötét van és a motor
jár.

A kombinált műszeren egy kék m visszajelző
villan fel, amikor a távolsági fényszórót felkap-
csolja.

A távolsági fényszóró lekapcsolásához:

• Mozdítsa vissza a kombinált kapcsolót a normál
pozíciójába. A kék m visszajelző lámpa eltű-
nik a kombinált mérőműszerről.

MEGJEGYZÉS

Távolsági fényszóró asszisztenssel felszerelt gép-
járművek: ha a távolsági fényszóró asszisztens ak-
tív, akkor a rendszer kontrollálja a távolsági fény-
szóró fel- és lekapcsolását (lásd “Távolsági fény-
szóró asszisztens (csak LED fényszórók esetében)”
jelen fejezet következő részében)

ADAPTÍV ELSŐ VILÁGÍTÁS
RENDSZER (csak LED fényszóróval) (ha van)

Az adaptív első világítás egy olyan rendszer, amely
az uralkodó vezetési és időjárási körülményeknek
megfelelően automatikusan állítja be a fényszóró-
kat. A rendszer olyan funkciókkal rendelkezik, mint
például a gépjármű sebességétől és az időjárási vi-
szonyoktól függőútfelület megvilágítás. A rendszer
tartalmazza az aktív megvilágítási funkciót, a ka-
nyarodási funkciót, illetve az autópálya üzemmó-
dot. A rendszer csak akkor aktív, ha a sötét van.

A gépjármű információs kijelzőjén aktiválhatja vagy
deaktiválhatja az “AdaptiveFront Lighting System”
funkciót (lásd “Az adaptív első fényszóró-rendszer
be-/kikapcsolása” jelen fejezet előző részében)

Aktív lámpa funkció

Az aktív megvilágítási funkció azt jelenti, hogy a
rendszer a kormány, illetve az első kerekek elfordu-
lásának megfelelően mozgatja a fényszórókat. En-
nek köszönhetően vezetés közben a fontos részek

mindig megvilágítva maradnak. Így Ön időben ész-
lelheti a gyalogosokat, kerékpárosokat és állato-
kat. Akkor aktív, amikor a lámpák fel vannak kap-
csolva.

Kanyarodási lámpa funkció

A kanyarodási funkció javítja annak az úttestnek a
megvilágítását, amelyre éppen kanyarodik, lehető-
vé téve a jobb látási viszonyokat például szűk ka-
nyarokban. Csak akkor aktiválódik, ha a tompított
fényszóró van felkapcsolva. Akkor aktív, ha 40
km/h alatti sebességgel halad és bekapcsolja az
irányjelzőt vagy elforgatja a kormánykereket.

A kanyarodási funkció rendszerint rövid ideig ma-
rad bekapcsolva, de három perc elteltével automa-
tikusan kikapcsol.

NSD593

NSD592
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Autópálya üzemmód

Az autópálya üzemmód beállítja a fénycsóvát, hogy
csökkentse a másik sávban, a szembejövő forga-
lomhoz átszűrődő fény mennyiségét.

Az autópálya üzemmód akkor aktív, ha 110 km/h
feletti sebességgel halad és nem tesz nagyobb kor-
mánymozdulatot legalább 1000 m hosszan, vagy
ha 130 km/h óra feletti sebességgel halad.

Nem aktiválódik, ha az aktiválást követően 80
km/h alatti sebességgel halad.

TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ
ASSZISZTENS (CSAK LED
FÉNYSZÓRÓK ESETÉBEN)
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy a távolsági
és a tompított fényszóró-beállítások között auto-
matikusan válthasson. A rendszer felismeri a gép-
járművek felkapcsolt lámpáját, legyen az ellentétes
irányból közeledő vagy az azonos forgalmi sávban
elöl haladó jármű, és a távolsági fényszóróról át-
vált tompított fényszóróra.

A rendszer automatikusan beállítja a tompított
fényszóró hatótávolságát, függően az elöl haladó
gépjármű távolságától. Ha a rendszer már nem ér-
zékeli a másik gépjárművet, újra visszavált távol-
sági fényszóróra.

A rendszer optikai érzékelője a szélvédő mögött, a
felső vezérlőpanel közelében található.

VIGYÁZAT

A távolsági fényszóró asszisztens nem ismeri fel
azokat:

• Akik nem rendelkeznek világítással, pl. gyalo-
gosok.

• Akik kivilágítása nem megfelelő pl. kerékpáro-
sok.

• Akiknek a lámpáit valami akadályozza, pl. kor-
látok.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a távolsági
fényszóró asszisztens túl későn vagy egyáltalán
nem ismeri fel a közlekedés többi résztvevőjét.
Ezekben vagy hasonló helyzetekben a távolsági
fényszóró asszisztens nem aktiválja vagy deakti-
válja a távolsági fényszórót. Fent áll a baleset koc-
kázata.

Minden esetben figyelje a közlekedési helyzetek és
megfelelő időben kapcsolja le a távolsági fényszó-
rót.

FIGYELMEZTETÉS

A távolsági fényszóró asszisztens nem veszi figye-
lembe az útviszonyokat, az időjárási körülménye-
ket vagy a közlekedési helyzeteket. A távolsági
fényszóró asszisztens csak kisegítő funkció. Ön fe-
lelős azért, hogy a gépjármű lámpáit az uralkodó
fény-, látási- és közlekedési viszonyoknak megfe-
lelően kezelje.

NSD594 NDS595

Műszerek és kezelőszervek 2-61



Az esetleges akadályok érzékelését korlátozhatja:

• A rossz látási viszonyok, pl. köd, heves esővagy
hó.

• Szennyezett szenzorok vagy ha a szenzorokat
valami eltakarja.

Távolsági fényszóró asszisztens
be-/kikapcsolása

A bekapcsoláshoz:

Állítsa a világítás kapcsolóját <AUTO> állásba és
nyomja a kombinált kapcsolót a nyomásponton túl,
a nyíllal jelzett irányba ➂. Am visszajelző lámpa
felvillan a gépjármű információs kijelzőjén ha sötét
van és a fényérzékelő felkapcsolja a tompított
fényszórót.

Ha kb. 45 km/h-nál nagyobb sebességgel halad, a
rendszer automatikusan beállítja a fényszóró ható-
távolságát a gépjármű és a forgalom többi részt
vevője közötti távolság alapján.

Ha kb. 55 km/h-nál nagyobb sebességgel halad és
az úton nincs érzékelhető egyéb jármű, a távolsági
fényszórót a rendszer automatikusan felkapcsolja.
A m visszajelző lámpa szintén felvillan a kombi-
nált mérőműszeren.

Ha kb. 45 km/h-nál alacsonyabb sebességgel ha-
lad és a rendszer egyéb járművet érzékel vagy az út
megfelelően meg van világítva, a távolsági fény-
szórót a rendszer automatikusan lekapcsolja. A
m visszajelző lámpa eltűnik a kombinált mérő-
műszerről. A m visszajelző lámpa továbbra is
világít a gépjármű információs kijelzőjén.

A deaktiváláshoz:

Állítsa vissza a kombinált kapcsolót a normál állás-
ba. Am visszajelző lámpa a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén kialszik.

A FÉNYSZÓRÓK BELÜLRŐL
PÁRÁSAK
Bizonyos éghajlati viszonyok és fizikai körülmények
között nedvesség csapódhat le a fényszórókban. A
nedvesség nem befolyásolja a fényszóró funkcio-
nalitását.

ELSŐ KÖDLÁMPÁK

Gyenge látási viszonyok között, köd, hó vagy eső
esetén, a ködlámpa segít javítani a látási körülmé-
nyeket, illetve könnyebbé teszi a közlekedés többi
részvevője számára, hogy jobban lássák Önt. A
ködlámpák együtt működtethetők a szélességjelző
lámpákkal vagy a szélességjelző lámpákkal és a
tompított fényszórókkal.

A ködlámpák bekapcsolásához:

• Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba vagy in-
dítsa el a motort.

• Forgassa el a lámpák kapcsolóját m vagy
<AUTO> állásba.

• Nyomja meg a m gombot.Azöld m visszajelző
lámpa felvillan a kombinált mérőműszeren

A ködlámpák kikapcsolásához:

• nyomja meg a m gombot. A zöld m visszajelző
lámpa kialszik a műszerfalon.

NIC2618

NIC2699
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Csak az első ködlámpával szerelt gépjárművek ren-
delkeznek a “ködlámpa” funkcióval.

HÁTSÓ KÖDLÁMPA
A hátsó ködlámpa javítja az Ön gépjárművének lát-
hatóságát sűrű ködben az Önt követő forgalom
számára. A hátsó ködlámpa használatával kapcso-
latban vegye figyelembe az ország-specifikus elő-
írásokat.

MEGJEGYZÉS

A hátsó ködlámpa működtetéséhez be kell kap-
csolni az első ködlámpákat.

A hátsó ködlámpa felkapcsolásához:

• Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba vagy in-
dítsa el a motort.

• Forgassa el a lámpák kapcsolóját m vagy
<AUTO> állásba.

• Nyomja meg a m gombot. A sárga m vissza-
jelző lámpa felvillan a kombinált mérőműszeren

A hátsó ködlámpa lekapcsolásához:

• nyomja meg a m gombot. A sárga m vissza-
jelző lámpa kialszik a műszerfalon.

A hátsó ködlámpák kizárólag rendkívül rossz látási
viszonyok mellett használhatók. (Ez általában 50
méternél (116 ft) rövidebb látótávolságot jelent)

VIGYÁZAT

Fagypont alatti hőmérséklet esetén a mosófolya-
dék ráfagyhat a szélvédőre, ezáltal akadályozva a
kilátást. Melegítse fel a szélvédőt a párátlanítóval,
mielőtt lemossa azt.

FIGYELMEZTETÉS

• 30 másodpercnél hosszabb ideig ne működtes-
se folyamatosan a mosót.

• Ne működtesse a mosót, ha a mosótartály üres.

• Ha az ablaktörlő működését hó vagy jég meg-
szakítja, az ablaktörlő megállhat, hogy a mo-
tort megvédje. Ha ez előfordul, állítsa a kap-
csolót “OFF” állásba és távolítsa el a havat
vagy jeget az ablaktörlő környékéről. Körülbe-
lül 1 perc után ismét indítsa el az ablaktörlőt.

• Mindig az INFINITI által javasolt ablakmosó fo-
lyadékot használjon.

MEGJEGYZÉS

• Ne működtesse az ablaktörlőt, amikor a szél-
védő száraz, ettől az ablaktörlő lapátok káro-
sodhatnak. Továbbá a szélvédőn lerakódó por
megkarcolhatja a szélvédőt, amikor az ablak-
törlőt szárazon elindítja.

• Ha az ablaktörlőket száraz időjárási körülmé-
nyek között el kell indítani, minden esetben
használjon ablakmosó folyadékot is.

• Ha az ablaktörlők szennyeződést hagynak a
szélvédőn azt követően, hogy a gépjárművet
egy automatikus autómosóban lemosatta, ak-

kor ez a wax vagy egyéb lerakódás miatt lehet-
séges. Mosassa le a szélvédőt mosófolyadékkal
az automatikus autómosó után.

AZ ABLAKTÖRLŐK
BE-/KIKAPCSOLÁSA

➀ m Ablaktörlő kikapcsolva.

➁ m Szakaszos törlés, alacsony sebesség
(esőérzékelő alacsony érzékenységre állítva).

➂ m Szakaszos törlés, magas sebesség
(esőérzékelőmagas érzékenységre állítva).

➃ m Folyamatos törlés, lassú.

➄ m Folyamatos törlés, gyors.

jA m Egy törlés/m

letörli a szélvédőt ablakmosó folyadékkal
együtt.

Az ablaktörlő és szélvédő mosó csak akkor műkö-
dik, ha a gyújtáskapcsoló ON helyzetben van.

NIC2810
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Fordítsa a kombinált kapcsolót a kívánt helyzetbe.

ESŐ ÉRZÉKELŐ (ha van)

FIGYELMEZTETÉS

Esőérzékelővel szerelt modellek: ha a szélvédőszá-
raz időben beszennyeződik, előfordulhat, hogy az
ablaktörlő akaratlanul elindul. Ettől az ablaktörlő-
lapátok sérülhetnek, illetve a szélvédő megkarco-
lódhat.

Ezért száraz időben mindig kapcsolja ki az ablak-
törlőt.

Esőérzékelővel szerelt modellek: a m vagy a m
pozícióban a rendszer automatikusan kiválasztja az
eső intenzitásának legmegfelelőebb törlési sebes-
séget. A m pozícióban, az esőérzékelő sokkal ér-
zékenyebb, mint a m pozícióban, így az ablak-
törlő gyakrabban töröl.

Ha az ablaktörlőlapátok elhasználódtak, a szélvé-
dő törlése nem lesz megfelelő. Így előfordulhat,
hogy nem látja át megfelelően a forgalmi helyzete-
ket.

Az esőérzékelős automatikus ablaktörlő rendszer a
szélvédő felső részén található esőérzékelőt hasz-
nálja.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne érintse meg az esőérzékelő szenzort vagy
annak környékét, ha a kapcsoló m vagy m
állásban van és a gyújtáskapcsoló ON állásba
van állítva.Az ablaktörlők váratlanul működés-
be léphetnek és sérülést okozhatnak vagy az
ablaktörlők sérülhetnek.

• Az esőérzékelős ablaktörlést esős időben kell
beállítani. Ha a kapcsolót m vagy m állás-
ban hagyja, az ablaktörlők akkor is elindulhat-
nak, ha szennyeződés, ujjlenyomatok, olajréteg
vagy rovarok kerülnek a szenzorra vagy annak
környékére. Az ablaktörlők akkor is működés-
be léphetnek, ha kipufogógázok vagy nedves-
ség megzavarják az érzékelőket.

• Ha a szélvédő vízlepergető bevonattal van be-
vonva, az esőérzékelős ablaktörlő sebessége
magasabb lehet, még akkor is, ha kis mennyi-
ségű eső esik a szélvédőre.

• Az esőérzékelős rendszert kapcsolja ki, ha a jár-
művet autómosóban mosatja le.

HÁTSÓ ABLAKTÖRLŐ
BE-/KIKAPCSOLÁSA

➀ Kapcsoló

➁ Az ablakmosó folyadékkal együtt töröl

➂ Bekapcsolja a szakaszos törlést

➃ Kikapcsolja a szakaszos törlést

➄ Az ablakmosó folyadékkal együtt töröl

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

2. Forgassa el a kapcsolót ➀ a kombinált kapcso-
lón a megadott pozícióba.

Ha a hátsó ablaktörlő be van kapcsolva, a m
szimbólum jelenik meg a kombinált műszer gra-
fikus kijelzőjén. A grafikus kijelzővel kapcsolatos
bővebb információért (lásd “A távolság kijelző
megjelenítése” jelen fejezet előző részében).

NIC2617
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Afényszórómosó az ablaktörlőmosóval együtt tör-
ténő működtetése ötödik működtetése után auto-
matikusan elindul m , ha a fényszórók fel vannak
kapcsolva és a motor jár.

Ha a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja, az auto-
matikus fényszórómosó visszaállításra kerül és a
számolás 0-ról indul.

Lásd “Az ablaktörlők be-/kikapcsolása” jelen feje-
zet előző részében.

A hátsó ablakhoz illetve a külső visszapillantó tük-
rökhöz (ha van) tartozó páramentesítő kapcsoló
jB akkor működik, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban
van.

A páramentesítő feladata, hogy a hátsó ablak felü-
letén, illetve a visszapillantó tükör felületén kelet-
kező nedvességet, párát vagy deresedést csök-
kentse, ezáltal is javítva a hátrafelé való kilátást.

Ha a páramentesítő kapcsolóját m megnyom-
ja, a jelzőlámpa felvillan és a páramentesítő pár
percig működik. Az előre beállított idő lejárta után
a páramentesítő automatikusan kikapcsol. A pára-
mentesítő kézzel történő kikapcsolásához nyomja
meg a kapcsolót m ismét, ekkor a jelzőlámpa
kialszik.

FIGYELMEZTETÉS

• Ha a páramentesítőt folyamatosan használja,
mindenképpen indítsa el a motort. Egyébként
az akkumulátor lemerülhet.

• Amikor a szélvédőbelsőoldalát tisztítja, ügyel-
jen rá, hogy ne karcolja meg, sértse fel a fűtő-
szálakat az üvegfelületen.

NAA1659

FÉNYSZÓRÓTISZTÍTÓ (ha van) PÁRAMENTESÍTŐKAPCSOLÓ
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Szélvédő jégmentesítő kapcsolója (párátlanító
kapcsoló)jA akkor működik, ha a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

Ezzel a funkcióval jégmentesítheti a szélvédőt vagy
párátlaníthatja a szélvédő belső felét, illetve az ol-
dalsó ablakokat.

MEGJEGYZÉS

A szélvédő jégmentesítő üzemmódját csak addig
használja, amíg a szélvédő újra tiszta nem lesz.

Ha a m kapcsolót megnyomja, a visszajelző
lámpa világít a kapcsolón. A klímavezérlő rendszer
a következő funkciókat kapcsolja be:

• Nagy sebességű légáramlás

• Magas hőmérséklet

• Levegő áramlása a szélvédőre és az oldalsó ab-
lakokra

• Levegőkeringetési üzemmód kikapcsolása

MEGJEGYZÉS

A szélvédő párátlanító funkciója automatikusan
olyan beállítást választ ki, amellyel az optimális
párátlanító hatás elérhető. Ennek eredményeként
a légáramlás sebessége automatikusan növeked-
het vagy csökkenhet a m gomb megnyomása
után

MEGJEGYZÉS

Manuálisan beállíthatja a légáramlás sebességét,
miközben a szélvédőpárátlanító funkciója van mű-
ködésben: légáramlás beállítása a légkondicioná-
lóhoz vagy a klímavezérlő rendszerhez (lásd “Fű-
tés és légkondicionáló” a “4. Kijelző képernyő, fű-
tés és légkondicionáló, valamint audiorendszer”
fejezetben).

A jégmentesítő deaktiválásához:

• Nyomja meg a m gombot. Am gombon
található visszajelző lámpa kialszik. Az előző be-
állítások ismét aktiválásra kerülnek. A levegőke-
ringetés üzemmód továbbra is kikapcsolva ma-
rad.

vagy

• Automatikus klímavezérlő: nyomja meg az
<AUTO> gombot. A m gombon található
visszajelző lámpa kialszik. A légáramlás sebes-
sége és iránya automatikus üzemmódban van.

vagy

• A légkondicionáló rendszer vagy az automati-
kus klímavezérlő rendszer: beállítja a hőmérsék-

letet (lásd “Fűtés és légkondicionáló” a “4. Kijel-
ző képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint
audiorendszer” fejezetben).

NAA1659

SZÉLVÉDŐ JÉGMENTESÍTŐ
KAPCSOLÓJA (ha van)
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A jelzőkürt megszólaltatásához nyomja meg a kor-
mánykerék középső párnázott területét.

A jelzőkört csak akkor működik, ha a gyújtáskap-
csoló ON helyzetben van.

ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ
ABLAKOK

VIGYÁZAT

• Győződjön meg róla, hogy minden utas keze,
stb. a járművön belül van, mialatt a járműmoz-
gásban van, és mielőtt felhúzná az ablakokat.
Használja az elektromos működtetésű ablakok
zárját az elektromos működtetésűablakok nem
kívánt működtetésének elkerülésére.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
a rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos bal-
eseteket, beleértve az ablak vagy az ajtózár fi-
gyelmetlen működtetéséből fakadó problémá-
kat, gyermekeket, mások támogatására szoru-
ló felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg napokon
a hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében na-
gyon megemelkedhet, amely az emberek és há-
ziállatok sérülését, akár halálát is okozhatják.

Az összes oldalsó ablak kapcsolója a vezető olda-
lán található. Minden egyes ajtón található egy
kapcsoló az adott oldali ablakhoz. A vezető oldali
ajtón található kapcsolók az elsődlegesek.

Az oldalsó ablakok visszahúzási funkciója

Az oldalsó ablakok automatikus visszahúzó funkci-
óval vannak felszerelve. Ha egy tömör tárgy blok-
kolja vagy korlátozza az oldalsó ablak felfelé irá-
nyuló mozgását az automatikus zárási művelet
közben, az ablak automatikusan újra kinyílik. Ma-

nuális zárási folyamat során az oldalsó ablak csak
azt követően nyílik ki automatikusan újra hogy az
adott gombot elengedte. Az automatikus vissza-
húzó funkció csak egy segédeszköz és nem helyet-
tesíti az ön figyelmét, amikor az oldalsó ablakot
zárja be.

VIGYÁZAT

A visszahúzó funkció nem lép működésbe:

• Az adott tárgy túl lágy, könnyű és vékony, pl.
kis ujjak

• Visszaállítás közben

Ez azt jelenti, hogy a visszahúzó funkció nem aka-
dályozhatja meg azt, hogy ilyen helyzetben valaki
testrészét becsípje a rendszer. Fent áll a sérülés
kockázata.

Bezáráskor. Ügyeljen arra, hogy senki testrésze ne
legyen a zárási területen. Ha a valamilyen testrészt
mégis becsípne a rendszer, nyomja meg a kapcso-
lót, hogy az oldalsó ablakokat megint kinyithassa.

NIC2717

JELZŐKÜRT ABLAKOK
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Vezetőoldali kapcsoló

Az elektromos működtetésű ablakok csak a gyúj-
táskapcsoló ON helyzetében üzemelnek.

1. Bal első ablak

2. Jobb első ablak

3. Bal hátsó ablak

4. Jobb hátsó ablak

Vezetőoldali kapcsoló, a fő kapcsoló minden abla-
kot üzemeltet.

• A manuális nyitáshoz: nyomja meg és tartsa le-
nyomva az adott gombot.

• A teljes kinyitáshoz: nyomja meg a gombot az
ellenállási ponton túl, a második ütközőig, majd
engedje el. Az automatikus funkció működésbe
lép.

• A manuális záráshoz: húzza meg az adott gom-
bot és tartsa meg ebben a pozícióban.

• A teljes bezáráshoz: húzza fel a gombot az el-
lenállási ponton túl, majd engedje el. Az auto-
matikus funkció működésbe lép.

• Az automatikus működés megszakításához:
nyomja meg/húzza meg az adott kapcsolót új-
ra.

MEGJEGYZÉS

• Ha a kapcsolót az ellenállási ponton túl nyom-
ja/húzza, az automatikus funkció működésbe
lép az adott irányba. Az automatikus működést
megszakíthatja a gomb ismételt meghúzásá-
val/megnyomásával.

• Az oldalsó ablakokat még azt követően is mű-
ködtetheti, hogy a motort leállított vagy a kul-
csot eltávolította. Ez a funkció még öt percig
vagy a vezető oldali ajtó, illetve az első utas ol-
dali ajtó kinyitásáig aktív marad.

• Az oldalsó ablakokat nem lehet működtetni a
hátsó ülésből, ha felülírási funkció aktiválva
van.

A hátsó, oldalsó ablakok lezárása:

Nyomja meg a ➁ gombot, ha szeretné engedélyez-
ni/letiltani a hátsó ablakok felülírási opcióját. Ha a
visszajelző lámpa ➀ világít, a hátsó ablakok mű-
ködtetése le van tiltva. Az ablakok működtetése
csak a vezető oldalán található kapcsolók segítsé-
gével lehetséges. Ha a visszajelző lámpa ➀ ki van
kapcsolva, az utastér hátsó részében található kap-
csolók működtetése is lehetséges.

Az utasok felőli kapcsoló

Az utasok mellett található kapcsoló csak az adott
ablakot működteti.

Kényelmi nyitási funkció

Csak intelligens kulccsal rendelkező modellek: Ki-
szellőztetheti a gépjárművet az indulás előtt. A
kulcs a következő műveletek párhuzamos végre-
hajtására is felhasználható:

• Kinyitja a gépjárművet

• Lehúzza az oldalsó ablakokat

NIC2715

NIC2716

NIC2640
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MEGJEGYZÉS

• A kényelmi nyitási funkció csak az intelligens
kulcs használatával lehetséges.

• Aintelligens kulcsnak a gépjárműközelében kell
lennie.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a m gombot,
amíg az oldalsó ablakok a kívánt pozícióba nem ke-
rülnek.

A kényelmi nyitás megszakításához: engedje el a
m gombot.

Kényelmi zárási funkció

VIGYÁZAT

Ha a kényelmi zárási funkciót működteti, az ablak
közelében lévő testrészeket az ablak becsípheti.
Fent áll a sérülés kockázata. Amikor a kényelmi
zárási funkciót használja, felügyelje az egész fo-
lyamatot. A zárás folyamat során ügyeljen arra,
hogy senki testrésze ne legyen a zárási területen.

Csak intelligens kulccsal rendelkező modellek: A
kulcs a következő műveletek párhuzamos végre-
hajtására is felhasználható:

• Bezárja a gépjárművet

• Felhúzza az oldalsó ablakokat

MEGJEGYZÉS

• A kényelmi zárási funkció csak az intelligens
kulcs használatával lehetséges.

• Aintelligens kulcsnak a gépjárműközelében kell
lennie.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a m gombot,
amíg az oldalsó ablakok teljesen bezárásra nem ke-
rülnek.

A kényelmi zárás megszakításához: engedje el a
gombot.

Csak intelligens kulccsal rendelkező modellek: a
kényelmi zárás aktiválásához használhatja a kulcs
nélküli zárási opciót.

Érintse meg a szenzor recés felületét ➀ az ajtó fo-
gantyúján, amíg az oldalsó ablakok teljesen be nem
záródnak.

MEGJEGYZÉS

• A vezető oldali ajtónak, illetve annak az ajtó-
nak, amelynek a fogantyúját használja, zárva
kell lennie.

• A kulcs és az adott ajtónyitó fogantyú közötti
távolság nem lehet nagyobb, mint 1 m.

• Figyeljen arra, hogy a szenzornak csak a recés
részét felületét ➀ érintse meg.

• A kulcsnak a gépjárművön kívül kell lennie.

A kényelmi zárás megszakításához: engedje el a
szenzor recés felületét ➀ az ajtó fogantyúján.

Az oldalsó ablakok visszaállítása

Ha az oldalsó ablakot nem tudja teljesen felhúzni,
vissza kell állítani.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

2. Zárja be az ajtót.

3. Húzza az adott gombot az ajtó vezérlőpanelen,
amíg az ablak teljesen felhúzásra nem kerül.

4. Tartsa meg a gombot még néhány másodper-
cig.

Ha az oldalsó ablak kissé kinyílik:

1. Azonnal húzza az adott gombot a vezérlőpane-
len, amíg az ablak teljesen felhúzásra nem kerül.

2. Tartsa meg a gombot még néhány másodper-
cig.

3. Ha az adott oldalsó ablak zárva marad a gomb
elengedése után is, az oldalsó ablak megfele-
lően visszaállításra került. Ha nem sikerült, is-
mételje meg a fenti lépéseket.

Ha a végrehajtott folyamatok után az ablak auto-
matikus funkciója még mindig nem működik meg-
felelően, ellenőriztesse gépjárművét egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.

NPA1478
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➀ Bezárás

➁ Kinyitás

FIGYELMEZTETÉS

• Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a tető-
üvegre vagy annak környékére.

• Ne függeszkedjen, vagy ne függesszen fel sem-
mit a naprolóra. Ez a naproló eldeformálódását
és károsodását okozhatja.

• Amikor hosszabb időre elhagyja a járművet,
zárja be a naprolót, így megakadályozhatja,
hogy a jármű belseje magas hőmérsékletre he-
vüljön fel.

A NAPROLÓ MŰKÖDTETÉSE
A naproló csak a gyújtáskapcsoló ON állásában
üzemel.

VIGYÁZAT

Ne helyezze ujjait, vagy egyéb testrészeit a naproló
működésének környezetében. Ez sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS

A következőkben olyan szituációk találhatók, ami-
kor a tetőt érő erős napsütés miatt a naproló mo-
torja körüli terület nagyon magas hőmérsékletet
ér el:

• Ha a naproló motorja 85oC (185oF) és 100oC
(212oF) közötti hőmérsékletet ér el, egy korlá-
tozott üzemmód lép életbe, ilyenkor a naprolót
csak CLOSE állásba lehet állítani.

• Ha a naproló motorjának a hőmérséklete meg-
haladja a 100oC-ot (212oF), a naproló nem mű-
ködik.

Nyitás és zárás

Kézi vezérlés:

A naproló bezárásához nyomja meg és tartsa le-
nyomva a ➀ kapcsoló “CLOSE” oldalát. A teljes
bezárás megszakításához engedje fel a kapcsolót.

A naproló kinyitásához nyomja meg és tartsa le-
nyomva a ➁ kapcsoló “OPEN” oldalát. A teljes
kinyitás megszakításához engedje fel a kapcsolót.

Automatikus működés:

A naproló automatikus nyitásához, vagy zárásá-
hoz, határozottan nyomja le a kapcsoló nyitás, vagy
zárás felét, majd engedje fel. A nyitás, vagy zárás
leállításához nyomja meg a kapcsoló valamelyik ol-
dalát.

Automata visszaállítási funkció:

Ha a vezérlőegység azt érzékeli, hogy valami becsí-
pődött a naprolóba, a naproló automatikusan ki-
nyílik.

MEGJEGYZÉS

Az automata visszaállítási funkció aktív marad, at-
tól függetlenül, hogy a naproló manuálisan vagy
automatikusan kerül kinyitásra.

NIC2646

FIX ÜVEGTETŐ (ha van)
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Ha az akkumulátor kábelét leköti, az órát újra be
kell állítani a helyes időre.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A középső kijelzőn keresztül beállíthatja az időt az
INFINITI vezérélő és a [Beállítások] menü segítsé-
gével (lásd az INFINITI InTouch használati útmuta-
tóját).

MEGJEGYZÉS

Navigációs rendszerrel szerelt modellek esetében
a rendszer GPS-en keresztül automatikusan fris-
síti az időt. Az elsődlegesen megjelenített idő hi-
bás lehet.

VIGYÁZAT

Ha az ülésfűtést többször egymás után bekapcsol-
ja, az üléspárna és az üléstámla betétje túlmele-
gedhet. Azon utasoknak az egészségét, akik na-
gyon érzékenyek a hőmérsékletváltozásokra vagy
akik nem képesek reagálni a magas hőmérsékle-
tekre, negatívan befolyásolhatja, akár égési sérü-
léseket is szenvedhetnek. Fent áll a sérülés kocká-
zata.

Ezért az ülésfűtést ne kapcsolja be többször egy-
más után.

FIGYELMEZTETÉS

• Az ülésfűtést ne használja sokáig, ha a motor
nem jár, ellenkező esetben lemerítheti az akku-
mulátort.

• Ne használja az ülésfűtést a szükségesnél
hosszabb ideig vagy akkor, ha az ülés üres.

• Ne helyezzen semmi olyat az ülésre, ami elszi-
getelhetné a meleget, mint például takaró, pár-
na, üléshuzat, stb. Ellenkező esetben az ülés
túlmelegedhet.

• Ne helyezzen semmilyen kemény vagy nehéz
tárgyat az ülésre, és ne szúrja át tűvel vagy ha-
sonló tárggyal. Ez károsíthatja a fűtést.

• Amennyiben bármilyen folyadék kerülne a fű-
tött ülésekre, azonnal távolítsa el azt száraz
ruhával.

• Az ülés tisztításakor, soha ne használjon ben-
zolt, higítót, vagy hasonló anyagokat.

• Amennyiben rendellenességet tapasztal, vagy
a fűtés nem működik, kapcsolja ki a kapcsolót
és ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Köz-
ponttal vagy szakszervizzel.

Az első ülések beépített fűtőszálak segítségével
melegíthető fel.

A kapcsolók a középső konzolon találhatók és füg-
getlenül üzemeltethetőek a bal és jobb oldali ülésre
vonatkozóan.

A kapcsolón a három piros visszajelző jelzi, hogy
milyen fűtési szintet választott ki. A rendszer auto-
matikusan 3-as szintről 2-es szintre vált kb. nyolc
perc elteltével. A rendszer automatikusan 2-es
szintről 1-es szintre vált kb. tíz perc elteltével. A
rendszer automatikusan kikapcsol kb. 20 perc el-
teltével, ha az 1-es szintet választotta ki.

1. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

MEGJEGYZÉS

Az ülésfűtés csak akkor működik, ha a gyújtás-
kapcsoló ON helyzetben van.

NSD619
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ÓRA ÜLÉSFŰTÉS (ha van)
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2. Indítsa be a motort.

3. Válassza ki a fűtéstartományt:

• A bekapcsoláshoz: nyomja meg a ➀ gombot
többször egymás után, amíg a kívánt fűtési
szintet ki nem választotta.

• A kikapcsoláshoz: nyomja meg a ➀ gombot
többször egymás után, amíg a visszajelző
lámpa ki nem kapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, az
ülésfűtés kikapcsolhat. VIGYÁZAT

• Ha a vezető oldali ülés memória funkcióját ve-
zetés közben használja, a beállítás azt eredmé-
nyezheti, hogy elveszíti uralmát a gépjármű fe-
lett. Fent áll a baleset kockázata. A vezető ol-
dali ülés memória funkcióját csak akkor
használja, ha a gépjármű áll.

A vezető oldali ülés memória funkcióját csak
akkor használja, ha a gépjármű áll.

• Amikor a memória funkció beállítja az ülést, a
rendszer becsípheti az Ön vagy más utasok, kü-
lönösen a gyerekek testrészeit. Fent áll a sérü-
lés kockázata.

Miközben a memória funkció a beállításokat
végzi el, figyeljen arra, hogy a mozgó ülés sen-
kit se csípjen be. Ha a rendszer valakit mégis
becsípne, azonnal engedje el a memória funkció
gombját. A beállítás leáll.

• Ha a gyerekek aktiválják a memória funkciót, a
rendszer becsípheti valamelyik testrészüket,
különösen akkor, ha felügyelet nélkül vannak.
Fent áll a sérülés kockázata.

Amikor elhagyja a gépjárművet, a kulcsot min-
dig vigye magával és zárja be a járművet. Soha
ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a gép-
járműben.

A memória funkció bármikor használható, még ak-
kor is, ha a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.

BEÁLLÍTÁSOK ELMENTÉSE
A memória funkció segítségével három különböző
ülés beállítást tárolhat el, például három különböző
emberhez. A következő beállítások kerülnek eltáro-
lásra a memória gomb alatt:

• Ülés és üléstámla pozíció.

• Vezető oldal: a vezető oldali és utas oldali külső
tükrök pozíciójának tárolása.

A beállítások elmentéséhez:

1. Állítsa be a biztonsági övet (lásd “Elektromos
ülésállítás” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági
övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” feje-
zetben).

2. Állítsa be a vezető oldali külső tükröt (lásd
“Beállítás” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben).

3. Röviden nyomja meg az M memória gombot ➀,
majd nyomja meg az előre programozható 1, 2
vagy 3 gombot ➁ három másodpercen belül.

NIC2637

MEMÓRIA FUNKCIÓ (ha van)
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A beállítások eltárolásra kerülnek az előre prog-
ramozható pozícióba. Egy hang szólal meg, ami-
kor a beállítások befejeződnek.

ELTÁROLT BEÁLLÍTÁSOK
ELŐHÍVÁSA
Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1, 2 vagy 3 elő-
re programozható gombok valamelyikét, amíg az
ülés és a külső tükrök a programozott pozícióba
nem állnak.

MEGJEGYZÉS

A beállítás folyamat megszakad, amint az előre
programozott gombot felengedi. Az elektromos csatlakozó olyan berendezések

elektromos ellátásához szolgáltat áramot, mint pl.
mobiltelefonok.

A vészhelyzeti leállító biztosítja, hogy a fedélzeti
tápellátás ne csökkentjen túl alacsony szintre. Ha a
fedélzeti tápellátás nagyon alacsony, a rendszer
automatikusan megszakítja a csatlakozók tápellá-
tását. Ez biztosítja, hogy elegendő energia marad a
motor indításához.

FIGYELMEZTETÉS

• A csatlakozó és a dugó forró lehet használat
közben és közvetlenül utána.

• Ezt az elektromos csatlakozót nem tervezték
szivargyújtóval való használatra.

• Ne használja olyan tartozékokkal, amelyek
meghaladják a 12 voltos, 180W (15 A)-os érté-
keket. Ne használjon dupla adaptert vagy több,
mint egy elektromos tartozékot.

NIC2690

A középső konzolban (LHD)

NIC2796

A középső konzolban (RHD)

NIC2683

Hátsó konzol

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ
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• Ezt a csatlakozót mindig járó motor mellett
használja, hogy elkerülje az akkumulátor leme-
rülését.

• Kerülje a használatát akkor, amikor a légkondi-
cionáló, fényszórók vagy hátsó páramentesítő
be van kapcsolva.

• A dugót mindig teljesen ütközésig nyomja be.
Ha elégtelen kapcsolatot hozott létre, a dugó
túlmelegedhet vagy megolvadhat a belső biz-
tosíték.

• Mielőtt behelyez vagy leválaszt egy dugót,
győződjön meg róla, hogy a használt elektro-
mos tartozék KI van kapcsolva.

• Ha nincs használatban, zárja le a kupakot. Ne
engedje, hogy víz jusson a csatlakozóba.

VIGYÁZAT

• Ne használja a tárolórekeszeket vezetés köz-
ben, hogy teljes figyelmét a jármű kezelésére
koncentrálhassa.

• Tartsa a tárolórekeszek fedelét zárva vezetés
közben, hogy megelőzze a sérülést egy esetle-
ges baleset vagy hirtelen megállás során.

KESZTYŰTARTÓ

A kesztyűtartó kinyitásához húzza meg a kart ➀.

A bezáráshoz nyomja a fedelet ➁, amíg a zár be
nem kattan.

ELSŐ KONZOL TÁROLÓREKESZ

A első konzol tárolórekeszének kinyitásához nyom-
ja le a fedelet ➀ és engedje fel. A fedél kinyílik.

A bezáráshoz nyomja a fedelet ➀ felfelé, amíg a
zár be nem kattan.

KÖZÉPKONZOLON LEVŐ TÁROLÓ

A kinyitáshoz húzza fel a fedél elejét.

NIC2664
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NIC2665

TÁROLÁS
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KÁRTYATARTÓ

Hajtsa le a napellenzőt és csúsztassa be a kártyát a
kártyatartóba ➁.

POHÁRTARTÓK
FIGYELMEZTETÉS

• Kerülje a hirtelen indulást illetve fékezést külö-
nösen olyankor, amikor a pohártartókat hasz-
nálja. Ha mégis így tesz, az italok kiborulhat-
nak, és ha forróak, akkor ezzel leforrázhatja az
utasokat.

• Ne döntse le a hátsó ülések üléstámláját, ha
pohártartókat vagy hátsó kartámaszt használ
(ha van). Ha mégis ledöntené az üléseket, az
italok kiborulhatnak, és ha forróak, akkor ezzel
leforrázhatja az utasokat.

A hátsó utasok számára a pohártartók ➀ a közép-
ső könyöktámaszban (ha van) kerültek elhelyezés-
re.

A hátsó pohártartók (ha van) kinyitásához, nyomja
meg a pohártartó ➀ elejét

A pohártartó becsukásához csúsztassa a pohártar-
tót ➀ vissza a helyére, amíg nem rögzül.

FIGYELMEZTETÉS

Zárja be a pohártartót mielőtt felhajtaná a hátsó
kartámaszt, egyéb esetben a pohártartó sérülhet.

KABÁTAKASZTÓ

FIGYELMEZTETÉS

Ne tegyen ki egy akasztót 1 kg-nál (2 lb) nagyobb
terhelésnek.

A kabátakasztók a hátsó fogódzkodónál kerültek
kialakításra.

NIC2676

NIC2674

Első

NIC2675

Hátsó (ha van)

SIC3505Z
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RÖGZÍTŐSZEMEK

➀ Rögzítőszem

VIGYÁZAT

• Minden esetben győződjön meg róla, hogy a
csomag megfelelően van- e rögzítve. Megfelelő
köteleket és horgokat használjon.

• A rögzítetlen csomagok veszélyesek lehetnek
egy baleset vagy hirtelen megállás során.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne tegyen ki egy rögzítőszemet 10 kg-nál (22
lb) nagyobb terhelésnek.

• A terheket a rögzítőszemek segítségével rög-
zítse.

• A rögzítőszemekre eső terhelést egyenlően
ossza el.

• A teher rögzítéséhez ne használjon elasztikus
hevedereket vagy hálókat. Ezek feladata csak
a könnyebb terhek csúszásának megelőzése.

• A rögzítésre használt anyagokat ne vezesse át
éles széleken vagy sarkokon.

• Az éles széleket bélelje ki.

CSOMAGTÉRI HORGOK

A csomagtéri horgokra ➀ a bevásárló táskákat,
stb. rögzítheti.

VIGYÁZAT

• A horgokra ne rakjon 3 kg-nál (7 lb) nehezebb
terhet.

• Ne használja ezeket a horgokat terhek rögzíté-
sére.

ELSŐ ÜLÉS ALATTI TÁROLÓREKESZ
(ha van)

Az első ülés alatt található tárolórekesz kinyitásá-
hoz húzza meg a kart ➀ felfelé és hajtsa ki a fede-
let ➁ előre.

VIGYÁZAT

Az első ülés alatt található tárolódoboz maximális
terhelhetősége 1,2 Kg (2,6 lb).

TÉRKÉPZSEB (ha van)

A térképzsebek az ajtón találhatók.

NIC2670

NIC2671

NIC2666
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RÖGZÍTŐHÁLÓ (ha van)

A rögzítőhálók az első utas oldali lábtérben, illetve
a vezető és az utas oldali ülés háttámláján találha-
tók.

KALAPTARTÓ

VIGYÁZAT

• Soha ne helyezzen semmit a kalaptartóra, ak-
kor sem, ha az kicsi. Hirtelen fékezés esetén,
vagy balesetkor az ott levő tárgy sérülést okoz-
hat.

• Ne hagyja a kalaptartót a csuklókból leakasz-
tott helyzetben.

• A rakományt megfelelően rögzítse, hogy azok
ne csúszhassanak, ne eshessenek előre. Ne pa-
kolja a rakományt az üléstámlánál magasabb-
ra. Hirtelen megállás vagy ütközés esetén a
rögzítetlen rakomány személyi sérülést okoz-
hat.

• Megfelelően rögzítse és ne engedje, hogy a ra-
komány hozzáérjen a gyermekülés felső rögzí-
tő- hevederéhez, amikor az be van kapcsolva. A
nem megfelelően rögzített, vagy a felső heve-
derrel érintkező rakomány megsértheti a heve-
dert egy esetleges ütközés során. Ha a csomag-

térfedő hozzáér a felső rögzítő hevederhez,
amikor az be van kapcsolva, távolítsa el a cso-
magtérfedőt a gépjárműből, vagy rögzítse a
csomagtér padlóján az érintkezési pont alatt.
Ha a csomagtérfedőt nem távolítja el, az ütkö-
zés esetén megsértheti a felső rögzítő heve-
dert. Ha a gyermekülés felső rögzítőhevedere
sérült, ütközés esetén a gyermek súlyosan vagy
akár halálosan megsérülhet.

Eltávolítás

1. Nyissa ki a hátsó ajtót (lásd “Hátsó ajtó zár” a
“2. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fe-
jezetben).

2. Válassza le mindkét zsinórt (bal és jobb oldalon)
➀ a hátsó ajtó belsejéről.

3. Válassza le a kalaptartót ➁ úgy, hogy egysze-
rűen meghúzza hátrafelé, a hátsó ajtón keresz-
tül.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen rá, hogy a kalaptartót megfelelően tárol-
ja, hogy nehogy sérülés érje.

Beszerelés

1. Nyissa ki a hátsó ajtót.

2. Helyezze vissza a kalaptartót úgy, hogy a hátsó
ajtó nyílásán keresztül előre nyomja.

3. Akassza vissza a zsinórokat ➀ a hátsó ajtó
mindkét oldalán.

NIC2685

NIC2687

NIC2672
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4. Zárja be a hátsó ajtót (lásd “Hátsó ajtó zár” a
“2. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fe-
jezetben).

TETŐCSOMAGTARTÓ (ha van)

A tetősíneket ne terhelje közvetlenül. Teher/cso-
mag/rakomány felrakodása előtt keresztrudakat
kell felhelyezni a gépjármű tetejére. Minden eset-
ben egyenlően ossza el a csomagokat a keresztru-
dakon. 100 kg- nál (221 lb) (Európa) többet ne te-
gyen a tetőcsomagtartóra. Ha tetőcsomagtartót
szerel fel, vegye figyelembe a maximális terhelhe-
tőséget, amely értékek a keresztrudakon vagy a
tetőcsomagtartón vannak feltüntetve. Ha ke-
resztrudakkal vagy egyéb eszközökkel kapcsolat-
ban információra van szüksége, lépjen kapcsolatba
az INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

VIGYÁZAT

• Teher felrakodása előtt minden esetben szerel-
je fel a keresztrudakat a tetősínekre. Ha a ter-
het közvetlenül a tetősínekre rakja fel, a gép-
jármű teteje sérülhet.

• Óvatosan vezessen, ha a gépkocsi terhelhető-
sége maximálisan vagy közel maximálisan ki-
használásra került, különösen akkor, ha a rako-
mány egy része a keresztrudakon/tetőcso-
magtartón van.

• Ha nehéz rakományt tesz a keresztrudakra/te-
tőcsomagtartóra, meg van a lehetősége annak,

hogy a gépjármű stabilitása és kezelhetősége
megváltozik, különösen hirtelen vagy szokat-
lan manőverek esetén.

• A tetőcsomagtartóra kerülő rakományokat
egyenlően kell elosztani.

• Ne lépje túl a tetőcsomagtartó/keresztrúd ma-
ximális terhelhetőségét.

• Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevederek-
kel, hogy azok ne csúszhassanak, ne eshessenek
előre. Hirtelen megállás vagy ütközés esetén a
rögzítetlen rakomány személyi sérülést okoz-
hat.

FIGYELMEZTETÉS

Gondosan járjon el, amikor elemeket helyez fel
vagy vesz le a tetőcsomagtartóról. Ha nem tudja
kényelmesen felhelyezni az elemeket a tetőcso-
magtartóra, használjon létrát, vagy széket.

SÍALAGÚT (ha van)

A síalagút kinyitásához:

1. Hajtsa le a hátsó kartámaszt.

2. Húzza fel a középső üléspozícióban található
fejtámaszt a legmagasabb állásba.

3. Csúsztassa el a zárat ➀ a nyíllal jelzett irányba

4. Nyissa ki a lapot ➁ teljesen oldalra. A lapot egy
mágnes tartja a helyén.

A síalagút bezárásához:

1. Hajtsa vissza a lapot ➀ a csomagtérbe, amíg a
helyén nem rögzül.

2. Ha szükséges, hajtsa fel teljesen a kartámaszt.

CSOMAGTÉR PADLÓJA ALATTI
TÁROLÓREKESZ

Emelje fel a csomagtér padlóját, hogy a padló alatti
tárolórekeszhez hozzáférjen.

NIC2668

NIC2673
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1. Az elölről jövő vakító fény tompításához hajtsa
le a napellenzőt ➀.

2. Az oldalról jövő vakító fény tompításához pat-
tintsa ki a napellenzőt a középső tartóból úgy,
hogy kissé kiemeli a középső tartóból és for-
dítsa oldalra ➁.

FIGYELMEZTETÉS

• Kapcsolja le a lámpákat, ha kiszáll a járműből.

• Ne használja hosszú ideig leállított motor mel-
lett. Az akkumulátor lemerülhet.

FELSŐ VEZÉRLŐPANEL

➀ Fel-/lekapcsolja a bal első olvasólámpát

➁ Felkapcsolja az első belső lámpát

➂ Fel-/lekapcsolja a hátsó olvasólámpát

➃ Fel-/lekapcsolja a jobb első olvasólámpát

➄ Lekapcsolja az első belső világítást/
automatikus belső világítást

➅ Felkapcsolja az automatikus első belső
világítást

Automatikus belső világítás szabályozása

• A felkapcsoláshoz: állítsa a kapcsolót a középső
pozíciójába ➅.

• A lekapcsoláshoz: nyomja meg a gombot ➄.

A belső világítás automatikusan felkapcsol, ha:

• Kinyitja a gépjárművet

• Kinyitja az egyik ajtót.

• Vegye ki a kulcsot a gyújtászárból.

A belső világítás kis időre aktiválódik, ha a kulcsot
eltávolítja a gyújtáskapcsolóból. Ezt a késleltetett
kikapcsolást aktiválhatja a gépjármű információs
kijelzőjén (lásd “A belső világítás késleltetett kikap-
csolásának aktiválása/deaktiválása” jelen fejezet
előző részében).

HÁTSÓ OLVASÓLÁMPA (ha van)

➀ Fel-/lekapcsolja a bal olvasólámpát

➁ Fel-/lekapcsolja a jobb olvasólámpát

HÁTSÓ UTASTÉR VILÁGÍTÁSA (ha van)

A hátsó utastér világítása (kapcsolók nélkül) az el-
ső vezérlőpanelről kapcsolható fel.

SIC2872
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NAPELLENZŐK BELSŐ LÁMPÁK
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SMINKTÜKÖR VILÁGÍTÁSA

A sminktükörhöz való hozzáféréshez nyissa le a
napellenzőt, majd hajtsa fel a tükör burkolatát.

A sminktükör világítása felkapcsol, ha a tükör bur-
kolatát felhajtja. Ha a burkolatot lecsukja, a lámpa
kialszik.

CSOMAGTÉRVILÁGÍTÁS
Amíg a hátsó ajtó nyitva van, a lámpa világít. Ami-
kor a hátsó ajtót lecsukja, a lámpa kialszik.

AKKUMULÁTORKÍMÉLŐ RENDSZER
Ha a belső lámpa felkapcsolva marad, meghatáro-
zott idő elteltével automatikusan kikapcsol azt kö-
vetően, hogy a gyújtáskapcsoló gombot OFF állás-
ba állította. A lámpák ismételt felkapcsolásához
állítsa a kapcsolót ON állásba.

SIC3869Z
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BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

VIGYÁZAT

Ha gyermekek felügyelet nélkül maradnak a gép-
járműben:

• Kinyithatják az ajtókat, így veszélyeztetve más
személyeket vagy a forgalom többi résztvevő-
jét.

• Kiszállhatnak és a forgalomban elüthetik őket.

• Működésbe hozhatják a gépjárműegyes beren-
dezéseit, ami becsípheti testrészeiket.

Ezen felül a gyerekek mozgásba hozhatják a gép-
járművet, például, ha:

• Kiengedik a rögzítőféket.

• Elmozdítják az automatikus sebességváltó
karját P (parkolás) állásból vagy a manuális se-
bességváltót üres állásba állítják.

• Indítsa be a motort.

Fent áll a baleset és sérülés kockázata.

Amikor elhagyja a gépjárművet, a kulcsot mindig
vigye magával és zárja be a járművet. Soha ne
hagyja a gyerekeket és állatokat felügyelet nélkül
a gépjárműben. A kulcsokat tartsa gyermekektől
távol.

VIGYÁZAT

Ha nehéz és nagy tárgyakat függeszt a kulcsra, a
kulcs akaratlanul is elfordulhat a gyújtáskapcsoló-
ban. Ez azt eredményezheti, hogy a motor leáll.
Fent áll a baleset kockázata.

Ne függesszen nehéz és nagy tárgyakat a kulcsra.
Távolítsa el a nagy kulcskarikákat mielőtt a kul-
csot a gyújtáskapcsolóba helyezné.

FIGYELMEZTETÉS

A kulcsot tartsa távol erős mágneses mezőtől.
Egyébként ez befolyásolhatja a távvezérlő funk-
ciót.

Erős mágneses mező jelentkezhet erős elektromos
berendezések környezetében.

Ne tartsa a kulcsot:

• Elektronikus berendezésekkel együtt pl. mobil-
telefon vagy egy másik kulcs.

• Fémes tárgyakkal pl. érmék vagy fémcsíkok

• Fémes tárgyakban pl. fém dobozba.

• Győződjön meg arról, hogy az intelligens kulcs
Önnél van, amikor vezet. Az intelligens kulcs
egy precíziós egység, beépített jeladóval. Hogy
a sérülését elkerülje, vegye figyelembe a követ-
kezőket.

– Az intelligens kulcs vízálló; azonban a ned-
vesség tönkre is teheti azt. Ha az intelligens
kulcs nedves lesz, azonnal törölje szárazra.

– Ne hajlítsa meg, dobja le vagy üsse neki más
tárgyaknak.

– Ha a külső hőmérséklet –10oC (14oF) alatti,
előfordulhat, hogy az intelligens kulcsrend-
szer eleme nem működik megfelelően.

– Az intelligens kulcsot ne hagyja tartósan
olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghalad-
ja a 60oC (140oF).

– Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

– Ha használjon mágneses kulcstartót.

– Ne helyezze az intelligens kulcsot olyan
elektromos berendezések mellé, mint tele-
vízió vagy személyi számítógép.

– Ne hagyja, hogy az intelligens kulcs vízzel
vagy sós vízzel érintkezzen, és ne mossa ki a
kulcsot mosógépben. Ez befolyásolhatja a
rendszer hatékonyságát.

• Ha a kulcs elveszett vagy ellopták, az INFINITI
azt javasolja, hogy töröltesse annak a kulcsnak
az azonosító kódját a rendszerből. Ezzel elke-
rülheti, hogy az intelligens kulccsal illetéktele-
nek kinyithassák a járművet. A törlési folya-
mattal kapcsolatos további információkért ke-
ressen fel egy INFINITI márkakereskedőt.

KULCSOK
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Jobbkormányos modellek esetében
(reteszelő zárral)

VIGYÁZAT

Ha a dupla zár aktiválva van, az ajtók nem nyitha-
tók ki belülről. A gépjárműben tartózkodó szemé-
lyek nem tudnak kiszállni pl. vészhelyzetben. Fent
áll a sérülés kockázata

Ezért a gépjárműben ne hagyjon felügyelet nélkül
más személyeket, különösen gyerekeket, idős fel-
nőtteket vagy mások támogatására szoruló fel-
nőtteket. Ne aktiválja a dupla zárat, amikor más
személyek a gépjárműben tartózkodnak.

Ha a gépjárművet kívülről zárja le, a dupla zárási
funkció alap esetben aktiválódik. Ilyenkor nem le-
het az ajtót a gépjármű belsejéből kinyitni. A dupla
zárási funkciót úgy tudja kikapcsolni, hogy deakti-
válja a mozgásérzékelőt (lásd “Belső mozgásérzé-
kelő (ha van)” jelen fejezet következő részében). Ezt
követően a gépjármű belülről kinyitható, ha azt kí-
vülről bezárta. A hátsó ajtókat is kinyithatja belül-
ről, feltéve, hogy a gyerekzár nincs aktiválva (lásd
“Gyermek biztonsági zár — hátsó ajtók” jelen feje-
zet következő részében). A riasztórendszer műkö-
désbe lép, ha az ajtókat belülről nyitja ki. Kapcsolja
ki a riasztót (lásd “Lopásgátló riasztó rendszer (ha
van)” jelen fejezet következő részében)

VIGYÁZAT

Ha a gépkocsiban tartózkodó személyek (különö-
sen gyerekek) hosszabb ideig vannak kitéve me-
legnek vagy hidegnek, fent áll a súlyos sérülés,
adott esetben a halál kockázata is. Soha ne hagy-
jon személyeket (különösen gyerekeket) felügye-
let nélkül a gépjárműben.

KULCS FUNKCIÓK

➀ Zárja a gépjárművet.

➁ Nyitja a gépjárművet.

Ha az ajtót nem nyitja ki körülbelül 40 másodper-
cen belül azt követően, hogy a jármű zárrendszerét
kinyitotta, a zárak újra bezáródnak és a lopás elleni
védelem újra aktiválódik.

A központi záráshoz, nyomja meg a ➀ gombot. A
kulcs központilag bezárja:

• Ajtók

• Hátsó ajtó

• Üzemanyag-betöltőnyílás fedele

Nyitáskor az irányjelzők egyszer villannak fel, zá-
ráskor háromszor.

MEGJEGYZÉS

Ha a helyzetjelző lámpa aktiválva van, sötétben a
gépjármű távirányítóval történő nyitása után fel-
kapcsol (lásd a használattal kapcsolatos utasítá-
sokat).

Hangjelzést is beállíthat, amely megerősíti, hogy a
gépjármű bezárásra került. A hangjelzés a fedél-
zeti számítógép segítségével aktiválható vagy de-
aktiválható (lásd “Akusztikus zárási megerősítés
aktiválása/deaktiválása” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben)

INTELLIGENS KULCS (ha van)

Központ zárás és nyitás

Az intelligens kulcs segítségével elindíthat, bezár-
hatja vagy kinyithatja a gépjárművet. Ehhez csak
magánál kell tartania a kulcsot. Az intelligens kulcs
funkcióit kombinálhatja a hagyományos kulcsok
funkcióival. Például a gépjármű kinyitása az intelli-
gens kulcs segítségével és zárása a m gomb
megnyomásával.

A vezető oldali ajtónak, illetve annak az ajtónak,
amelynek a fogantyúját használja, zárva kell lennie.
A kulcsnak a gépjárművön kívül kell lennie. Amikor
az ajtót az intelligens kulccsal zárja vagy nyitja, az
adott ajtókilincs és a kulcs közötti távolság nem
lehet nagyobb, mint 1 m.

NPA1475
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Egy ellenőrzési folyamat, amely rendszeres időkö-
zönként rádiókapcsolatot hoz létre a gépjármű és a
kulcs között, meghatározza, hogy a kulcs a gépjár-
műben van-e. Ez a következő esetekben fordul elő,
például:

• A motor beindításakor.

• Vezetés közben.

• Amikor a külső ajtónyitó fogantyút megérinti.

• Kényelmi zárási üzemmódban

A gépjármű kinyitásához: érintse meg a fogantyú
belső felületét.

A gépjármű zárásához: érintse meg a szenzor felü-
letét ➀. vagy ➁.

Figyeljen arra, hogy ne érintse meg a fogantyú bel-
ső felületét.

Kényelmi zárás: érintse meg az érintkező rovátkolt
felületét ➀ hosszabb ideig. (Lásd “Kényelmi zárási
funkció” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben).

A hátsó ajtó kinyitásához: nyomja meg a hátsó ajtó
kapcsolóját ➀.

Aktiválás/deaktiválás

Ha nem szeretné használni a gépjárművet
hosszabb ideig, akkor deaktiválhatja az intelligens
kulcsot. Ilyenkor a kulcs csak nagyon kicsi energiát
fogyaszt, így őrizve meg az elem töltöttségét. Az
aktiváláshoz/deaktiváláshoz a gépjárműnek nem
kell az közelben lennie.

A deaktiváláshoz: nyomja meg am gombot két-
szer gyorsan egymás után a kulcson. Az elem ellen-
őrző lámpája kétszer röviden felvillan a kulcson és
az intelligens kulcs deaktiválódik.

Az aktiváláshoz: nyomja meg a gombot a kulcson
vagy illessze be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba. Az
intelligens kulcs, illetve az összes kapcsolódó funk-
ció ismét elérhetővé válik.

A ZÁR RENDSZER BEÁLLÍTÁSAINAK
MÓDOSÍTÁSA
A zár rendszer beállításait módosíthatja. Ez azt je-
lenti, hogy a gépjármű nyitásakor csak a vezető ol-
dali ajtó, illetve az üzemanyagtöltő-nyílás fedele
nyílik ki. Ez hasznos, ha gyakran utazik egyedül.

A beállítások módosításához: együtt nyomja meg
és tartsa lenyomva 6 másodpercig a m és m
gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a zár rendszer beállításai módosultak a jel tar-
tományon belül, a m és m gomb megnyomá-
sával kinyithatja vagy bezárhatja a gépjárművet.

A kulcs ekkor a következők szerint működik:

A vezető oldali ajtó kinyitásához: nyomja meg a
m gombot egyszer.

A központi nyitáshoz: nyomja meg a m gombot
kétszer.

A központi záráshoz: nyomja meg a m gombot.

Az intelligens kulcs funkciója a következők szerint
változik

A vezető oldali ajtó kinyitásához: érintse meg a ve-
zető oldali ajtón található fogantyú belső felületét.

A központi nyitáshoz: érintse meg az utas oldali
ajtón és a hátsó ajtón található fogantyú belső fe-
lületét.

A központi záráshoz: érintse meg az egyik ajtónyitó
fogantyún található külső szenzor felületét

NPA1489
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A gyári beállítások visszaállításához: együtt nyom-
ja meg és tartsa lenyomva 6 másodpercig am és
m gombot.

KULCS VÉSZHELYZET ESETÉRE
FIGYELMEZTETÉS

Az intelligens kulcsba szerelt mechanikus kulcsot
minden esetben vigye magával.

Általános megjegyzések

Ha a gépjárművet már nem lehet a kulccsal vagy az
intelligens kulccsal kinyitni, használja a vészhelyzeti
kulcsot.

Ha a vészhelyzeti kulcsot használja a nyitáshoz és
kinyitja a vezető oldali ajtót vagy a hátsó ajtót, a
riasztó működésbe lép (lásd “Lopásgátló riasztó
rendszer (ha van)” jelen fejezet következő részében)

A riasztó deaktiválására több lehetőség van:

• A riasztó deaktiválása kulccsal: nyomja meg a
m vagy a m gombot a kulcson.

vagy

Illessze be a gyújtáskapcsolóba a kulcsot.

• Az intelligens kulcs segítségével zárja be vagy
nyissa ki a gépjárművet. A kulcsnak a gépjármű-
vön kívül kell lennie

Ha a gépjárművet a vészhelyzeti kulcs segítségével
nyitja ki, az üzemanyagtöltő-nyílás fedele nem nyí-
lik ki automatikusan. Az üzemanyagtöltő-nyílás fe-
delének kinyitáshoz illessze be a kulcsot a gyújtás-
kapcsolóba.

A vészhelyzeti kulcs eltávolítása

Nyomja el a kioldó fület ➀ a nyíllal jelzett irányba
és ezzel egy időben távolítsa el a vészhelyzeti kul-
csot ➁ a tokozatból.

KULCS ELEME
Lásd “Integrált kulcskártya/Intelligens kulcs
elemcsere” a “8. Karbantartás és önállóan elvégez-
hető műveletek” fejezetben c. részt a kulcs elemé-
nek ellenőrzésével és cseréjével kapcsolatban.

NPA1471
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PROBLÉMA A KULCCSAL

Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

A kulcs segítségével nem
tudja bezárni vagy kinyitni
a gépjárművet

A kulcs eleme lemerült vagy közel van a lemerüléshez:
• Intelligens kulccsal nem rendelkezőmodellek: próbálja meg újra kinyitni/bezárni a gépjárművet a kulcs távvezérlő funkciójával. Irányítsa a kulcs

hegyét a vezető oldali ajtó fogantyújára közelről és nyomja meg a m /m gombot.
Ha nem működik:
• Ellenőrizze a kulcs elemét (lásd “Integrált kulcskártya/Intelligens kulcs elemcsere” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek”

fejezetben) és szükség esetén cserélje ki.
• Nyitás (lásd “Lezárás/nyitás a kulccsal (jármű akkumulátora lemerült)” jelen fejezet következő részében)) vagy zárja be a gépjárművet a

vészhelyzeti kulcsot használva
Interferencia lépett fel egy erős rádióhullám forrással
• Intelligens kulccsal nem rendelkezőmodellek: próbálja meg újra kinyitni/bezárni a gépjárművet a kulcs távvezérlő funkciójával. Irányíts a kulcs

hegyét a vezető oldali ajtó fogantyújára közelről és nyomja meg a m /m gombot.
Ha nem működik:
• Nyitás (lásd “Lezárás/nyitás a kulccsal (jármű akkumulátora lemerült)” jelen fejezet következő részében)) vagy zárja be a gépjárművet a

vészhelyzeti kulcsot használva
A kulcs hibás
• Nyitás (lásd “Lezárás/nyitás a kulccsal (jármű akkumulátora lemerült)” jelen fejezet következő részében)) vagy zárja be a gépjárművet a

vészhelyzeti kulcsot használva
• Ellenőriztesse a kulcsot egy INFINITI Központban vagy szakszervizben

Az intelligens kulcs
segítségével nem tudja
bezárni vagy kinyitni a
gépjárművet

A kulcs eleme lemerült vagy közel van a lemerüléshez
• Ellenőrizze a kulcs elemét (lásd “Integrált kulcskártya/Intelligens kulcs elemcsere” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek”

fejezetben) és szükség esetén cserélje ki.
Ha nem működik:
• Nyitás (lásd “Lezárás/nyitás a kulccsal (jármű akkumulátora lemerült)” jelen fejezet következő részében)) vagy zárja be a gépjárművet a

vészhelyzeti kulcsot használva
Interferencia lépett fel egy erős rádióhullám forrással
• Nyitás (lásd “Lezárás/nyitás a kulccsal (jármű akkumulátora lemerült)” jelen fejezet következő részében)) vagy zárja be a gépjárművet a

vészhelyzeti kulcsot használva
Az intelligenskulcs-rendszer működésében hiba lépett fel.
• Zárja be/nyissa ki a gépjárművet a kulcs távvezérlő funkciójával.
• Ellenőriztesse a gépjárművet és a kulcsot egy INFINITI Központban vagy szakszervizben
Ha a gépjárművet a távvezérlő funkcióval sem tudja bezárni/kinyitni
• Nyitás (lásd “Lezárás/nyitás a kulccsal (jármű akkumulátora lemerült)” jelen fejezet következő részében)) vagy zárja be a gépjárművet a

vészhelyzeti kulcsot használva
• Ellenőriztesse a gépjárművet és a kulcsot egy INFINITI Központban vagy szakszervizben
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Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

A motor nem indítható el a
kulcs használatával

A fedélzeti feszültség túl alacsony
• Kapcsolja ki a nem szükséges fogyasztókat pl. ülésfűtés vagy belső világítás, majd próbálja meg újra elindítani a motort
Ha nem működik:
• Ellenőrizze az indító akkumulátort és töltse fel, ha szükséges (lásd “Akkumulátor” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek” fejezetben)

vagy
• Indítsa el a gépjárművet külső áramforrásról (lásd “Beindítás külső akkumulátorral” a “6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben)

vagy
• Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel

A motor nem indítható el a
nyomógombos
gyújtáskapcsoló
megnyomásával. A kulcs
nincs a gépjárműben

A gépjármű be van zárva.
• Nyissa ki a gépjárművet és próbálja meg újra elindítani.
A kulcs eleme lemerült vagy közel van a lemerüléshez.
• Ellenőrizze a kulcs elemét (lásd “Integrált kulcskártya/Intelligens kulcs elemcsere” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek”

fejezetben) és szükség esetén cserélje ki.
Ha nem működik:
• Indítsa el a gépjárművét úgy, hogy a kulcs a gyújtáskapcsolóban van.
Interferencia lépett fel egy erős rádióhullám forrással.
• Indítsa el a gépjárművet úgy, hogy a kulcs a gyújtáskapcsolóban van.

Elveszítette a kulcsot
• Deaktiváltassa a kulcsot egy INFINITI Központban vagy szakszervizben
• A gépjármű biztosítójának azonnal jelentse a kulcs elvesztését
• Ha szükséges, cseréltesse ki a zárakat

Elveszítette a vészhelyzeti
kulcsot

• A gépjármű biztosítójának azonnal jelentse a kulcs elvesztését
• Ha szükséges, cseréltesse ki a zárakat.
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VIGYÁZAT

• Mielőtt kinyitná az ajtót, mindig ellenőrizze és
kerülje el a forgalmat.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
a rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos bal-
eseteket, beleértve az ablak vagy az ajtózár fi-
gyelmetlen működtetéséből fakadó problémá-
kat, gyermekeket, mások támogatására szoru-
ló felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg napokon
a hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében na-
gyon megemelkedhet, amely az emberek és há-
ziállatok sérülését, akár halálát is okozhatják.

BIZTONSÁGI RETESZELŐ RENDSZER
(jobbkormányos modellek)

VIGYÁZAT

Biztonsági reteszelő rendszerrel ellátott modellek:

Az alábbi óvintézkedések figyelmen kívül hagyása
a veszélyes helyzeteket idézhet elő. Győződjön
meg róla, hogy a biztonsági reteszelő rendszer ak-
tiválása minden esetben biztonságosan végre le-
gyen hajtva.

• Ha a járműben tartózkodik valaki, sose zárja le
az ajtókat az integrált kulcskártyával. Mivel a
biztonsági reteszelő rendszer meggátolja az aj-
tó belülről való kinyitását, a járműben tartóz-
kodók bent rekednek a járműben.

• Csak akkor használja az integrált kulcskártya
“LOCK” gombját, ha tisztán látja a járművet.
Ezzel megakadályozhatja, hogy a biztonsági
reteszelő rendszer miatt bárki bent rekedjen a
járműben.

A “LOCK” gomb (m ) megnyomása az integrált
kulcskártyán vagy az ajtó lezárása a nyitáskérő
gombokkal (Intelligens Kulcs rendszer) elindítja a
Biztonsági reteszelő rendszert.

Ha a Biztonsági reteszelő rendszer működik, belül-
ről egyik ajtót sem lehet kinyitni. Ez további bizton-
ságot nyújt lopás vagy betörés ellen.

A biztonsági reteszelő rendszer akkor old ki, ha az
integrált kulcskártyával, vagy egy nyitáskérő
gombbal nyitja ki az ajtókat (Intelligens kulccsal fel-
szerelt modellek az összes ajtót kinyitja).

Vész esetén

Abban az esetben, ha Ön a járműben van és bekap-
csolódik a Biztonsági reteszelő rendszer, pl. baleset
következtében, vagy más nem várt esemény során,
az alábbi módon járjon el:

Ha a gépjárművet kívülről zárja le, a dupla zárási
funkció alap esetben aktiválódik. Ilyenkor nem le-
het az ajtót a gépjármű belsejéből kinyitni. A dupla
zárási funkciót úgy tudja kikapcsolni, hogy deakti-
válja a mozgásérzékelőt (lásd “Belső mozgásérzé-
kelő (ha van)” jelen fejezet következő részében). Ezt
követően a gépjármű belülről kinyitható, ha azt kí-
vülről bezárta. A hátsó ajtókat is kinyithatja belül-
ről, feltéve, hogy a gyerekzár nincs aktiválva (lásd
“Gyermek biztonsági zár — hátsó ajtók” jelen feje-

zet következő részében). A riasztórendszer műkö-
désbe lép, ha az ajtókat belülről nyitja ki. Kapcsolja
ki a riasztót (lásd “Lopásgátló riasztó rendszer (ha
van)” jelen fejezet következő részében.)

Lezárás a Biztonsági reteszelő rendszer
használata nélkül

VIGYÁZAT

Ne hagyja benne a kulcsot, amikor kiszáll a jármű-
ből.

Az ajtók lezárása az ajtó cilinderzár kulccsal vagy
az elektromos ajtózárral nem aktiválja a Biztonsági
reteszelő rendszert.

LEZÁRÁS/NYITÁS A KULCCSAL (jármű
akkumulátora lemerült)

VIGYÁZAT

• Amikor kiszáll a járműből, ne hagyja benne a
kulcsot.

SPA2602Z
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• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
a rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos bal-
eseteket, beleértve az ablak vagy az ajtózár fi-
gyelmetlen működtetéséből fakadó problémá-
kat, gyermekeket, mások támogatására szoru-
ló felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg napokon
a hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében na-
gyon megemelkedhet, amely az emberek és há-
ziállatok sérülését, akár halálát is okozhatják.

A kulccsal/vészhelyzeti kulccsal az ajtók abban az
esetben is nyithatók/zárhatók kívülről, ha a jármű
akkumulátora le van merülve.

Az ajtó lezárásához illessze a kulcsot a vezetőoldali
ajtó cilinderzárába és forgassa a jármű eleje felé ➀.

Az ajtó nyitásához fordítsa el a kulcsot a gépjármű
hátulja felé ➁.

Lásd “A vészhelyzeti kulcs eltávolítása” a “5. Indu-
lás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetbento-
vábbi útmutatásokért a vészhelyzeti kulcs rend-
szerre vonatkozólag.

FIGYELMEZTETÉS

A riasztórendszer elindul, ha az ajtót a kulccsal
nyitja ki (riasztóval felszerelt modellek). A riasztás
leállításához, fordítsa a gyújtáskapcsolót ON ál-
lásba, vagy nyomja meg a nyitás gombot (m ) az
integrált kulcskártyán.

A rendszer újraindítása miután töltötte,
vagy lecserélte az akkumulátort.

Az akkumulátor újratöltését, vagy cseréjét köve-
tően, a rendszert az alábbiak szerint kell beindítani
(újraindítani).

• Helyezze be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba és
fordítsa ON állásba.

• A jármű kinyitása az integrált kulcskártyával.

BELSŐAJTÓNYITÓ KAR

Az ajtó nyitásához és kinyitásához húzza meg a bel-
ső ajtónyitó fogantyút ➀.

Jobbkormányos modellek esetében
(reteszelő zárral)

VIGYÁZAT

Ha a dupla zár aktiválva van, az ajtók nem nyitha-
tók ki belülről. A gépjárműben tartózkodó szemé-
lyek nem tudnak kiszállni pl. vészhelyzetben. Fent
áll a sérülés kockázata

Ezért a gépjárműben ne hagyjon felügyelet nélkül
más személyeket, különösen gyerekeket, idős fel-
nőtteket vagy mások támogatására szoruló fel-
nőtteket. Ne aktiválja a dupla zárat, amikor más
személyek a gépjárműben tartózkodnak.

Ha a gépjárművet kívülről zárja le, a dupla zárási
funkció alap esetben aktiválódik. Ilyenkor nem le-
het az ajtót a gépjármű belsejéből kinyitni. A dupla
zárási funkciót úgy tudja kikapcsolni, hogy deakti-
válja a mozgásérzékelőt (lásd “Belső mozgásérzé-
kelő (ha van)” jelen fejezet következő részében). Ezt
követően a gépjármű belülről kinyitható, ha azt kí-
vülről bezárta. A hátsó ajtókat is kinyithatja belül-
ről, feltéve, hogy a gyerekzár nincs aktiválva (lásd
“Gyermek biztonsági zár — hátsó ajtók” jelen feje-
zet következő részében). A riasztórendszer műkö-
désbe lép, ha az ajtókat belülről nyitja ki. Kapcsolja
ki a riasztót (lásd “Lopásgátló riasztó rendszer (ha
van)” jelen fejezet következő részében.)

VIGYÁZAT

Ha a gépkocsiban tartózkodó személyek (különö-
sen gyerekek) hosszabb ideig vannak kitéve me-
legnek vagy hidegnek, fent áll a súlyos sérülés,
adott esetben a halál kockázata is. Soha ne hagy-
jon személyeket (különösen gyerekeket) felügye-
let nélkül a gépjárműben.

NPA1476
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ELEKTROMOS AJTÓZÁR KAPCSOLÓ

➀ Nyomja meg a kinyitáshoz

➁ Záráshoz nyomja meg

VIGYÁZAT

Amikor kiszáll a járműből, ne hagyja benne a kul-
csot.

Az elektromos ajtónyitó kapcsoló, amely az ajtó
burkolatán található, használható az összes ajtó
nyitására ➀ vagy zárására ➁.

MEGJEGYZÉS

Biztonsági reteszelő rendszerrel nem rendelkező
modellek: Ha egy ajtót belülről manuálisan kinyit
azt követően, hogy az integrált kulcskártyán a
“LOCK” gombot (m ) megnyomta.

GYERMEK BIZTONSÁGI ZÁR —
HÁTSÓ AJTÓK

A biztonsági gyermekzárak megakadályozzák az aj-
tók véletlen belülről történő kinyitását, különösen,
ha kisgyermek utazik a járműben.

Ha a kapcsoló LOCK ➁ helyzetben van, a hátsó
ajtó csak kívülről nyitható.

HÁTSÓ AJTÓ ZÁR

VIGYÁZAT

• Mindig ellenőrizze megfelelően, hogy a hátsó
ajtók be lettek-e zárva, nehogy kinyíljanak me-
net közben.

• Ne vezessen úgy, hogy a hátsó ajtók nyitva
vannak. Ez esetben veszélyes kipufogó gázok
áramolhatnak az utastérbe.

• Fokozottan ügyeljen gyermekeire, amikor a jár-
mű körül vannak, és ügyeljen rá, hogy ne
játsszanak, vagy zárják be magukat a csomag-
térbe, ahol súlyosan megsérülhetnek. Haszná-
laton kívül tartsa a járművet és a hátsó ajtót
zárva, és akadályozza meg, hogy gyermekek
hozzáférjenek a kulcsokhoz.

A hátsó ajtó kinyitásához először a következőmű-
veletek valamelyikét hajtsa végre, majd nyomja
meg a nyitás gombot ➀.

• Nyomja meg a m gombot a kulcson vagy az
intelligens kulcson (ha van). Lásd “Kulcs
funkciók” jelen fejezet előző részében.

• Nyissa ki az ajtókat a kulcs használatával.

A hátsó ajtó becsukásához húzza le addig, amíg biz-
tonságosan le nem záródik.

NPA1477
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AUTOMATIKUS ZÁRÁSI OPCIÓ

A deaktiváláshoz: nyomja meg és tartsa lenyomva
a gombot ➀ kb. öt másodpercig, amíg visszajelző
hangot nem hall.

Az aktiváláshoz: nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot ➁ kb. öt másodpercig, amíg visszajelző
hangot nem hall.

MEGJEGYZÉS

Ha a két gomb közül az egyiket lenyomja és nem
hall visszajelző hangot, akkor az adott beállítás
már kiválasztásra került.

A gépjármű automatikusan bezáródik, ha a gyúj-
táskapcsoló ON állásban van és a kerekek gurulni
kezdenek.

Így kizárhatja saját magát, ha:

• A gépjárművet éppen betolja.

• A gépjárművet vontatják.

• A gépjárművet próbapadon tesztelik

Az automatikus zárási funkciót a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén keresztül is aktiválhatja és deak-
tiválhatja.

IMMOBILIZER
A immobilizer megakadályozza, hogy a gépjármű-
vet a megfelelő kulcs nélkül elindíthassák.

• A kulccsal történő aktiváláshoz: távolítsa el a
kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

• Az intelligens kulccsal történő aktiváláshoz: ál-
lítsa OFF állásba a gyújtáskapcsolót és nyissa ki
a vezető oldali ajtót.

• A deaktiváláshoz: kapcsolja be a gyújtást.

Amikor elhagyja a gépjárművet, a kulcsot mindig
vigye magával és zárja be a járművet. Bárki elindít-
hatja a gépjárművet, ha a megfelelő kulcs a gép-
jármű belsejében van.

MEGJEGYZÉS

Az immobilizer minden esetben deaktiválásra ke-
rül, amikor a motort elindítja.

NPA1477
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LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓ RENDSZER
(ha van)

Az élesítéshez: zárja be a gépjárművet a kulccsal
vagy az intelligens kulccsal. A visszajelző lámpa ➀
villog. A riasztás megszűnik körülbelül 15 másod-
perc után.

A kikapcsoláshoz: nyissa ki a gépjárművet a
kulccsal vagy az intelligens kulccsal.

vagy

Illessze a gyújtáskapcsolóba a kulcsot.

Vizuális és hallható figyelmeztetést tapasztalhat
ha a riasztó élesítve van és Ön kinyitja:

• Az ajtót.

• A gépjárművet a vészhelyzeti kulcsot használ-
va.

• A hátsó ajtót.

• A motorháztetőt.

A riasztó kulccsal történő kikapcsolásához: nyom-
ja meg a m vagy a m gombot a kulcson. A
riasztó ki van kapcsolva.

vagy

Nyomógombos gyújtáskapcsolóval szerelt gépjár-
művek:

• Távolítsa el a nyomógombos gyújtáskapcsolót
a gyújtáskapcsolóból (lásd: “Nyomógombos
gyújtáskapcsoló (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben).

• Illessze be a gyújtáskapcsolóba a kulcsot. A ri-
asztás leáll.

A riasztás kikapcsolása az intelligens kulcs segítsé-
gével:

• Fogja meg a külső fogantyút. A kulcsnak a gép-
járművön kívül kell lennie. A riasztás leáll.

vagy

• Nyomja meg a nyomógombos gyújtáskapcso-
lót, hogy a műszerfalat bekapcsolhassa.Akulcs-
nak a gépjárművön belül kell lennie.

A riasztó nem kapcsol ki például olyankor, ha be-
csukja azt az ajtót, amelynek kinyitása működésbe
hozta a riasztót.

VONTATÁS ELLENI VÉDELEM (ha van)

Ha a vontatás elleni védelem aktiválva van, hall-
ható és vizuális figyelmeztetést tapasztalhat, ha a
gépjármű dőlésszöge megváltozik. Ez olyankor ta-
pasztalható, amikor a gépjárművet pl. egy oldalon
felemelik.

Élesítés

Ellenőrizze, hogy az ajtók és a hátsó ajtó be van-
nak-e zárva. A vontatás elleni védelem csak ilyen-
kor élesíthető.

Zárja be a gépjárművet a kulccsal vagy az intelli-
gens kulccsal. A vontatás elleni védelem élesítésre
kerül körülbelül 60 másodperc után.

Kikapcsolás

Nyissa ki a gépjárművet a kulccsal vagy az intelli-
gens kulccsal.

vagy

Illessze be a gyújtáskapcsolóba a kulcsot. A vonta-
tás elleni védelem automatikusan kikapcsol.

Deaktiválás

1. Távolítsa el a kulcsot a gyújtáskapcsolóból és
nyissa ki a vezető felőli ajtót.

2. Nyomja meg a ➀ gombot. A ➁ visszajelző lám-
pa röviden felvillan.

NIC2750
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3. Zárja be a gépjárművet a kulccsal vagy az intel-
ligens kulccsal.

A vontatás elleni védelem deaktiválásra kerül.

A vontatás elleni védelem addig kikapcsolva ma-
rad, amíg:

• A gépjárművet újra ki nem nyitja.

és

• Valamelyik ajtót ki nem nyitja és újra be nem
csukja.

és

• A gépjárművet újra be nem zárja.

Ahhoz, hogy a téves riasztásokat megelőzhesse,
deaktiválja a vontatás elleni védelmet, amikor a
gépjárművet bezárja és azt:

• Elszállítják.

• Például kompra vagy egyéb szállítóeszközre
nem rakják.

• Mozgó felületen le nem parkolja, pl. osztott
szintes garázsban.

BELSŐMOZGÁSÉRZÉKELŐ (ha van)

Ha a belsőmozgásérzékelő élesítve van, vizuális és
hallható jelzést tapasztalhat, amikor a rendszer va-
lamilyen mozgást érzékel a gépjármű belsejében.
Ez olyankor fordulhat elő, amikor valaki benyúl a
gépjármű belsejébe.

Élesítés

1. Győződjön meg róla, hogy:

• Az oldalsó ablakok fel vannak húzva.

• Nincsenek tárgyak, pl. szerencsetárgyak a
belső visszapillantó tükrön vagy a tetőkárpit
fogantyúin.

Ezek téves riasztást generálhatnak.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtók és a hátsó ajtó be van-
nak-e zárva. Csak ekkor élesítse a belsőmozgás-
érzékelőt.

3. Zárja be a gépjárművet a kulccsal vagy az intel-
ligens kulccsal.

A belső mozgásérzékelő körülbelül 30 másodperc
után kerül élesítésre.

Kikapcsolás

Nyissa ki a gépjárművet a kulccsal vagy az intelli-
gens kulccsal.

vagy

Illessze be a gyújtáskapcsolóba a kulcsot.

A belső mozgásérzékelő automatikusan kikapcso-
lásra kerül.

Deaktiválás

1. Távolítsa el a kulcsot a gyújtáskapcsolóból és
nyissa ki a vezető felőli ajtót.
vagy
Nyomógombos gyújtáskapcsolóval szerelt mo-
dellek: állítsa le a motort úgy, hogy megnyomja
a nyomógombos gyújtáskapcsolót és nyissa ki a
vezetőoldali ajtót.

2. Nyomja meg a ➀ gombot. A visszajelző lámpa
➁ többször egymás után gyorsan felvillan.

3. Zárja be a gépjárművet a kulccsal vagy az intel-
ligens kulccsal.

NIC2642

Indulás előtti ellenőrzések és beállítások 3-13



A belsőmozgásérzékelő deaktiválásra kerül.

A belső mozgásérzékelő addig kikapcsolva marad,
amíg:

• A gépjárművet újra ki nem nyitja.

és

• Valamelyik ajtót ki nem nyitja és újra be nem
csukja.

és

• A gépjárművet újra be nem zárja.

A téves riasztásokat megelőzéséhez, deaktiválja a
belső mozgásérzékelőt, amikor a gépjárművet be-
zárja és:

• Emberek vagy állatok maradnak a gépjármű-
ben.

• Az oldalsó ablakok lehúzva maradnak.

MEGJEGYZÉS

Jobbkormányos modellek: Az Ön gépjárműve dup-
la zárási funkcióval van felszerelve. Az ajtók a gép-
jármű belsejéből nem nyithatók ki, ha a gépjármű-
vet a kulccsal bezárta (lásd “Belsőmozgásérzékelő
(ha van)” jelen fejezet következő részében). Deak-
tiválja a belsőmozgásérzékelőt még az előtt, hogy
a gépjárművet a kulccsal bezárná. Ezt követően a
gépjármű ajtói belülről kinyithatók, ha azt kívülről
a kulccsal bezárta.

A MOTORHÁZTETŐ FEDELÉNEK
NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA

VIGYÁZAT

• A motortérben egyes alkatrészek nagyon fel-
melegedhetnek, pl. a motor, a hűtő és a kipufo-
górendszer részei. Amikor a motortérbe nyúl,
fent áll a sérülés veszélye. Amennyire lehetsé-
ges, hagyja lehűlni a motort és az egyes alkat-
részeket csak az itt leírt utasításokat betartva
érintse meg.

• Ha a motorháztető fel van nyitva és a ablak-
törlők be vannak kapcsolva, megsérülhet a
mozgó szerkezettől. Fent áll a sérülés kocká-
zata. Minden esetben tartsa kikapcsolva az ab-
laktörlőket és a gyújtáskapcsolót a motor fel-
nyitása előtt.

FIGYELMEZTETÉS

Figyeljen arra, hogy az ablaktörlőket ne hajtsa fel
a szélvédőről. Egyéb esetben az ablaktörlők vagy
a motorháztető sérülhet.

1. Gondoskodjon róla, hogy a ablaktörlő ki legyen
kapcsolva.

2. Húzza meg a motorháztető zárkioldó karját ➀,
amely a vezetőoldali részen, a műszerfal alatt
található; ekkor a motorháztető enyhén felpat-
tan.

3. Nyomja el ujjal a kart ➁ a motorháztető elején
balra és emelje fel a motorháztetőt.

NDI1603
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4. Illessze a kitámasztókart ➂ a motorháztető al-
ján található nyílásba ➃.

5. Amikor a motorháztetőt zárja le, tegye vissza a
kitámasztókart a helyére➄, majd lassan enged-
je a motorháztetőt kb. 20 – 30 cm-re (8 – 12 in)
a zárszerkezet fölé, majd engedje el. Győződjön
meg róla, hogy a motorháztetőmegfelelően be-
záródott.

VIGYÁZAT

Mindig ellenőrizze a motorháztető biztos záródá-
sát, hogy ne nyílhasson ki vezetés közben. A jár-
művet csak biztosan bezárt motorháztetővel sza-
bad üzemeltetni.

VIGYÁZAT

• Az üzemanyag igen gyúlékony és bizonyos kö-
rülmények között robbanékony. Ha nem meg-
felelően kezeli az üzemanyagot, megéghet
vagy súlyosan megsérülhet. Minden esetben ál-
lítsa le a gépjármű motorját, illetve ne dohá-
nyozzon vagy használjon nyílt lángot a gépjár-
műmellett, amikor újratölti azt.

• Az üzemanyag nyomás alatt lehet. Fordítsa el a
fedelet egy fél fordítással és várjon amíg a “szi-
szegő” hang megszűnik, így megakadályozhat-
ja, hogy az üzemanyag kispricceljen és személyi
sérülést okozzon. Távolítsa el a fedelet.

• Ha a sapkát cserélni kell, csak eredetit használ-
jon. Beépített biztonsági szeleppel rendelkezik,
amely szükséges az üzemanyag- rendszer meg-
felelő működéséhez, illetve a károsanyagkibo-
csátás szabályozásához. A nem megfelelő fedél
hibás működést vagy sérülést okozhat.

AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY
FEDELÉNEK KINYITÁSA

Az üzemanyag-betöltőnyílás fedél nyitásához a kö-
vetkező műveletek valamelyikét végezze el, majd
nyomja meg a fedél jobb oldalát ➀.

• Az intelligens kulcsot kézben tartva nyomja meg
az ajtó nyitáskérő gombját.

• Nyomja meg az “UNLOCK” gombot m az in-
telligens kulcson.

• Nyomja az ajtózár-rendszer kapcsolót “UN-
LOCK” m állásba.

Az üzemanyagtartály fedelének zárásához hajtsa
vissza a fedelet a helyére, amíg biztonságosan be
nem zár. A fedél bezárásához zárja be a gépjármű-
vet az intelligens kulccsal.

NDI1605
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ÜZEMANYAGTARTÁLY FEDELE
Az üzemanyagtartály fedelének eltávolításához
forgassa azt az óramutató járásával ellentétes
irányba. A fedél zárásához forgassa azt az óramu-
tató járásával megegyező irányba, amíg egy katta-
nást nem hall.

Helyezze a fedelet a tartóba ➁, amíg a tartályt fel-
tölti.

FIGYELMEZTETÉS

Ha üzemanyag ömlik a gépjármű karosszériájára,
öblítse le vízzel, hogy elkerülje a festék károsodá-
sát.

VIGYÁZAT

Ne állítsa a kormányoszlopot vezetés közben. Ez
esetben elvesztheti az uralmat a jármű felett és
balesetet okozhat.

Engedje ki a rögzítőkart ➀ az ábra szerint és állítsa
a kormányoszlopot a kívánt állásba (fel vagy le ➁,
előre vagy hátra ➂). Nyomja vissza határozottan a
zárat a helyére a kormányoszlop rögzítéséhez.

VIGYÁZAT

Vezetés előtt állítsa be a tükrök helyzetét. Vezetés
közben ne állítsa a tükröket, hogy minden figyel-
mét a gépjármű vezetésére fordíthassa.

BELSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

A belső visszapillantó tükröt megfogva állítsa be,
amíg a megfelelő pozíciót el nem éri.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

VIGYÁZAT

• Soha ne érjen hozzá kézzel a külső visszapillan-
tó tükrökhöz miközben azok mozgásban van-
nak. Ha mégis így tenne, becsípheti az ujját
vagy tönkreteheti a tükröt.

• Soha ne vezesse a járművet úgy, hogy a tükrök
be vannak hajtva. Ez csökkenti a kilátást és bal-
esethez vezethet.

NPA1481
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• A külső tükörben megjelenő tárgyak a valóság-
ban közelebb vannak, mint ahogy az a tükör-
ben látszik.

• A külső tükörben látható tárgyak méretei és
távolsága nem realisztikus.

Beállítás

A külső tükrök távvezérlése akkor működik, ha a
gyújtáskapcsoló ACC vagy ON állásban van.

1. Mozgassa el a kapcsolót, hogy kiválassza a bal
➀ vagy a jobb tükröt ➁.

2. Állítsa be az egyes tükröket, amíg a kívánt pozí-
ciót el nem éri ➂.

Párátlanítás

A külső tükröket a hátsó szélvédővel egyszerre
páramentesíti, ha megnyomja a gombot.

Behajtás

Kézi típusú (ha van):

A jármű hátulja felé történő nyomással hajthatja
be a külső tükröt.

Távirányítós típus (ha van):

A külső tükrök távvezérlése akkor működik, ha a
gyújtáskapcsoló ACC vagy ON állásban van.

Röviden nyomja meg a ➀ gombot. Mindkét külső
tükör be-, illetve kihajtásra kerül.

FIGYELMEZTETÉS

Ha folyamatosan be-/ kihajtja a tükröket, a mű-
ködtető gomb leállhat. A gomb működésének
visszaállításához állítsa a gombot semleges állás-
ba (az OPEN és a CLOSE állás közé), mielőtt a tük-
röt állítaná.

MEGJEGYZÉS

• Győződjön meg róla, hogy a külső tükrök min-
den esetben teljesen ki vannak hajtva, amikor a
gépjárművel halad. Egyéb esetben vibrálhat-
nak.

• Ha 47 km/h-nál magasabb sebességgel halad,
nem tudja kinyitni a külső tükröket.

Behajtás — Automatikus behajtás (ha van)

A külső visszapillantó tükör automatikusan kinyílik,
amikor a gyújtáskapcsoló gombot ON állásba állít-
ja vagy a gépjármű ajtóit kinyitja. Használja a [Fold
mirrors in when locking] opciót a [CONVENIENCE]
menü alatt a gépjármű információs kijelzőjén an-
nak a pillanatnak a meghatározásához, hogy a tük-
rök mikor nyíljanak vagy csukódjanak be automati-
kusan. Az automatikus működtetés ki is kapcsolha-
tó. Lásd “A [Fold mirrors in when locking] funkció
be-/kikapcsolása” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

Ha a [Fold mirrors in when locking] opciót aktiválta
a gépjármű információs kijelzőjén:

• A külső tükrök automatikusan behajtásra kerül-
nek, amint a gépjárművet bezárja.

• A külső tükrök ismét automatikusan kihajtásra
kerülnek, amikor a gépjárművet kinyitja és a ve-
zető oldali, illetve az első utas oldali ajtót kinyit-
ja.

MEGJEGYZÉS

Ha a külső tükröket manuálisan hajtotta be, nem
kerülnek kihajtásra.

NIC2636
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A külső tükröket elmozdítják a
pozíciójukból

Ha a külső tükröket elmozdítják a pozíciójukból
(előre vagy hátra), a következők szerint járjon el:

• Elektronikus mozgatórendszerrel nem rendel-
kező gépjárművek: manuálisan állítsa a külső
tükröt a megfelelő pozícióba.

• Elektronikus mozgatórendszerrel rendelkező
gépjárművek: nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot ➀, amíg kattanó hangot nem hall és a
tükör a pozíciójában meg nem áll. A tükör háza
ismét rögzítésre kerül és a külső tükröket már a
szokásos módon állíthatja be.

A külső tükör parkoló pozíciója az első
utas oldalon (ha van)

A külső tükör parkoló pozícióját az első utas olda-
lon beállító funkció csak azokon a gépjárműveken
érhető el, amelyek Memória csomaggal vannak fel-
szerelve.

➀ A külső tükör beállító gombja a bal oldalon.

➁ A külső tükör beállító gombja a jobb oldalon.

➂ Beállító gomb.

➃ Memória M gomb.

A parkoló pozíció beállítása a hátramenet
kiválasztásával:

Az első utas oldali külső tükröt beállíthatja úgy,
hogy a hátsó kereket lássa, amikor a hátrameneti
fokozatot kiválasztja. Ezt a pozíciót el is tárolhatja.

1. Győződjön meg róla, hogy a gépjármű álló hely-
zetben van.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

3. Nyomja meg a gombot ➀ (RHD) vagy ➁ (LHD)
hogy az első utas oldali külső tükröt kiválaszt-
hassa.

4. Válassza ki a hátrameneti fokozatot. Az első
utas oldali külső tükör az előre beállított par-
koló pozícióba áll.

5. A ➂ gombot használva állítsa be a külső tükröt.
A külső tükörben látnia kell a hátsó kereket és
az útpadkát. A parkoló pozíció eltárolásra ke-
rült.

MEGJEGYZÉS

• Ha a sebességváltót egy másik sebességi foko-
zatba állítja, az első utas oldali külső tükör
visszatér a normál pozícióba.

• Ha a vezető oldali tükör van kiválasztva, az
utas oldali tükör nem mozdul, a hátramenet ki-
választásakor.

A parkoló pozíció beállítása és tárolása a memória
gombbal:

Az első utas oldali külső tükröt beállíthatja úgy,
hogy a hátsó kereket lássa, amikor a hátrameneti
fokozatot kiválasztja. Ez a beállítás eltárolható a
memória M gomb ➃ segítségével.

1. Győződjön meg róla, hogy a gépjármű álló hely-
zetben van.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

3. Nyomja meg a gombot ➁, hogy az első utas
oldali külső tükröt kiválaszthassa.

4. Válassza ki a hátrameneti fokozatot. Az első
utas oldali külső tükör az előre beállított par-
koló pozícióba áll.

5. A ➂ gombot használva állítsa be a külső tükröt.
A külső tükörben látnia kell a hátsó kereket és
az útpadkát.

6. Nyomja meg az M memória gombot ➃ és az
egyik nyilat a beállító gombon ➂ három másod-
percen belül. A parkoló pozíció eltárolásra kerül,
ha a külső tükör nem mozog.

7. Ha a tükör elmozdul az adott pozícióból, ismé-
telje meg a lépéseket.

NIC2639
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Az eltárolt parkoló pozíció előhívása:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

2. Állítsa be az első utas oldali külső tükröt a meg-
felelő gombbal.

3. Válassza ki a hátrameneti fokozatot. Az első
utas oldali külső tükör az eltárol parkoló pozíci-
óba áll.

Az első utas oldali külső tükör visszaáll az eredeti
pozícióba:

• Amint 15 km/h-nál magasabb sebességgel ha-
lad.

• Körülbelül tíz másodperccel azt követően, hogy
a hátrameneti fokozatból elkapcsolt.

• Ha a gombot ➀ a vezető oldali külső tükör ki-
választásához megnyomja.

AUTOMATIKUSAN ELSÖTÉTEDŐ
VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK (ha van)

VIGYÁZAT

Az automatikusan elsötétedő visszapillantó tü-
körből kifolyhat az elektrolit, ha a tükör eltörik. Az
elektrolit káros, irritációt okozhat. Ügyeljen arra,
hogy ne kerüljön a bőrére, a szemébe, a légzőszer-
vekbe vagy a ruhára, illetve ne nyelje le. Fent áll a
sérülés kockázata.

Ha mégis hozzáér az elektrolithoz, figyeljen a kö-
vetkezőkre:

• Azonnal öblítse le az elektrolitot a bőréről víz-
zel.

• Azonnal és alaposan mossa ki az elektrolitot a
szeméből tiszta vízzel.

• Ha az elektrolitot lenyelte, azonnal és alaposan
mossa ki a száját. Ne erőltesse a hányást.

• Ha az elektrolit a szemébe kerül vagy lenyeli,
azonnal kérjen orvosi segítséget.

• Azonnal cserélje le azt a ruhát, amelyre az elekt-
rolit ráfolyt.

• Ha allergiás reakció lép fel, azonnal kérjen or-
vosi segítséget.

A visszapillantó tükör és a vezető oldali külső tükör
automatikusan elsötétedik ha a gyújtáskapcsolót
ON állásba állítja és erős fény érkezik a fényszó-
rókból a visszapillantó tükrökre.

A tükrök nem sötétednek el automatikusan, ha a
sebességváltót hátramenetbe állítja vagy a belső
világítást felkapcsolja.

SMINKTÜKÖR

Az első sminktükör ➂ használatához hajtsa le a
napellenzőt ➀ és nyissa fel a burkolatot ➃.

NIC2676
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ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

VIGYÁZAT

Ha felügyelet nélkül hagyja a gyermekeket a gép-
járműben, mozgásba hozhatják azt, ha például:

• Kiengedik a rögzítőféket.

• Elmozdítják az automatikus sebességváltó
karját P (parkolás) állásból vagy a manuális se-
bességváltót üres állásba állítják.

• Indítsa be a motort.

Ezen kívül működtethetik a gépjárműegyes beren-
dezéseit, amelyek akár be is csíphetik egyes test-
részeiket. Fent áll a baleset és sérülés kockázata.

Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből faka-
dó esetleges sérüléseket vagy halálos baleseteket,
gyermekeket, mások támogatására szoruló fel-
nőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon magukra a
járműben. Ezen felül meleg napokon a hőmérséklet
a zárt gépjármű belsejében nagyon megemelked-
het, amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

Az elektronikus rögzítőfék működése függ a fedél-
zeti feszültségtől. Ha a felületi feszültség alacsony
vagy ha hiba keletkezett a rendszerben, nem lehet
a rögzítőféket kiengedni. Ilyen esetben:

• Sík felületen állítsa le a gépjárművet és rögzítse,
hogy ne gurulhasson el.

• Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: állítsa az automatikus sebességváltót P
(parkolás) állásba.

• Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
kapcsoljon egyes sebességi fokozatba.

• Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központ-
tal vagy szakszervizzel.

Nem lehet kiengedni a behúzott rögzítőféket, ha a
fedélzeti feszültség alacsony vagy ha hiba lépett
fel a rendszerben. Vegye fel a kapcsolatot egy IN-
FINITI Központtal vagy szakszervizzel.

Az elektronikus rögzítőfék rendszeres időközön-
ként funkcióellenőrzéseket hajt végre, amikor a
motor le van állítva. Az ilyenkor hallható zajok nor-
málisak.

BEHÚZÁS/KIENGEDÉS
MANUÁLISAN

Az elektronikus rögzítőféket behúzhatja vagy kiold-
hatja a rögzítőfék karjának ➀ működtetésével.

A behúzáshoz: Húzza meg a kart ➀.

Ha az elektronikus rögzítőféket behúzza, a pirosm
visszajelző lámpa világít a műszerfalon.

Az elektronikus rögzítőfék úgy is behúzható, hogy
a gyújtáskapcsoló OFF állásban van és a kulcs nincs
a gyújtáskapcsolóban.

A kioldáshoz: Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban
van, húzza meg a kart ➀.

Indulás előtt ellenőrizze, hogy a fék figyelmeztető
lámpa m kialszik-e. További információért lásd
“Figyelmeztető lámpák, visszajelző lámpák és
hangjelzések” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fe-
jezetben.

Az elektronikus rögzítőféket csak akkor tudja kiol-
dani, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

NPA1485

Balkormányos

NPA1486

Jobbkormányos

RÖGZÍTŐFÉK
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AUTOMATIKUS BEHÚZÁS (automatikus
sebességváltóval szerelt modellek)

Az elektromos rögzítőfék automatikusan behúzás-
ra kerül, ha az intelligens parkolóasszisztens (ha
van) álló helyzetben tartja a gépjárművet.

A piros m visszajelző lámpa felvillan a műszerfa-
lon.

Az elektronikus rögzítőfék nem kerül automatiku-
san behúzásra, ha a motort az ECO stop/start
funkció állította le

AUTOMATIKUS KIOLDÁS
Az elektronikus rögzítőfék automatikusan kioldha-
tó az automatikus sebességváltóval szerelt model-
lekben.

A gépjármű elektronikus rögzítőféke automatiku-
san kioldásra kerül, ha a fenti feltételek teljesülnek:

• A motor jár.

• A sebességváltó D (haladás) vagy R (hátrame-
net) állásban van.

• A biztonsági öv be van kapcsolva.

• Lenyomja a gázpedált.

Ha a sebességváltó R állásban van, a hátsó ajtót be
csukni.

Ha a biztonsági öv nincs bekapcsolva, a következő
feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az elekt-
ronikus rögzítőfék automatikusan kioldásra kerül-
jön:

• A vezetőoldali ajtó be van csukva

• A sebességváltót elmozdította a P (parkolás) ál-
lásból vagy korábban 3 km/h-nál magasabb se-
bességgel haladt.

Figyeljen arra, hogy a gázpedált ne nyomja le aka-
ratlanul. Egyébként a rögzítőfék kioldásra kerül és
a gépjárműmegmozdul.

VÉSZFÉKEZÉS
Vészhelyzet esetén a gépjármű az elektronikus rög-
zítőfékkel is fékezhető.

Vezetés közben nyomja meg az elektronikus rögzí-
tőfék fogantyúját ➀. A rendszer addig fékezi a
gépjárművet, amíg az elektronikus rögzítőfék fo-
gantyúját ➀ lenyomva tartja. Minél hosszabban
tartja lenyomva az elektronikus rögzítőfék karját
➀, annál nagyobb lesz a fékerő.

Fékezés közben:

• Egy figyelmeztető hang szólal meg.

• A [Release parking brake] üzenet jelenik meg.

• A piros m visszajelző lámpa a műszerfalon vil-
log.

Ha a gépjármű megállt, az elektronikus rögzítőfék
behúzásra kerül.
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Lapozza fel az INFINITI InTouch használati útmu-
tatót, amely tartalmazza a következő információ-
kat:

• Középső multifunkciós vezérlőpanel és kor-
mánykerék kapcsolók

• Audiorendszer

• Bluetooth® Kihangosítós telefonrendszer

• INFINITI InTouch alkalmazások

• INFINITI InTouch Services (ha van)

• Navigációs rendszer (ha van)

• Hangfelismerés

• Az információk és beállítások megtekinthetők
INFINITI InTouch egységen

VIGYÁZAT

• Ne állítsa a kijelző szabályozókat, a fűtés és
légkondicionáló kezelőszerveket vagy az audi-
orendszer kezelőszerveit vezetés közben, hogy
ezáltal ne vonja el a figyelmét a vezetésről.

• Amennyiben azt észleli, hogy idegen tárgyak
hatolnak be a rendszer hardverébe, például fo-
lyadék fröccsen a rendszerre, esetleg füst, eset-
leg gőzök törnek elő a rendszerből, vagy bármi-
lyen szokatlan jelenségre lesz figyelmes, azon-
nal függessze fel a rendszer használatát és
keresse fel a legközelebbi INFINITI Központot
vagy szakszervizt. Az ilyen állapotok figyelmen
kívül hagyása balesethez, tűzesethez vagy
áramütéshez vezethet.

• Ne szerelje szét, ne módosítsa a rendszert. Ha
így tesz, az balesethez, tűzhöz vagy áramütés-
hez vezethet.

• Parkoljon a gépjárművel egy biztonságos he-
lyen, húzza be a kéziféket, ilyenkor megjelenít-
heti a képeket az első kijelzőn is.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használja a rendszert hosszabb ideig, ha a
motor nem jár, így megelőzheti az akkumulátor
lemerülését.

• A folyadékkristályos kijelző üveglapja eltörhet,
ha kemény vagy éles tárggyal megütik. Ha az
üveg képernyő eltörik, ne érintse meg. Ha még-
is így tesz, megsérülhet.

INFINITI INTOUCH HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

4-2 Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint audiorendszer



jA Visszapillantó monitor kijelzője

jB INFINITI vezérlő

jC <MENU> gomb

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be a RearView monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket és
utasításokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is
szenvedhet.

• A RearView monitor kényelmi megoldás, de
nem helyettesíti a helyes tolatási módszert.

Minden esetben forduljon hátra és nézzen ki az
ablakon és ellenőrizze a tükrökben, hogy biz-
tonságos-e a manőver, amit szeretne végrehaj-
tani. Minden esetben lassan tolasson.

• A rendszert arra tervezték, hogy segítséget
nyújtson a vezetőnek felismerni a nagyobb, álló
tárgyakat közvetlenül a járműmögött, és ezzel
elkerülni a gépjármű sérülését.

• A távolságjelző vezérvonalat és a járműszéles-
ség jelző vonalat akkor használhatja referenci-
aként, ha a jármű sík aszfalton van. A monito-
ron látott távolság csak tájékoztató jellegű és
eltérhet a jármű és a jelzett tárgy közötti tény-
leges távolságtól.

FIGYELMEZTETÉS

Miközben a gépjárművet tisztítja, vagy hómente-
síti, ne karcolja meg a kamera lencséjét.

A RearView Monitor automatikusan megjeleníti a
gépjármű hátulját, amikor a sebességváltó kart R
(hátramenet) állásba állítja. A RearView Monitor
aktiválásakor előfordulhat, hogy az ikonok és az
üzenetek nem jelennek meg azonnal.

A rádió akkor is hallgatható, ha a RearView Moni-
tor aktív.

NSD627
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A hátsó nézet megjelenítéséhez a RearView Moni-
tor a gépjármű rendszámtáblája felett található ka-
merát használja ➀.

REARVIEW MONITOR MŰKÖDÉSE
Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, állítsa a se-
bességváltó karját R (hátramenet) állásba RearVi-
ew Monitor működéséhez. A RearView Monitor
aktiválásakor előfordulhat, hogy az ikonok és az
üzenetek nem jelennek meg azonnal.

A KIJELZETT VONALAK
LEOLVASÁSA.
Vonalak, amelyek a jármű szélességét és a tárgyak
lökhárítóhoz viszonyított távolságát mutatják
jA a kijelzőn kerülnek megjelenítésre.

A távolságot jelző vonalak:

A lökhárítótól való távolságot mutatják.

• Piros vonal ➀: kb. 0,5 m (1,5 ft)

• Sárga vonal ➁: kb. 1 m (3 ft)

• Zöld vonal ➂: kb. 2 m (7 ft)

• Zöld vonal ➃: kb. 3 m (10 ft)

A jármű szélességét jelző vonalak ➄:

A jármű tolatás közbeni szélességét jelzik.

Számított útvonalak ➅:

A tolatás közbeni útvonalat jeleníti meg. Az útvo-
nalat jelző vonalak akkor jelennek meg, amikor a
sebességváltó kart R (Hátramenet) állásba állítja
és a kormánykereket elforgatja. A jósolt pályavo-
nalak attól függően mozognak, hogy a kormányke-
réken mennyit fordít, és addig nem kerülnek megje-
lenítésre, amíg kormánykerék teljesen egyenes ál-
lásban van.

A gépjármű szélességét, illetve a tolatás számított
útvonalát megjelenítő vonalak szélesebbek, mint a
tényleges szélesség és útvonal.

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES
TÁVOLSÁGOK KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉG

VIGYÁZAT

A megjelenített vonalak és azok elhelyezkedése a
talajon csak referenciaként szolgálhat. Az emelke-
dőn vagy lejtőn elhelyezkedő tárgyak, illetve a túl-
nyúló tárgyak ténylegesen eltérő távolságban le-
hetnek ahhoz képest, amely távolság a monitoron
megjelenik (lásd az ábrát). Ha kétségei vannak,
forduljon hátra tolatás közben vagy álljon meg,
szálljon ki a gépjárműből és ellenőrizze a tárgy
helyzetét a gépjárműmögött.

NAA1688

SAA1896Z
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Tolatás emelkedőn
Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjel-
ző vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal köze-
lebbinek van fel feltüntetve, mint a tényleges tá-
volság. Jegyezze meg, hogy az emelkedőn található
tárgyak messzebb vannak, mint ahogy az a moni-
toron megjelenik.

Tolatás lejtőn
Ha járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző vez-
érvonal és a járműszélesség jelzővonal távolabbi-
nak van fel feltüntetve, mint a tényleges távolság.
Jegyezze meg, hogy a lejtőn található tárgyak kö-
zelebb vannak, mint ahogy az a monitoron megje-
lenik.

Tolatás kinyúló tárgy mellett
A jósolt útvonal jA nem érinti a tárgyat a kijelzőn.
Ugyanakkor a gépjármű elérheti a tárgyat, ha az a
tényleges haladási útvonalon túlnyúlik.

NAA1675 NAA1676 SAA1923
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Tolatás kinyúló tárgy mögött
A pozíciójC távolabbiként van feltüntetve, mint a po-
zíció jB a kijelzőn. Azonban a pozíció jC ténylegesen
ugyanakkora távolságra van, mint a pozíciójA . A gép-
jármű elérheti a tárgyat a pozícióba való tolatás közben
jA , ha a tárgy a tényleges útvonalon túlnyúlik.

PARKOLÁS A BECSÜLT
PÁLYAVONALAK SEGÍTSÉGÉVEL

VIGYÁZAT

• Ha az eredeti gumiabroncsokat más méretűek-
re cserélte le, elképzelhető hogy a pálya becs-
lése nem lesz pontos.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valóságos
pálya vonala különbözhet.

• A megjelenített vonalak lehet, hogy egy kicsit
jobbra eltérnek, ez azért lehetséges, mert a ka-
mera nem a jármű középvonalára van szerelve.

• Ha az akkumulátor le van kötve vagy lemerül,
elképzelhető, hogy a becsült pálya vonalai nem
helyesen jelennek meg. Ha ez előfordul, kérjük,
az alábbiak szerint járjon el:

– Forgassa a kormánykereket egyik végpont-
tól a másik végpontig, miközben a motor jár.

– Több, mint 5 percig vezesse egyenes úton a
járművet.

• Ha a gyújtáskapcsoló ACC helyzetben van, és
megmozdítja a kormányt, elképzelhető, hogy a
becsült pálya vonalai nem helyesen jelennek
meg.

A jármű szélességét és a becsült pályát jelző vona-
lak szélesebbek, mint a tényleges szélesség és pá-
lya.

1. Parkolás előtt vizuálisan ellenőrizze a parkoló-
hely akadálymentességét.

SAA1980 SAA1897
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2. Ha a váltókart R (hátramenet) helyzetbe rakja,
az ábra szerinti módon megjelenik a kijelzőn
jA a jármű mögötti kép. A RearView Monitor akti-
válásakor előfordulhat, hogy az ikonok és az üzene-
tek nem jelennek meg azonnal.

3. Lassan tolasson hátra, mozgassa a kormányke-
reket úgy, hogy a jósolt pályavonalak jB beke-
rüljenek a parkolóhelyrejC .

4. Amikor a gépjármű hátulja már a parkolóhelyen
van jC , forgassa úgy a kormánykereket, hogy a
szélességet jelző vonalakjD párhuzamosak legye-
nek a parkolóhellyeljC .

5. Ha a járművel teljesen beállt a parkolóhelyre,
nyomja meg a P (parkolás) gombot és húzza be
a rögzítőféket.

SAA1898
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jA [Settings] gomb

jB <MENU> gomb

REARVIEW MONITOR BEÁLLÍTÁSOK
A RearView Monitor beállítások megváltoztatha-
tók a következők szerint.

1. Nyomja meg a <MENU> gombotjB az INFINITI
vezérlőn és érintse meg a [Beállítások]jA opciót a
gépjármű információs kijelzőjén.

2. Érintse meg a [Kamera]/[Kijelző] opciót.

MEGJEGYZÉS

A [Kijelző] beállítás csak akkor érhető el, ha a ka-
mera képernyő jelenik meg a kijelzőn.

Elérhető beállítások

A képernyőn megjelenő képek és elemek a modell-
től függően változhatnak.

[Kamera]-[Prediktív menetirányok]:

Amikor ez az elem be van kapcsolva, a számított
útvonalak megjelennek a RearView monitor kijel-
zőjén, amikor a sebességváltó karját R (Hátrame-
net) állásba állítja.

[Kijelző]- [Fényerő]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Kontraszt]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Feketeszint]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Színárnyalat]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Szín]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Alapé.beáll.]:

Az összes beállítás visszaállítása alapértelmezett
értékre.

NSD628
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REARVIEW MONITOR KORLÁTAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók a RearView moni-
tor korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe,
súlyos, akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Előfordulhat, hogy a rendszer nem szünteti
meg a holttereket és nem jelenít meg minden
tárgyat.

• A monitor korlátozott tartománya miatt a lök-
hárító alatti és a jármű sarkainál lévő területek
nem láthatóak a RearViewMonitor-on. A rend-
szer nem képes megjeleníteni a lökhárító ma-
gassága alatti kisebb tárgyakat, valamint a
lökhárítóhoz közeli vagy a talajon lévő tárgya-
kat.

• ARearViewMonitor által mutatott tárgyak tá-
volsága a valóságban eltérhet, mivel az eszköz-
be nagylátószögű kamera került beépítésre.

• A RearViewMonitor-on megjelenő tárgyak vi-
zuálisan ellentettjei a valós tárgyaknak, ha azo-
kat a belső illetve külső tükörből nézi.

• A kijelzett vonalakat referenciaként használ-
hatja. A vonalakat erősen befolyásolja a jármű-
ben utazók száma, az üzemanyag töltöttségi
szint, a járműhelyzete, az út minősége és mere-
deksége.

• Tolatás előtt győződjön meg róla, hogy a hátsó
ajtó jól be van-e csukva.

• Semmit ne helyezzen a visszapillantó kamerá-
ra.Avisszapillantó kamera a rendszámtábla fö-
lött helyezkedik el.

• Amennyiben magas nyomású vízzel mossa a
járművet, kímélje a kamera környékét. Ha nem
így tesz, víz juthat a kamerába, mely páralecsa-
pódást okozhat a objektíven, hibát, áramütést
vagy tüzet is eredményezhet.

• Ne üsse meg a kamerát. Az egy precíziós mű-
szer. Máskülönben meghibásodhat, amely tü-
zet vagy áramütést idézhet elő.

A következőkben felsoroltak a rendszer korlátaiból
fakadnak és nem jelentik a rendszer hibás működé-
sét:

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak el-
mosódottan jelennek meg a képernyőn. Ez nem
hiba.

• Amikor erős fény éri a kamerát, előfordulhat,
hogy a tárgyak nem tisztán jelennek meg. Ez
nem hiba.

• Elképzelhető, hogy a képernyőn lévő tárgyakon
függőleges vonalak láthatóak. Ez a lökhárítóról
visszaverődő erős fénynek köszönhető. Ez nem
hiba.

• Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.
Ez nem hiba.

• A RearView monitoron megjelenített tárgyak
színei eltérhetnek a valós színüktől. Ez nem hi-
ba.

• Sötét környezetben előfordulhat, hogy a tár-
gyak nem lesznek élesek. Ez nem hiba.

• A kamera ablakára ne kenjen politúranyagot. Az
esetlegesen oda került politúranyagot törölje le
felhígított kímélő tisztítószerrel átitatott tisztí-
tókendővel.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

FIGYELMEZTETÉS

• Ehhez ne használjon alkoholt, benzint vagy hí-
gítót. Ez elszíneződést eredményezhet. A ka-
mera tisztításához használjon felhígított kímé-
lő tisztítószerrel átitatott tisztítókendőt és ez-
zel törölje le a kamerát.

• Ne károsítsa a kamerát, mivel az a monitorkép-
ernyőt is befolyásolja.

Ha a kamerán ➀ szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy a RearView monitor rendszeren
keresztül látható tárgyak nem vehetők ki tisztán. A

NAA1688
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tisztítsa meg a kamerát egy felhígított kímélő tisz-
títószerrel átitatott tisztítókendővel, majd törölje
szárazra a kamerát.

jA Around View monitor kijelzője

jB INFINITI vezérlő

jC <MENU> gomb

jD <CAMERA> gomb

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be a Rear View Monitor rendszer
megfelelő használathoz szükséges figyelmezteté-
seket és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülé-
seket is szenvedhet.

• Az Around View Monitor egy kényelmi szolgál-
tatás, de nem helyettesíti a gépjármű helyes

NSD622

AROUND VIEW MONITOR (ha van)
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használatát, mivel vannak olyan területek,
amelyeket a kamerák nem látnak. A gépjármű
négy sarka olyan holtteret képez, ahol a tár-
gyak madártávlat nézetben, első vagy hátsó
nézetben nem jelennek meg. Minden alkalom-
mal ellenőrizze a környezetét és győződjön meg
róla, hogy a gépjárművel biztonságos az adott
manőver. Mindig lassan haladjon. Minden eset-
ben nézzen ki az ablakon, illetve a tükörbe és
ellenőrizze, hogy biztonságos-e a manőver.

• Minden esetben a vezető felelős a parkolás,
manőverezés biztonságáért.

FIGYELMEZTETÉS

Ne karcolja meg a lencséket, amikor a szennyező-
dést vagy havat távolítja el a kamerákról.

Az Around View Monitor rendszert úgy tervezték,
hogy segítse a vezetőt szűk helyeken való parko-
lásban illetve a párhuzamos parkolásban.

A monitoron osztott nézetben a gépjármű helyzete
jelenik meg különböző nézőpontokból. Nem min-
den nézet érhető el folyamatosan.

Választható nézetek:

• Első nézet

Megjeleníti a gépjármű első részének kb. 150
fokos nézetét.

• Hátsó nézet

Megjeleníti a gépjármű hátsó részének kb. 150
fokos nézetét.

• Madártávlat nézet

Megjeleníti a gépjármű környezetét.

• Első oldali nézet

Megjeleníti az utasoldali első kerék előtti és kö-
rüli területet.

A többszörös nézet megjelenítéséhez az Around
View Monitor rendszer kamerákat ➀ használ,
amelyek az első hűtőrácson, a külső visszapillantó
tükrökön és a hátsó rendszámtábla felett találha-
tók.

AROUND VIEW MONITOR
RENDSZER MŰKÖDÉSE
Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, állítsa a se-
bességváltó karját R (hátramenet) állásba vagy
nyomja meg a <CAMERA> gombot az Around View
Monitor működéséhez. Az Around View Monitor
aktiválásakor előfordulhat, hogy az ikonok és az
üzenetek nem jelennek meg azonnal.

Az Around View Monitor képernyője 3 perc után
automatikusan visszatér az előző képernyőre, mi-
után a <CAMERA> gombot megnyomta, feltéve,
hogy a sebességváltó karja nem R (Hátramenet)
pozícióban van.

Választható nézetek

VIGYÁZAT

• A távolságjelző vezérvonalat és a járműszéles-
ség jelző vonalat akkor használhatja referenci-
aként, ha a jármű sík aszfalton van. A monito-
ron látott távolság csak tájékoztató jellegű és
eltérhet a jármű és a jelzett tárgy közötti tény-
leges távolságtól.

• A megjelenített vonalakat és a madártávlat né-
zetet csak referenciaként használja. A vonala-
kat és a madártávlat nézetet nagyban befolyá-
solja az utasok száma, az üzemanyagszint, a
gépjármű pozíciója, az útviszonyok és az út dő-
lésszöge.

• Ha az abroncsokat különböző méretű abron-
csokra cserélte, előfordulhat, hogy a megjele-
nített vonalak és a madártávlat nézet nem
megfelelő.

• Ha emelkedőn felfelé halad a járművel, a moni-
torban látott tárgy a valóságban távolabb van,
mint ahogy a monitoron látszik. Ha lejtőn lefelé
halad a járművel, a monitorban látott tárgy a
valóságban közelebb van, mint ahogy a moni-
toron látszik.

NAA1689
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• A monitoron megjelenő tárgyak a valós tárgyak
vizuális ellentettjei, ha azokat a belső illetve
külső tükörből nézi.

• Használja a tükröket illetve győződjön meg a
tárgy távolságáról.

• A hátsó nézetben látott tárgyak távolsága el-
térhet a valós távolságtól, mivel a rendszer
nagylátószögű kamerákat használ.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valóságos
pálya vonala különbözhet.

• A jármű szélességét és a becsült pályát jelzővo-
nalak szélesebbek, mint a tényleges szélesség
és pálya.

• A hátsó nézetben megjelenített vonalak lehet,
hogy egy kicsit jobbra eltérnek, ez azért lehet-
séges, mert a kamera nem a jármű középvona-
lára van szerelve.

Első és hátsó nézet:

Vonalak, amelyek a jármű szélességét és a tárgyak
a karosszéria vonalához jA viszonyított távolságát
mutatják, a kijelzőn kerülnek megjelenítésre.

A távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

• Piros vonal ➀: kb. 0,5 m (1,5 ft)

• Sárga vonal ➁: kb. 1 m (3 ft)

• Zöld vonal ➂: kb. 2 m (7 ft)

• Zöld vonal ➃: kb. 3 m (10 ft)

A jármű szélességét jelző vonalak ➄:

A jármű tolatás közbeni szélességét jelzik.

Számított útvonalak ➅:

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a gép-
járművel közlekedik. A várható útvonalat jelző vo-
nalak akkor kerülnek megjelenítésre, amikor a kor-
mánykereket elforgatja. A jósolt pályavonalak attól

függően mozognak, hogy a kormánykeréken
mennyit fordít, és addig nem kerülnek megjelení-
tésre, amíg kormánykerék egyenes állásban van.

Az első kamera képe akkor nem kerül megjelentés-
re, ha a jármű sebessége 10 km/h (6 MPH) feletti.

MEGJEGYZÉS

Amikor a kamera megjeleníti az első nézetet és a
kormánykereket a semleges állásból elforgatja 90
vagy annál kevesebb fokkal, mind a jobboldali mind
pedig a baloldali számított útvonalak ➅ meg fog-
nak jelenni. Amikor a kormánykereket 90 vagy an-
nál több fokkal elforgatja, csak az elforgatással el-
lentétes irányban jelenik meg a vonal.

Madártávlat nézet:

VIGYÁZAT

• Madártávlat nézetben a tárgyak távolabbinak
tűnek, mint a valós távolságuk.

• Előfordulhat, hogy a magasabb tárgyak, mint
például a padka vagy egy másik gépkocsi nem,
vagy nem megfelelően jelennek meg a kamerák
holtterének találkozásakor.

• A kamera felett elhelyezkedő képek nem jele-
níthetők meg.

• A madártávlat nézet torzulhat, amikor a kame-
ra pozíciója megváltozik.

• Előfordulhat, hogy a talajon található vonal
nem illeszkedik vagy nem egyenes a kamerák

SAA1840Z

Első nézet

SAA1896Z

Hátsó nézet
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holtterének találkozásánál. Ha a vonal a gép-
járműtől távolabb esik az egyenetlensége nö-
vekszik.

Madártávlat nézetben felülről láthatja a gépjármű-
vet, amely segít megérteni a gépjármű adott pozí-
cióját.

A gépjármű ikonja ➀ jelzi a gépkocsi helyzetét.

MEGJEGYZÉS

A gépjármű ikonjának mérete madártávlat nézet-
ben eltérhet a tényleges arányoktól.

Azok a területek, amelyeket a kamera nem tud le-
fedni ➁ feketével vannak jelölve.

A nem látható területek ➁ néhány másodpercig
sárgával kiemelve jelennek meg, miután a madár-
távlat nézet megjelent. Csak egyszer jelenik meg,
miután a gyújtáskapcsolót ON állásba állította.

Amikor a gépjármű sarka közel kerül valamilyen
tárgyhoz, a szélső szenzor visszajelzője ➂ megjele-
nik.

Első oldali nézet:

Az iránymutató vonalak, amelyek a monitoron je-
lennek meg, jelzik a gépjármű szélességét és a gép-
kocsi elejének vonalát.

A gépkocsi eleje vonal ➀ mutatja, hogy hol ér vé-
get gépkocsi eleje.

A jármű szélességét jelző vonal ➁ a jármű széles-
ségét mutatja, amelybe beletartoznak a tükrök is.

A szélességet ➁ és a gépjármű elejét ➀ jelző vona-
lak meghosszabbítását ➂ zöld pontozott vonallal
jelöli a rendszer.

A sarok érzékelő visszajelző ➃ jelenik meg, ha a
gépkocsi valamelyik sarka közel kerül egy tárgy-
hoz.

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES
TÁVOLSÁGOK KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉG
A megjelenített vonalak és azok elhelyezkedése a
talajon csak referenciaként szolgálhat. Az emelke-
dőn vagy lejtőn elhelyezkedő tárgyak, illetve a túl-
nyúló tárgyak ténylegesen eltérő távolságban le-
hetnek ahhoz képest, amely távolság a monitoron
megjelenik (lásd az ábrát). Ha kétségei vannak, for-
duljon hátra tolatás közben vagy álljon meg, száll-
jon ki a gépjárműből és ellenőrizze a tárgy helyzetét
a gépjárműmögött.

NAA1681

SAA1842Z

Balkormányos modellek*

Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint audiorendszer 4-13



Tolatás emelkedőn
Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjel-
ző vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal köze-
lebbinek van fel feltüntetve, mint a tényleges tá-
volság. Jegyezze meg, hogy az emelkedőn található
tárgyak messzebb vannak, mint ahogy az a moni-
toron megjelenik.

Tolatás lejtőn
Ha járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző vez-
érvonal és a járműszélesség jelzővonal távolabbi-
nak van fel feltüntetve, mint a tényleges távolság.
Jegyezze meg, hogy a lejtőn található tárgyak kö-
zelebb vannak, mint ahogy az a monitoron megje-
lenik.

Tolatás kinyúló tárgy mellett
A jósolt útvonal jA nem érinti a tárgyat a kijelzőn.
Ugyanakkor a gépjármű elérheti a tárgyat, ha az a
tényleges haladási útvonalon túlnyúlik.

NAA1675 NAA1676 SAA1923
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Tolatás kinyúló tárgy mögött
A pozíciójC távolabbiként van feltüntetve, mint a po-
zíció jB a kijelzőn. Azonban a pozíció jC ténylegesen
ugyanakkora távolságra van, mint a pozíciójA . A gép-
jármű elérheti a tárgyat a pozícióba való tolatás köz-
benjA , ha a tárgy a tényleges útvonalon túlnyúlik.

PARKOLÁS A BECSÜLT
PÁLYAVONALAK SEGÍTSÉGÉVEL

VIGYÁZAT

• Ha az eredeti gumiabroncsokat más méretűek-
re cserélte le, elképzelhető hogy a pálya becs-
lése nem lesz pontos.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valóságos
pálya vonala különbözhet.

• A megjelenített vonalak lehet, hogy egy kicsit
jobbra eltérnek, ez azért lehetséges, mert a ka-
mera nem a jármű középvonalára van szerelve.

• Ha az akkumulátor le van kötve vagy lemerül,
elképzelhető, hogy a becsült pálya vonalai nem
helyesen jelennek meg. Ha ez előfordul, kérjük,
az alábbiak szerint járjon el:

– Forgassa a kormánykereket egyik végpont-
tól a másik végpontig, miközben a motor jár.

– Több, mint 5 percig vezesse egyenes úton a
járművet.

• Ha a gyújtáskapcsoló ACC helyzetben van, és
megmozdítja a kormányt, elképzelhető, hogy a
becsült pálya vonalai nem helyesen jelennek
meg.

SAA1980
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A jármű szélességét és a becsült pályát jelző vona-
lak szélesebbek, mint a tényleges szélesség és pá-
lya.

1. Parkolás előtt vizuálisan ellenőrizze a parkoló-
hely akadálymentességét.

2. Ha a váltókart R (hátramenet) helyzetbe rakja,
az ábra szerinti módon megjelenik a kijelzőn
jA a jármű mögötti kép. Az Around View Monitor
aktiválásakor előfordulhat, hogy az ikonok és az
üzenetek nem jelennek meg azonnal.

3. Lassan tolasson hátra, mozgassa a kormányke-
reket úgy, hogy a jósolt pályavonalak jB beke-
rüljenek a parkolóhelyrejC .

4. Amikor a gépjármű hátulja már a parkolóhelyen
van jC , forgassa úgy a kormánykereket, hogy a
szélességet jelző vonalakjD párhuzamosak legye-
nek a parkolóhellyeljC .

5. Ha a járművel teljesen beállt a parkolóhelyre,
nyomja meg a P (parkolás) gombot és húzza be
a rögzítőféket.

HOGYAN VÁLTOZTASSUK MEG A
KIJELZŐT
Az Around View Monitor képernyőjén megváltoz-
tathatja a nézetet, ha a <CAMERA> gombot meg-
nyomja vagy ha a sebességváltó kart elmozdítja.

Nyomja meg a <CAMERA> gombot:

Ha a <CAMERA> gombot megnyomja, amikor a
kamera képétől eltérő egyéb nézet látható, az Aro-
und View Monitor működésbe lép és az első nézet,
illetve a madártávlat nézet jelenik meg. Nyomja
meg a <CAMERA> gombot, hogy az első nézet és
az első-oldalsó nézet között váltani tudjon.

SAA1897

SAA1898
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jA [Settings] gomb

jB <MENU> gomb

AZ AROUND VIEW MONITOR
RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI
Az Around View Monitor beállítások megváltoz-
tathatók a következők szerint:

1. Nyomja meg a <MENU> gombotjB az INFINITI
vezérlőn és érintse meg a [Beállítások]jA opciót a
gépjármű információs kijelzőjén.

2. Érintse meg a [Kamera]/[Kijelző] opciót.

MEGJEGYZÉS

A [Kijelző] beállítás csak akkor érhető el, ha a ka-
mera képernyő jelenik meg a kijelzőn.

Elérhető beállítások

A képernyőn megjelenő képek és elemek a modell-
től függően változhatnak.

[Kamera]-[Moving Object Detection (MOD)]:

Aktiválhatja, illetve kikapcsolhatja a MOD üzem-
módot.

[Kijelző]- [Fényerő]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Kontraszt]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Szín]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Színárnyalat]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Feketeszint]:

Beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]- [Alapé.beáll.]:

Az összes beállítás visszaállítása alapértelmezett
értékre.

NSD628
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AROUND VIEW MONITOR
RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók az Around View
Monitor korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemel-
teti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Ne használja az Around View Monitor-t úgy,
hogy a külső tükrök be vannak hajtva és min-
den esetben győződjön meg róla, hogy a hátsó
ajtó le van-e zárva miközben a rendszert hasz-
nálja.

• Az Around View Monitor-on megjelenített tá-
volságok különbözhetnek a valóságban mért
távolságoktól.

• A kamerák az első hűtőrácsba, a külső tükrök-
be és a hátsó rendszámtábla fölé vannak fel-
szerelve. Ne tegyen semmit a kamerákra.

• Amennyiben magas nyomású vízzel mossa a
járművet, kímélje a kamerák környékét. Ha nem
így tesz, víz juthat a kamerába, mely páralecsa-
pódást okozhat a objektíven, hibát, áramütést
vagy tüzet is eredményezhet.

• Ne üsse meg a kamerákat. A kamerák precíziós
eszközök. Ha mégis így tesz, a kamerák műkö-
désében hiba léphet fel vagy a sérülés tüzet
vagy áramütést okozhat.

A következőkben felsoroltak a rendszer korlátaiból
fakadnak és nem jelentik a rendszer hibás működé-
sét:

• Késés jelentkezhet, amikor az egyes nézetek kö-
zött vált.

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak el-
mosódottan jelennek meg a képernyőn.

• Amikor erős fény éri a kamerát, előfordulhat,
hogy a tárgyak nem tisztán jelennek meg.

• Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.

• Az Around View Monitor kamerán megjelení-
tett tárgyak színei eltérhetnek a valós színüktől.

• Előfordulhat, hogy sötét környezetben megje-
lenített tárgyak nem tisztán jelennek meg a ki-
jelzőn.

• A madártávlat nézet kamerái között lehet éles-
ségbeli eltérés.

• Ha a kamerán szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy az Around View Monitor
rendszeren keresztül látható tárgyak nem ve-
hetők ki tisztán. Tisztítsa meg a kamerát.

• A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot.
A wax eltávolításához használjon felhígított kí-
mélő tisztítószerrel átitatott tisztítókendőt,
majd törölje szárazra a kamerát.

Vannak olyan területek, ahol a rendszer nem jele-
níti meg az akadályokat, illetve nem figyelmeztet a
mozgó tárgyakra. Ha az első vagy hátsó nézetet
választja ki, a rendszer nem jeleníti meg a lökhárító
alatt vagy a talajon található tárgyakat ➀. Ha a
madártávlat (bird-eye view) nézetet választja, a
magas tárgyak, amelyek az egyes kamerák látó-
szögének ➂ találkozásánál találhatók, nem látha-
tók a monitoron ➁.

NAA1690
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A rendszer ideiglenesen nem elérhető

Ha a [ ! ] ikon jelenik meg a képernyőn, az Around
View Monitor működésében hiba lép fel. Ez nem
akadályozza a normál vezetést, de a rendszert el-
lenőriztetni kell egy INFINITI Központban vagy egy
szakszervizben.

Ha az [ X ] ikon jelenik meg a képernyőn, előfordul-
hat, hogy a kamera ideiglenesen elektronikus zava-
ró jeleket észlel a környező egységekből. Ez nem
akadályozza a normál vezetést, de a rendszert el-

lenőriztetni kell egy INFINITI Központban vagy egy
szakszervizben ha gyakrabban előfordul.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

FIGYELMEZTETÉS

• Ehhez ne használjon alkoholt, benzint vagy hí-
gítót. Ez elszíneződést okoz. A kamera tisztítá-
sához használjon felhígított kímélő tisztító-
szerrel átitatott tisztítókendőt és ezzel törölje
le a kamerát.

• Ne károsítsa a kamerát, mivel az a monitorkép-
ernyőt is befolyásolja.

Ha a kamerán ➀ szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy az Around View Monitor rend-
szeren keresztül a tárgyak nem vehetők ki tisztán.
A tisztítsa meg a kamerát egy felhígított kímélő
tisztítószerrel átitatott tisztítókendővel, majd tö-
rölje szárazra a kamerát.

NAA1677

NAA1678

NAA1689
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jA Around View monitor kijelzője

jB INFINITI vezérlő

jC <MENU> gomb

jD <CAMERA> gomb

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be a mozgótárgy-figyelő rendszer
megfelelő használathoz szükséges figyelmezteté-
seket és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülé-
seket is szenvedhet.

• A MOD rendszer nem alkalmas a gépjármű
megfelelőműködtetéséhez és nem úgy tervez-

ték, hogy megakadályozza a gépjármű körül
mozgó tárgyakkal való ütközést. Manőverezés
közben minden esetben használja a külső tük-
röket, a belső visszapillantó tükröt, illetve for-
duljon hátra és ellenőrizze a gépjármű környe-
zetét, hogy gondoskodni tudjon a biztonságos
haladásról.

• A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 8 km/h
(5 MPH) felett van. Alacsonyabb sebesség mel-
lett ismét aktiválódik.

• AMOD rendszert nem úgy tervezeték, hogy ér-
zékelje az álló tárgyakat.

A MOD rendszer tájékoztatja a vezetőt arról, hogy
milyen mozgó tárgyak vannak a gépjármű környe-
zetében, amikor a garázsból jár ki, parkolóhelyre áll
be vagy ehhez hasonló helyzetekben.

A MOD rendszer a képernyőn megjelenő képek
képfeldolgozó technológiáját használja fel.

MOD RENDSZER MŰKÖDÉSE
A MOD rendszer automatikusan aktiválódik a kö-
vetkező feltételek fennállása esetén:

• Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van. Ami-
kor az Around View Monitor és a MOD aktivá-
lásához R (hátramenet) állásba állítja a sebes-
ségváltó karját előfordulhat, hogy az ikonok és
az üzenetek nem jelennek meg azonnal.

• Ha a <CAMERA> gombot megnyomja, hogy
bármilyen képernyőről a kamera nézetre vált-
son.

NSD622

MOZGÓTÁRGY- FIGYELŐFUNKCIÓ (ha van)
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• Ha a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH)
alá csökken.

• Ha a gyújtáskapcsoló gombot OFF állásba ál-
lítja, majd újra visszaállítja ON állásba.

MEGJEGYZÉS

• A MOD rendszer nem érzékeli a mozgó tárgya-
kat első nézetben. A MOD ikon nem jelenik meg
a képernyőn ebben a nézetben.

• Ha a szonár funkció figyelmeztető hangja hall-
ható, a MOD rendszer nem ad ki hallható hang-
jelzést. *: Jobbkormányos modellek esetében az elrende-

zés a fordítottja lesz.

AMOD rendszer a következő feltételek mellett mű-
ködik, amikor a kamera képe megjelenítésre kerül:

Ha a sebességváltó karja R (Hátramenet) állásban
van és a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH)
vagy az alatti, a MOD rendszer érzékeli a mozgó
tárgyakat hátsó nézetben. A MOD rendszer nem
működik, ha a hátsó ajtó nyitva van.

Ha a MOD rendszer mozgó tárgyakat észlel, egy
figyelmeztető hang szólal meg és egy sárga keret
➀ jelenik meg a monitoron.

Miközben a MOD rendszer folyamatosan érzékeli a
mozgó tárgyakat, a sárga keret is folyamatosan
látható.

A sárga keret ➀ jelenik meg az egyes hátsó néze-
tekben.

Egy kék <MOD> ikon jelenik meg abban a nézet-
ben, amelyben a MOD rendszer működik. Egy szür-
ke MOD ikon jelenik meg abban a nézetben, amely-
ben a MOD rendszer nem működik.

NAA1679

Madártávlat nézet*

NAA1680

Első/hátsó nézet*
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jA [Settings] gomb

jB <MENU> gomb

MOD BEÁLLÍTÁSA
A MOD rendszer beállításai megváltoztathatók a
következők szerint.

1. Nyomja meg a <MENU> gombotjB az INFINITI
vezérlőn és érintse meg a [Beállítások]jA opciót a
gépjármű információs kijelzőjén.

2. Érintse meg a [Kamera/Kijelző] opciót

3. Érintse meg a [Moving Object Detection] opci-
ót.

4. Az MOD rendszer be-/kikapcsolása.

A MOD RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók a MOD rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Ne használja a MOD rendszert, amikor utánfu-
tót vontat (ha van). Előfordulhat, hogy a rend-
szer nem működik megfelelően.

• A túlzott zajok miatt (például az audiorendszer
hangereje vagy lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztetőhangokat.

• A MOD rendszer teljesítménye a környezeti té-
nyezőktől és a környezetben lévő tárgyaktól is
függ:

– Ha alacsony a kontraszt a háttér és a mozgó
tárgyak között.

– Ha villogó fényforrás található a közelben.

– Ha másik gépjármű fényszórójából érkező
fényt vagy napsütést érzékel.

– Ha a kamera beállítása nem a szokásos, pél-
dául amikor a tükör be van hajtva.

– Amikor vízcseppek, hó vagy egyéb szennye-
ződés található a kamera lencséin.

NSD628
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– Ha a mozgó tárgy pozíciója a képernyőn
nem változik.

• A MOD rendszer érzékelheti a kamera lencsé-
jén lefolyó vízcseppeket, a kipufogóból érkező
fehér füstöt, mozgó árnyékokat, stb.

• Előfordulhat, hogy a MOD rendszer nem mű-
ködik megfelelően, függően a mozgó tárgy se-
bességétől, irányától, távolságától vagy alak-
jától.

• Abban az esetben, ha a gépjármű azon a részen
sérül, ahol a kamerák vannak felszerelve, elő-
fordulhat, hogy a MOD rendszer nem érzékeli
megfelelően a tárgyakat, ha az érzékelési zó-
nák nincsenek megfelelően beállítva vagy meg
vannak hajolva.

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak el-
mosódottan jelennek meg a képernyőn. Ez nem
hiba.

MOD HIBÁS MŰKÖDÉSE
A kék MOD ikon narancssárgára vált, ha a követ-
kezők valamelyik előfordul:

• Ha rendszer működésében hiba lép fel.

• Ha az alkatrészek hőmérséklete magas (az ikon
villog).

Ha az ikon továbbra is narancssárgán világít, ellen-
őriztesse a MOD rendszert egy INFINITI Központ-
ban vagy szakszervizben.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
FIGYELMEZTETÉS

• Ne használjon alkoholt, benzint vagy hígítót a
kamerák megtisztításához. Ez elszíneződést
okoz. A kamerák tisztításához használjon fel-
hígított kímélő tisztítószerrel átitatott tisztí-
tókendőt és ezzel törölje le a kamerát.

• Ne károsítsa a kamerákat, mivel az a monitor-
képernyőt is befolyásolja.

Amennyiben szennyeződés, eső vagy hó gyűlik fel
valamelyik kamerán ➀, előfordulhat, hogy a MOD
rendszer nem működik megfelelően. A tisztítsa meg
a kamerát egy felhígított kímélő tisztítószerrel át-
itatott tisztítókendővel, majd törölje szárazra a ka-
merát.

KÖZÉPSŐ SZELLŐZŐK

A szellőzők nyitásához/ zárásához forgassa a sza-
bályozót bármelyik irányba.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatásá-
val (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a
kívánt irányt el nem éri.

NAA1689

NAA1636

Középső

SZELLŐZŐK
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OLDALSÓ SZELLŐZŐK

A szellőzők nyitásához/ zárásához forgassa a sza-
bályozót bármelyik irányba.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatásá-
val (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a
kívánt irányt el nem éri.

HÁTSÓ SZELLŐZŐK (ha van)

A szellőzők nyitásához/ zárásához forgassa a sza-
bályozót bármelyik irányba.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatásá-
val (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a
kívánt irányt el nem éri.

VIGYÁZAT

• A fűtés és légkondicionálás csak akkor műkö-
dik, ha a motor is üzemel.

• Mások támogatására rászoruló felnőtteket,
gyermeket soha ne hagyjon magukra a jármű-
ben. Kisállatokat magukra hagyni a járműben
szintén tilos. Akaratlanul is aktiválhatnak kap-
csolókat vagy kezelőszerveket, melyek figyel-
metlenségből súlyos balesethez vezethetnek
vagy sérülést okozhatnak maguknak. Zárt jár-
műben, napos, meleg napokon a hőmérséklet
rövid idő alatt olyan magasra szökhet, hogy az
az emberre, állatra súlyos, esetleg halálos ha-
tással lehet.

• Huzamosabb ideig ne használja megszakítás
nélkül a levegőkeringetés módot, mivel így a
belső levegő elhasználódhat és az ablakokon
pára képződhet.

• A fűtés és légkondicionáló kapcsolóit ne kap-
csolgassa vezetés közben, ezek elvonhatják fi-
gyelmét a vezetésről.

A fűtés és légkondicionálás akkor működik, ha a
motor is üzemel. A légbefúvó akkor is üzemel, ha a
motor nem jár, de a gyújtáskapcsoló ON állásban
van.

MEGJEGYZÉS

• Kondenzáció léphet fel a légkondicionáló bel-
sejében (ha van), ha az egység működik; a kon-
denzvíz biztonságosan, a gépjármű alján távo-
zik a gépjárműből.

NAA1637

Oldalsó
NAA1635

Hátsó

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ
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A talajon keletkező vízfoltok a normál műkö-
dés jelei.

• A légkondicionáló egységben felgyűlhetnek a
kívülről és a gépjárműből érkező szagok. A szel-
lőzőkön keresztül ezek a szagok az utastérbe
kerülhetnek.

Amikor a gépjárművet leállítja, állítsa a fűtő és
légkondicionáló rendszer vezérlőit olyan állás-
ba, amellyel lekapcsolhatja a belső levegőkerin-
getést, így friss levegő kerülhet az utastérbe.
Így csökkenthetők a kellemetlen szagok az
utastérben.

Tartsa be a következő oldalakon olvasható java-
solt beállításokat. Egyéb esetben az ablakok bepá-
rásodhatnak. Az ablakok párásodásának megelő-
zéséhez

• Csak rövid időre kapcsolja ki a klímavezérlést.

• Csak rövid időre kapcsolja be a levegő keringe-
tése üzemmódot.

• Kapcsolja be a hűtés a páramentesítő funkció-
val.

• Rövid időre kapcsolja be a szélvédő páramente-
sítő funkcióját, ha szükséges.

A légkondicionáló rendszer/automatikus klímave-
zérlő rendszer szabályozza a gépjármű belsejében
a hőmérsékletet és a páratartalmat, illetve kiszűri a
levegőből a nemkívánatos anyagokat.

A légkondicionáló rendszer/automatikus klímave-
zérlő rendszer csak akkor működtethető, amikor a

motor jár. Az optimális működési eredmény csak
akkor érhető el, ha az oldalsó ablakok fel vannak
húzva.

A maradék hőt hasznosító funkció (ha van) csak
akkor aktiválható vagy deaktiválható, amikor a
gyújtáskapcsoló OFF állásban van (lásd “Maradék
hő felhasználása funkció (ha van)” jelen fejezet kö-
vetkező részében).

Az oldalsó panelek mögött található ventilátorla-
pokat mindig tartsa tisztán. Egyéb esetben a gép-
jármű szellőztetése nem lesz megfelelő.

MEGJEGYZÉS

• Meleg időben rövid ideig szellőztesse a gépjár-
művet. Ezzel felgyorsítható a hűtési folyamat
és a kívánt belső hőmérséklet sokkal gyorsab-
ban elérhető.

• A beépített szűrő a por és a korom legnagyobb
részét kiszűri, míg a pollent teljes mértékben el-
távolítja. Az automatikus klímavezérléssel
csökkenthetők a gáznemű szennyezőanyagok,
illetve a szagok. Az esetlegesen eltömődött
szűrő csökkenti a gépjármű belsejébe kerülő le-
vegőmennyiségét. Ezért minden esetben tart-
sa be a szerviz füzetben meghatározott inter-
vallumokat a szűrő cseréje esetén. Mivel ez
függ a környezeti hatásoktól is, pl. a
légszennyezettségtől, az intervallumok lehet-
nek rövidebbek is, mint a szerviz füzetben meg-
határozottak.

• Bizonyos környezeti hatások esetén a maradék
hőt hasznosító funkció (ha van) a kulcs eltávo-
lítása után még egy órával is automatikusan
működésbe léphet, hogy kiszárítsa az automa-
tikus klímavezérlőt. Ilyenkor a gépjárművet a
rendszer 30 percig szellőzteti.
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LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER

➀ Beállíthatja a hőmérsékletet

➁ Jégmentesítheti/párátlaníthatja a szélvédőt

➂ Beállíthatja a légáramlás irányát

➃ Aktiválja/deaktiválja a levegőkeringetés
üzemmódot

➄ Beállítja a légáramlás sebességét

➅ Aktiválja/deaktiválja a hűtést a
páramentesítővel együtt

➆ Be-/kikapcsolja a hátsó ablak
páramentesítését

Kezelési tippek

A légkondicionáló rendszer optimális használatával
kapcsolatos számos információt talál az alábbiak-
ban:

• Kapcsolja be a légkondicionáló rendszer a ➄
elforgatásával az óramutató járásával meg-
egyező irányba, a kívánt pozícióba (kivéve 0 po-
zíció).

• Állítsa meg a 22o C-ra

• Javaslat, hogy alacsony külső hőmérséklet vagy
eső esetén elkerülhesse az ablak párásodását:
kapcsolja be az m hűtést a páramentesítő
funkcióval. Állítsa be a levegőáramlás irányát a
m pozícióba és ha lehetséges, kapcsolja ki a
m ésm pozíciókat. Deaktiválja a levegő-
keringetés üzemmódot m .

Állítsa be a légáramlás sebességét ➄ 3 és 6 kö-
zötti értékre.

• Javaslat az utastér gyors lehűtésére vagy fel-
melegítésére: állítsa be a légáramlás sebességét
vezérlő gombot ➄ 3 és 6 közötti értékre.

• Javaslat az állandó hőmérséklet fenntartására
az utastérben: állítsa a légáramlás sebességét
vezérlő gombot ➄ 1 és 3 közötti értékre.

• Javaslat a légáramlás beállítására téli időszak-
ban: válassza ki a m és a m beállításo-
kat.Javaslat a légáramlás beállítására nyári idő-
szakban: válassza ki am vagym ésm
beállításokat.

NAA1644
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• A szélvédő párátlanításának üzemmódját csak
rövid ideig használja, amíg a szélvédő újra tiszta
nem lesz

• A levegőkeringetés üzemmódot csak röviden
használja, pl. amikor kellemet szagokat észlel
kint, vagy amikor alagútban halad. Az ablakok
ilyenkor bepárásodhatnak, mivel a levegőkerin-
getés üzemmódban nem került friss levegő az
utastérbe.

• Ha a klímavezérlő rendszer beállításai megvál-
toztatja, a klímavezérlő rendszer kijelzője meg-
jelenik körülbelül három másodpercre a közép-
ső kijelző alsó részén (lásd a működtetéssel kap-
csolatos utasításokat). Itt megtekintheti a
klímavezérlő rendszer különböző funkcióinak
beállítását.

A légkondicionáló rendszer
be-/kikapcsolása

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

A bekapcsoláshoz: forgassa el a ➄ gombot az óra-
mutató járásával megegyező irányba, a kívánt po-
zícióba (kivéve a 0 pozíciót).

A kikapcsoláshoz: forgassa el a ➄ gombot az óra-
mutató járásával ellentétes irányba, a 0 pozícióba.

A páramentesítő funkcióval ellátott hűtés
aktiválása/deaktiválása

Ha deaktiválja a páramentesítő funkcióval ellátott
hűtést, a levegő nem kerül lehűtésre a gépjármű-
ben. A gépjárműben lévő levegő nem párátlanítása

sem történik meg. Az ablakok sokkal gyorsabban
párásodhatnak be. Ezért a páramentesítő funkció-
val ellátott hűtés csak rövid időre aktiválja.

A páramentesítő funkcióval ellátott hűtés csak ak-
kor érhető el, ha a motor is jár. A gépjárműben lévő
levegő hűtése és páramentesítése a beállított hő-
mérsékletnek megfelelően történik.

Amikor a hűtési üzemmód aktív, a kondenzvíz cse-
peghet a gépjármű aljából. Ez normális jelenség,
nem jelent hibát.

Az aktiváláshoz:

Nyomja meg am gombot. A visszajelző lámpa a
m gombon felvillan.

A deaktiváláshoz:

Nyomja meg am gombot. A visszajelző lámpa a
m gombon kialszik. A páramentesítő funkcióval
rendelkező hűtés késleltetett kikapcsolással ren-
delkezik.

Problémák a páramentesítő funkcióval ellátott
hűtés működésében:

Probléma: A visszajelző lámpa am gombon há-
romszor felvillan, ezt követően folyamatosan vilá-
gít. A páramentesítő funkcióval ellátott hűtés nem
aktiválható.

Ok és megoldás: A páramentesítő funkcióval ellá-
tott hűtés hiba miatt deaktiválásra került. Látogas-
son el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

Hőmérséklet beállítása

Beállíthatja az egész gépjárműre érvényes hőmér-
sékletet. A beállított hőmérsékletet a rendszer au-
tomatikusan állandó szinten tartja.

A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez:
forgassa el a ➀ gombot az óramutató járásával
megegyező vagy ellentétes irányba. A hőmérséklet
beállításait csak kis lépésekben módosítsa. Kezdje
22o C-kal.

A légáramlás irányának beállítása
m A légáramlást a párátlanító nyílásokhoz

irányítja.

m A légáramlást a középső és az oldalsó
nyílásokhoz irányítja.

m A légáramlást a lábtér nyílásaihoz irányítja.

MEGJEGYZÉS

• A légáramlás beállításai közül többet egyszerre
is aktiválhat. Ehhez nyomjon meg több
légáramlás-szabályozó gombot. Ilyenkor a le-
vegő több különböző nyílásból áramlik.

• Függetlenül a légáramlás beállításaitól a leve-
gő az oldalsó nyílásokból mindig áramlik. Az ol-
dalsó nyílásokat csak úgy tudja elzárni, hogy a
beállító elemeket elforgatja az óramutató járá-
sával megegyező irányba, amíg rögzítésre nem
kerülnek.
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A légáramlás irányának beállítása:

1. Győződjön meg róla, hogy a motor jár.

2. Nyomja meg a következő gombok közül az egyik
vagy többet egyszerre:m ,m vagym .
Az adott visszajelző lámpa felvillan.

A légáramlás sebességének beállítása

1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
ON állásban van.

2. A légáramlás sebességének növeléséhez vagy
csökkentéséhez: forgassa el a➄gombot az óra-
mutató járásával megegyező vagy ellentétes
irányba.

A szélvédő párátlanítása

Ezzel a funkcióval jégmentesítheti a szélvédőt vagy
párátlaníthatja a szélvédő belső felét, illetve az ol-
dalsó ablakokat.

MEGJEGYZÉS

A szélvédő párátlanításának üzemmódját csak ad-
dig használja, amíg a szélvédő újra tiszta nem lesz.

A szélvédő párátlanító funkciójának aktiválása:

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

Az aktiváláshoz: nyomja meg a m gombot. A
visszajelző lámpa a m gombon felvillan.

A klímavezérlő rendszer a következő funkciókat
kapcsolja be:

• Nagy sebességű légáramlás

• Magas hőmérséklet

• Levegő áramlása a szélvédőre és az oldalsó ab-
lakokra

• Levegőkeringetési üzemmód kikapcsolása

MEGJEGYZÉS

• A szélvédő párátlanító funkciója automatiku-
san olyan beállítást választ ki, amellyel az opti-
mális párátlanító hatás elérhető. Ennek ered-
ményeként a légáramlás sebessége automati-
kusan növekedhet vagy csökkenhet a m
gomb megnyomása után.

• Ha a szélvédő párátlanító opciója be van kap-
csolva, manuálisan beállíthatja a kimenetet.
Forgassa el a légáramlás szabályozó gombját
➄ az óramutató járásával megegyező vagy el-
lentétes irányba.

A szélvédő párátlanító funkciójának deaktiválása:

Nyomja meg am gombot. A visszajelző lámpa a
m gombon kialszik. Az előző beállítások ismét
aktiválásra kerülnek. A levegőkeringetés üzemmód
továbbra is kikapcsolva marad.

vagy

Forgassa el a hőmérsékletszabályozó gombot ➀
az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes
irányba.

Az ablakok párátlanítása

Az ablakok belülről párásak:

1. Aktiválja am páramentesítő funkcióval ellá-
tott hűtést.

2. Ha az ablakok továbbra is párásodnak, aktiválja
a m szélvédő párátlanító funkcióját.

MEGJEGYZÉS

Ezt az üzemmódot csak addig használja, amíg a
szélvédő újra tiszta nem lesz.

Az ablakok kívülről párásak:

1. Aktiválja az ablaktörlőket.

2. Állítsa be a légáramlás irányát a m vagy
m opciók segítéségével.

MEGJEGYZÉS

Ezt az üzemmódot csak addig használja, amíg az
ablakok újra tiszták nem lesznek.

Levegőkeringetési üzemmód

Deaktiválhatja a levegő áramlását, ha kívülről kel-
lemetlen szagok érkeznek a gépjárműbe. Ilyen a
gépjárműben lévő levegő kerül visszaforgatásra.

Ha a levegőkeringetés üzemmódot aktiválja, az ab-
lakok gyorsabban párásodhatnak, különösen ala-
csony hőmérséklet mellett. A levegőkeringetés
üzemmódot csak rövid ideig használja, hogy meg-
előzhesse az ablakok párásodását.
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A levegőkeringetés üzemmódjának aktiválása:

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

Nyomja meg a m gombot. Am gombon ta-
lálható visszajelző lámpa felvillan.

A levegőkeringetés üzemmód deaktiválása.:

Nyomja meg a m gombot. A visszajelző fény a
m gombon kialszik.

MEGJEGYZÉS

A levegőkeringetés üzemmód automatikusan de-
aktiválásra kerül:

• Körülbelül öt perccel azt követően, hogy a kül-
ső hőmérséklet kb 7oC alá csökkent.

• Körülbelül öt perccel azt követően, hogy a pá-
rátlanító funkcióval rendelkező hűtés opciót
deaktiválta.

• Körülbelül 30 perccel azt követően, hogy a kül-
ső hőmérséklet kb. 7oC fölé emelkedett, amikor
a párátlanító funkcióval rendelkező opció akti-
válva van.

ECO stop/start funkció

A motor automatikus leállítása esetén a klímave-
zérlés csak csökkentett kapacitással működik. Ha a
klímavezérlő rendszer teljes kapacitására szüksége
van, kikapcsolhatja az ECO stop/start funkciót az
ECO gomb megnyomásával (lásd “Stop/Start
rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben).
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AUTOMATIKUS KLÍMAVEZÉRLÉS (2
ZÓNA)

➀ Beállíthatja a hőmérsékletet, bal

➁ Beállíthatja a klímavezérlés automatikus
üzemmódját

➂ Párátlaníthatja a szélvédőt

➃ Növelheti a légáramlás sebességét

➄ Beállíthatja a légáramlás irányát

➅ Kijelző

➆ Aktiválja/deaktiválja a levegőkeringetés
üzemmódot

➇ Be-/kikapcsolhatja a klímavezérlést

➈ Beállíthatja a hőmérsékletet, jobb

➉ Aktiválhatja/deaktiválhatja a maximális fűtési
funkciót

j11 Aktiválja/deaktiválja a hűtést a
páramentesítővel együtt

j12 Csökkentheti a légáramlás sebességét

j13 Be-/kikapcsolja a hátsó ablak fűtését

j14 Be-/kikapcsolhatja a ZONE funkciót

NAA1705

A típus
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➀ Beállíthatja a hőmérsékletet, bal

➁ Beállíthatja a klímavezérlés automatikus
üzemmódját

➂ Párátlaníthatja a szélvédőt

➃ Növelheti a légáramlás sebességét

➄ Beállíthatja a légáramlás irányát

➅ Kijelző

➆ Aktiválja/deaktiválja a levegőkeringetés
üzemmódot

➇ Be-/kikapcsolhatja a klímavezérlést

➈ Beállíthatja a hőmérsékletet, jobb

➉ Aktiválhatja/deaktiválhatja a maradék hőt
hasznosító funkciót

j11 Aktiválja/deaktiválja a hűtést a
páramentesítővel együtt

j12 Csökkentheti a légáramlás sebességét

j13 Be-/kikapcsolja a hátsó ablak fűtését

j14 Be-/kikapcsolhatja a ZONE funkciót

Kezelési tippek

Az alábbiakban több olyan tippet talál, amellyel a
legtöbbet hozhatja ki az automatikus klímavezérlő
rendszerből:

• Aktiválja a klímavezérlő rendszert a m és a
m gombok használatával. A visszajelző lám-
pa, amely a m és a m gombokon talál-
ható, felvillan.

• Állítsa meg a 22o C-ra

• A szélvédő párátlanításának üzemmódját csak
rövid ideig használja, amíg a szélvédő újra tiszta
nem lesz.

• A levegőkeringetés üzemmódot csak rövid ideig
használja, ha például kellemetlen szagok érkez-
nek kívülről vagy alagútban halad. Az ablakok
ilyenkor bepárásodhatnak, mivel a levegőkerin-
getés üzemmódban nem került friss levegő az
utastérbe.

• Használja a m funkciót, hogy a vezető ol-
dalra beállított értékeket adaptálhassa az első
utas oldalra is. A visszajelző lámpa am gom-
bon kialszik.

• A maradék hőt felhasználó funkciót (ha van) ak-
kor használja, ha szeretné felmelegíteni vagy

NAA1643

B típus (ha van)
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szellőztetni a gépjármű belsejét, amikor a gyúj-
táskapcsoló OFF állásban van. A maradék hőt
hasznosító funkció csak akkor aktiválható vagy
deaktiválható, amikor a gyújtáskapcsoló OFF
állásban van.

• Ha a klímavezérlő rendszer beállításai megvál-
toztatja, a klímavezérlő rendszer kijelzője meg-
jelenik körülbelül három másodpercre a közép-
ső kijelző alsó részén (lásd a működtetéssel kap-
csolatos utasításokat). Itt megtekintheti a
klímavezérlő rendszer különböző funkcióinak
beállítását.

ECO stop/start funkció

A motor automatikus leállítása esetén a klímave-
zérlés csak csökkentett kapacitással működik. Ha a
klímavezérlő rendszer teljes kapacitására szüksége
van, kikapcsolhatja az ECO stop/start funkciót az
ECO gomb megnyomásával (lásd “Stop/Start
rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben).

A klímavezérlés be-/kikapcsolása

Ha a klímavezérlő rendszer ki van kapcsolva, a le-
vegőellátás és a levegő keringetése opció is ki van
kapcsolva. Az ablakok bepárásodhatnak. Ezért csak
rövid időre kapcsolja ki a klímavezérlést.

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

Az aktiváláshoz:

Nyomja meg am gombot. A visszajelző lámpa a
m gombon felvillan. A légáramlás sebessége és
iránya automatikus üzemmódban van.

vagy

Nyomja meg am gombot. A visszajelző lámpa a
m gombon kialszik. Az előző beállítások ismét
aktiválásra kerülnek.

A deaktiváláshoz:

Nyomja meg a m gombot. Am gombon ta-
lálható visszajelző lámpa felvillan.

MEGJEGYZÉS

Automatikus klímavezérlő rendszer: a klímavezér-
lő rendszer bekapcsolásához elsődlegesen a m
gombot használja.

A páramentesítő funkcióval ellátott hűtés
aktiválása/deaktiválása

Ha deaktiválja a páramentesítő funkcióval ellátott
hűtést, a levegő nem kerül lehűtésre a gépjármű-
ben. A gépjárműben lévő levegő nem párátlanítása
sem történik meg. Az ablakok sokkal gyorsabban
párásodhatnak be. Ezért a páramentesítő funkció-
val ellátott hűtés csak rövid időre aktiválja.

A páramentesítő funkcióval ellátott hűtés csak ak-
kor érhető el, ha a motor is jár. A gépjárműben lévő
levegő hűtése és páramentesítése a beállított hő-
mérsékletnek megfelelően történik.

Amikor a hűtési üzemmód aktív, a kondenzvíz cse-
peghet a gépjármű aljából. Ez normális jelenség,
nem jelent hibát.

Az aktiváláshoz:

Nyomja meg am gombot. A visszajelző lámpa a
m gombon felvillan.

A deaktiváláshoz:

Nyomja meg am gombot. A visszajelző lámpa a
m gombon kialszik. A páramentesítő funkcióval
rendelkező hűtés késleltetett kikapcsolással ren-
delkezik.

Problémák a páramentesítő funkcióval ellátott
hűtés működésében:

Probléma: A visszajelző lámpa am gombon há-
romszor felvillan, ezt követően folyamatosan vilá-
gít. A páramentesítő funkcióval ellátott hűtés nem
aktiválható.

Ok és megoldás: A páramentesítő funkcióval ellá-
tott hűtés hiba miatt deaktiválásra került. Látogas-
son el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

A klímavezérlés automatikus
üzemmódjának beállítása

Csak az automatikus klímavezérlő rendszer rendel-
kezik az automatikus klímavezérlő funkcióval.

Automatikus üzemmódban a rendszer automatiku-
san fenntartja a beállított hőmérsékletet. A rend-
szer automatikusan szabályozza a kibocsátott le-
vegő hőmérsékletét, sebességét és irányát.

Az automatikus üzemmód akkor működik optimá-
lisan, amikor a páramentesítő funkcióval rendelke-
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ző hűtés opció aktiválva van. Ha szükséges, a pára-
menetesítő funkcióval rendelkező hűtés opció de-
aktiválható.

Ha deaktiválja a páramentesítő funkcióval ellátott
hűtést, a levegő nem kerül lehűtésre a gépjármű-
ben. A gépjárműben lévő levegő nem párátlanítása
sem történik meg. Az ablakok sokkal gyorsabban
párásodhatnak be. Ezért a páramentesítő funkció-
val ellátott hűtés csak rövid időre aktiválja.

A klímavezérlés automatikus üzemmódjának
beállítása:

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Az aktiváláshoz: nyomja meg a m gombot. A
visszajelző lámpa a m gombon felvillan. Az au-
tomatikus légáramlás és légsebesség aktiválva van.

A manuális üzemmód bekapcsolásához: nyomja
meg a m vagy a m gombot

vagy

Nyomja meg am vagym gombot. A vissza-
jelző lámpa a m gombon kialszik. Az automati-
kus légáramlás és légsebesség deaktiválva van.

Hőmérséklet beállítása

A vezető oldalra, illetve az első utas oldalra külön-
böző hőmérsékletei értékek állíthatók be. A beállí-
tott hőmérsékletet a rendszer automatikusan ál-
landó szinten tartja.

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez:
forgassa el a ➀ vagy a ➈ gombot az óramutató
járásával megegyező vagy ellentétes irányba. A hő-
mérséklet beállításait csak kis lépésekben módo-
sítsa. Kezdje 22o C-kal.

A légáramlás irányának beállítása
m A légáramlást a párátlanító nyílásokhoz

irányítja.

m A légáramlást a középső és az oldalsó
nyílásokhoz irányítja.

m A légáramlást a lábtér nyílásaihoz irányítja.

m A légáramlást a középső és az oldalsó
nyílásokhoz, valamint a lábtéri nyílásokhoz
irányítja.

m A légáramlást a középső és az oldalsó
nyílásokhoz, valamint a párátlanító
nyílásokhoz irányítja.

m A légáramlást a lábtér nyílásaihoz, illetve a
párátlanító nyílásokhoz irányítja.

m A légáramlást a párátlanító nyílásokhoz, a
középső és az oldalsó nyílásokhoz, valamint
a lábtéri nyílásokhoz irányítja.

MEGJEGYZÉS

Függetlenül a légáramlás beállításaitól a le-
vegő az oldalsó nyílásokból mindig áramlik.

Az oldalsó nyílásokat csak úgy tudja elzárni,
hogy a beállító elemeket elforgatja az óra-
mutató járásával megegyező irányba, amíg
rögzítésre nem kerülnek.

A légáramlás irányának beállításához:

1. Győződjön meg róla, hogy a motor jár.

2. Nyomja a m vagy m gombot többször
egymás után, amíg a kívánt szimbólum meg nem
jelenik a kijelzőn.

A légáramlás sebességének beállítása

1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
ON állásban van.

2. A légáramlás sebességének növeléséhez vagy
csökkentéséhez: nyomja meg a m vagy a
m gombot.

A ZONE funkció be-/kikapcsolása

Ez a funkció csak az automatikus klímavezérlő
funkcióval érthető el.

Az aktiváláshoz: nyomja meg a m gombot. A
m gombon található visszajelző lámpa felvillan.
A vezető oldalán beállított hőmérséklet nem kerül
adaptálásra az első utas oldalán.

A deaktiváláshoz: nyomja meg a m gombot. A
visszajelző lámpa a m gombon kialszik. A veze-
tő oldalán beállított hőmérséklet adaptálásra kerül
az első utas oldalán.
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A szélvédő párátlanítása

Ezzel a funkcióval jégmentesítheti a szélvédőt vagy
párátlaníthatja a szélvédő belső felét, illetve az ol-
dalsó ablakokat.

MEGJEGYZÉS

A szélvédő párátlanításának üzemmódját csak ad-
dig használja, amíg a szélvédő újra tiszta nem lesz.

A szélvédő párátlanító funkciójának aktiválása:

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

Az aktiváláshoz: nyomja meg a m gombot. A
visszajelző lámpa a m gombon felvillan.

A klímavezérlő rendszer a következő funkciókat
kapcsolja be:

• Nagy sebességű légáramlás

• Magas hőmérséklet

• Levegő áramlása a szélvédőre és az oldalsó ab-
lakokra

• Levegőkeringetési üzemmód kikapcsolása

MEGJEGYZÉS

• A szélvédő párátlanító funkciója automatiku-
san olyan beállítást választ ki, amellyel az opti-
mális párátlanító hatás elérhető. Ennek ered-
ményeként a légáramlás sebessége automati-
kusan növekedhet vagy csökkenhet a m
gomb megnyomása után.

• Ha a szélvédő párátlanító opciója be van kap-
csolva, manuálisan beállíthatja a kimenetet.
Nyomja meg a m vagy m gombot.

A szélvédő párátlanító funkciójának deaktiválása:

Nyomja meg am gombot. A visszajelző lámpa a
m gombon kialszik. A korábbi beállítások ismét
aktiválásra kerülnek. A levegőkeringetés üzem-
módja továbbra is deaktiválva van.

vagy

Forgassa el a hőmérsékletszabályozó ➀ vagy ➈
gombot az óramutató járásával megegyező vagy
ellentétes irányba.

Az ablakok párátlanítása

Az ablakok belülről párásak:

1. Aktiválja am páramentesítő funkcióval ellá-
tott hűtést.

2. Automatikus üzemmód aktiválása m .

3. Ha az ablakok továbbra is párásodnak, aktiválja
a m szélvédő párátlanító funkcióját.

MEGJEGYZÉS

Ezt az üzemmódot csak addig használja, amíg a
szélvédő újra tiszta nem lesz.

Az ablakok kívülről párásak:

1. Aktiválja az ablaktörlőket.

2. Állítsa be a légáramlás irányát a m vagy
m opciók segítéségével.

MEGJEGYZÉS

Ezt az üzemmódot csak addig használja, amíg az
ablakok újra tiszták nem lesznek.

Levegőkeringetési üzemmód

Deaktiválhatja a levegő áramlását, ha kívülről kel-
lemetlen szagok érkeznek a gépjárműbe. Ilyen a
gépjárműben lévő levegő kerül visszaforgatásra.

Ha a levegőkeringetés üzemmódot aktiválja, az ab-
lakok gyorsabban párásodhatnak, különösen ala-
csony hőmérséklet mellett. A levegőkeringetés
üzemmódot csak rövid ideig használja, hogy meg-
előzhesse az ablakok párásodását.

A levegőkeringetés üzemmódjának aktiválása:

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló ON
állásban van.

Nyomja meg a m gombot. Am gombon ta-
lálható visszajelző lámpa felvillan.

Magas külső hőmérséklet vagy magas légszennye-
zettség esetén a levegőkeringetés üzemmódja au-
tomatikusan aktiválásra kerül. Ha a levegőkeringe-
tés üzemmódja automatikusan aktiválásra kerül, a
visszajelző lámpa a m gombon nem világít. A
rendszer 30 perc elteltével szív be kinti levegőt.

A levegőkeringetés üzemmód deaktiválása.:

Nyomja meg a m gombot. A visszajelző fény a
m gombon kialszik.
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MEGJEGYZÉS

A levegőkeringetés üzemmód automatikusan de-
aktiválásra kerül:

• Körülbelül öt perccel azt követően, hogy a kül-
ső hőmérséklet kb 7oC alá csökkent.

• Körülbelül öt perccel azt követően, hogy a pá-
rátlanító funkcióval rendelkező hűtés opciót
deaktiválta.

• Körülbelül 30 perccel azt követően, hogy a kül-
ső hőmérséklet kb. 7oC fölé emelkedett, amikor
a párátlanító funkcióval rendelkező opció akti-
válva van.

MARADÉK HŐ FELHASZNÁLÁSA
FUNKCIÓ (ha van)

Lehetőség van arra, hogy a motor leállítása után
még körülbelül 30 percig még tovább fűtse a gép-
jármű belső terét a motor maradék hőjének segít-
ségével. A fűtés időtartama függ a beállított belső
hőmérséklettől.

MEGJEGYZÉS

• A ventilátor alacsony sebességgel működik,
függetlenül attól, hogy milyen beállítás van ki-
választva.

• Ha a maradék hőt felhasználó opciót magas hő-
mérséklet mellett aktiválja, csak a ventilátor
aktiválódik. A befújó ventilátor közepes sebes-
séggel működik.

• A szellőztetést nem használhatja arra, hogy a
gépjármű belső terét a külső hőmérsékletnél
alacsonyabb hőmérsékletre hűtse le.

• A gyújtáskapcsolónak OFF állásban kell lennie,
amikor a maradék hőt felhasználó funkciót ak-
tiválja.

Aktiválás:

Nyomja meg a m gombot. Am gombon ta-
lálható visszajelző lámpa felvillan.

Deaktiválás:

Nyomja meg a m gombot. A visszajelző fény a
m gombon kialszik.

MEGJEGYZÉS

A maradék hőt felhasználó funkció automatikusan
deaktiválódik:

• Kb. 30 perc elteltével.

• A gyújtáskapcsolót ON állásba állítja.

• Ha az akkumulátor feszültsége lecsökken.

• Ha a kiegészítő fűtést ON állásba állítja.

A LÉGKONDICIONÁLÓ
SZERVIZELÉSE

VIGYÁZAT

A légkondicionáló rendszerben nagynyomású hű-
tőközeg található. Személyi sérülések elkerülése
érdekében a légkondicionálón elvégzendő javítá-
sokat csak megfelelő felszereléssel és tudással ren-
delkező szakemberrel végeztesse.

A légkondicionálóban felhasznált hűtőközeg meg-
határozásakor figyelmet fordítottunk a környezet-
védelemre is.

Ez a hűtőközeg nem károsítja az ózonréteget.

A gépjármű légkondicionálójának szervizelése so-
rán speciális töltőberendezésreés kenőanyagra van
szükség. A nem megfelelő hűtőközeg vagy kenő-
anyag súlyosan károsíthatja az Ön légkondicioná-
lóját. (Lásd “A légkondicionáló rendszer hűtőköze-
ge és kenőanyaga” a “9. Műszaki információk” feje-
zetben.)

Az INFINITI Központ vagy szakszerviz szakszerűen
elvégzi az Ön környezetbarát légkondicionálójának
szervizelését.

Légkondicionáló-szűrő

A légkondicionáló rendszer egy szűrővel van fel-
szerelve. Annak érdekében, hogy a légkondicionáló
rendszer megfelelően fűtsön, párátlanítson és szel-
lőztessen, cserélje ki a szűrőt a különálló karban-
tartási útmutatóban meghatározott időintervallu-
mokként. A szűrő cseréjével kapcsolatban keressen
fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.

A szűrőt akkor kell lecserélni, ha a légáramlatok in-
tenzitása jelentősen csökken, vagy ha a szélvédő
könnyen bepárásodik a fűtés vagy a légkondicio-
náló használata közben.
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Az antenna mintája a hátsó ablakra van nyomtat-
va.

FIGYELMEZTETÉS

• A hátsó ablak közelébe ne helyezzen fémfóliát
vagy csatlakoztasson hozzá egyéb fém része-
ket. Ezzel gyenge vételt vagy zajt okozhat.

• A hátsó utasülés ablakainak belső tisztításakor
ügyeljen, hogy ne karcolja vagy sértse meg a
hátsó ablakon levő antennát. Finoman törölje
át az antennát egy megnedvesített puha ruhá-
val.

ANTENNA
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Egyes vezetéssel vagy vezetésbiztonsággal kap-
csolatos rendszerekben az érzékelők beállítása au-
tomatikusan történik, amelyhez a gépjármű leszál-
lítása vagy esetleges javítása után bizonyos távol-
ság megtétele szükséges. A rendszer a betanítási
időszak végéig nem éri el a teljes hatékonyságát.

Az új vagy az éppen cserélt fékbetétek nem érik el
az optimális fékhatást néhány száz kilométer vagy
mérföld megtételéig. A lecsökkent fékhatást úgy
tudja kompenzálni, hogy nagyobb erőt fejt ki a fék-
pedálra.

Ha a motort a kezdetektől megfelelően kezeli, ak-
kor a motor a teljes élettartama alatt kiváló telje-
sítményre számíthat.

• Ez első 1500 km-en(1000 miles) változó se-
bességgel és változó fordulatszámmal vezes-
sen.

• Ez alatt az időszak alatt ne erőltesse túl a gép-
járművet, pl. ne padlógázzal közlekedjen.

• Megfelelő időben váltson sebességet, amikor a
fordulatszámmérőmutatója a piros tartomány-
hoz vezető út 2/3-ánál tart.

• Ne váltson vissza manuálisan fékezéshez.

• Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: Próbálja meg nem lenyomni a gázpedált az
ellenállási ponton túl (padlógáz).

Az első 1500 km megtétele után fokozatosan nö-
velheti a gépjármű sebességét és a motor fordulat-
számát.

Ezek az utasításokat akkor is tartsa be, ha a motort
vagy az erőátviteli rendszer egyes alkatrészei kicse-
rélésre kerültek.

VIGYÁZAT

Gépjárműve vezetési jellemzői jelentős mértékben
megváltozhatnak bármilyen pótlólagos teher és
annak megoszlása, valamint extra berendezések
(utánfutó, tetőcsomagtartó stb.) csatlakoztatása
következtében. A vezetési stílust és a sebességet a
megváltozott körülményeknek megfelelően kell
megválasztania. Különösen nehéz teher szállítása-
kor a sebességét megfelelően kell csökkentenie.

• Győződjön meg arról, hogy akadálymentes az
út.

• Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabron-
csok küllemét és állapotát. Mérje meg és ellen-
őrizze a gumiabroncs nyomását.

• Ellenőrizze, hogy tiszták-e az ablakok és a lám-
pák.

• Állítsa be az ülés és a fejtámla helyzetét.

• Állítsa be a belső és külső visszapillantó tükrök
helyzetét.

• Csatolja be a biztonsági övét, és erre kérje meg
utastársait is.

• Ellenőrizze a figyelmeztető lámpák működését
ON állásba fordított gyújtáskapcsolóval.

• A karbantartandó elemek tekintetében rend-
szeresen ellenőrizze a “8. Karbantartás és önál-
lóan elvégezhetőműveletek” fejezetet.

BEJÁRATÁSI ÜTEMTERV A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT
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VIGYÁZAT

• Mások támogatására rászoruló felnőtteket,
gyermeket soha ne hagyjon magukra a jármű-
ben. Kisállatokat magukra hagyni a járműben
szintén tilos. Akaratlanul is aktiválhatnak kap-
csolókat vagy kezelőszerveket, melyek figyel-
metlenségből súlyos balesethez vezethetnek
vagy sérülést okozhatnak maguknak. Zárt jár-
műben, napos, meleg napokon a hőmérséklet
rövid idő alatt olyan magasra szökhet, hogy az
az emberre, állatra súlyos, esetleg halálos ha-
tással lehet.

• A rakományt megfelelően rögzítse, hogy azok
ne csúszhassanak, ne eshessenek előre. Ne pa-
kolja a rakományt az üléstámlánál magasabb-
ra. Hirtelen megállás vagy ütközés esetén a
rögzítetlen rakomány személyi sérülést okoz-
hat.

MEGJEGYZÉS

Az új gépjárműmegvásárlása után pár hónapig, ha
erős szagokat érezne a gépjárműben az illékony-
szerves vegyületeknek (VOC) köszönhetően, ala-
posan szellőztesse ki az utasteret. Húzza le az
összes ablakot, mielőtt beülne a járműbe. Ha a hő-
mérséklet megemelkedik az utastérben vagy a
gépjármű hosszabb ideig közvetlen napsütésben
áll, kapcsolja ki a légkondicionáló levegőkeringetés
üzemmódját és/vagy húzza le az ablakokat, hogy
elegendő friss levegő jusson az utastérbe.

KIPUFOGÓGÁZ (szén-monoxid)

VIGYÁZAT

• Ne lélegezze be a kipufogógázt; színtelen, szag-
talan szén- monoxidot tartalmaz. A szén-mo-
noxid mérgező. Rosszullétet, akár halált is
okozhat.

• Ha azt gyanítja, hogy kipufogógáz jut be az
utastérbe, vezetés közben nyissa ki az összes
ablakot és azonnal nézesse át a járművet.

• Ne járassa a motort zárt helyen, mint pl.: ga-
rázs.

• Hosszabb ideig ne parkoljon járó motorral.

• Hagyja a hátsó ajtót zárva vezetés közben, mi-
vel nyitott állapotban kipufogógáz juthat az
utastérbe. Ha úgy kell vezetnie, hogy a hátsó
ajtó fel van nyitva, akkor a következőket min-
den esetben tartsa szem előtt:

– Nyissa ki az összes ablakot.

– Kapcsolja ki a levegőkeringetést, és a ven-
tillátor sebességét állítsa a legnagyobb fo-
kozatra.

• Ha rekreációs vagy más céllal speciális eszközt
vagy berendezést szerel fel, a szén-monoxid
bejutásának elkerülése érdekében kövesse a
gyártó útmutatását. (Néhány rekreációs célú
berendezés, mint pl: tűzhely, hűtőszekrény, fű-
tőtest, stb., szintén termel szén-monoxidot).

• A kipufogó rendszert és a karosszériát szak-
képzett szerelővel át kell vizsgáltatnia ha:

– ha azt gyanítja, hogy kipufogógáz jut az
utastérbe.

– ha hangváltozást észlel a kipufogórendszer
működésében.

– ha balesetben megsérült a kipufogórend-
szer, az alváz vagy a jármű hátulja.

HÁROMUTAS KATALIZÁTOR (ha van)

VIGYÁZAT

• A kipufogógázok és a kipufogórendszer rend-
kívül forróak. A kipufogó rendszer elemeitől
tartsa távol az embereket, állatokat és gyúlé-
kony anyagokat.

• Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony anyagok
felett, mint pl. száraz fű, hulladékpapír vagy
rongyok. Ezek meggyulladhatnak és tüzet
okozhatnak.

A háromutas katalizátor egy emisszió szabályozó
eszköz, mely a kipufogórendszerbe van telepítve. A
kipufogógáz magas hőmérsékleten elég a háromu-
tas katalizátorban, hogy a környezetszennyező
anyagok mennyiségét csökkentse.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használjon ólmzott benzint. (Lásd “Ajánlott
folyadékok/kenőanyagok és mennyiségek” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.) Az ólmo-
zott benzinből származó lerakódások nagy-

ÓVINTÉZKEDÉSEK INDULÁSKOR ÉS
VEZETÉS KÖZBEN
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mértékben csökkentik a háromutas katalizátor
azon funkcióját, hogy csökkentse a szennyező
anyagok kibocsátását, és/ vagy tönkretehetik
a katalizátort.

• Tartsa a motort mindig megfelelő állapotban.
Gyújtásban, befecskendezésben vagy az elekt-
romos rendszerben fellépő hibák azt idézhetik
elő, hogy üzemanyag kerül a katalizátorba,
amely annak túlhevülését okozhatja. Ne vezes-
sen tovább, ha a motor gyújtáskihagyását, je-
lentős teljesítményvesztését vagy egyéb más
szokatlan körülményt észlel. Ellenőriztesse a
gépjárművet egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

• Kerülje el a túl alacsony üzemanyagszinttel tör-
ténő vezetést. Amennyiben a motor nagyon
alacsony üzemanyagszint mellett üzemel, gyúj-
táskihagyás léphet fel, ami károsíthatja a há-
romutas katalizátort.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS)
A gépjármű kerekében érzékelők találhatók, ame-
lyek figyelik mind a négy kerék nyomását. A kerék-
nyomás figyelő rendszer figyelmezteti Önt, ha egy
vagy több kerék nyomása lecsökkent. A keréknyo-
mást figyelő rendszer csak akkor működik, ha a
megfelelő érzékelők vannak felszerelve a kerekek-
re.

A keréknyomással kapcsolatos információk jelen-
nek meg a gépjármű információs kijelzőjén. Néhány

perc elteltével minden egyes kerék nyomása meg-
jelenik a [Serv.] menüben a gépjármű információs
kijelzőjén.

VIGYÁZAT

• Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa felvillan vagy a keréknyomással kapcso-
latos üzenet jelenik meg a kijelzőn vezetés köz-
ben; ilyenkor kerülje a hirtelen kormánymozdu-
latokat vagy az intenzív fékezést, csökkentse a
gépjármű sebességét, húzódjon félre egy biz-
tonságos helyre és állítsa meg a gépjárművet,
amint lehet. Ha nem megfelelően felfújt abron-
csokkal közlekedik, az abroncsok sérülhetnek
és megnőhet a defekt valószínűsége. A gépjár-
mű súlyosan sérülhet, de baleset is előfordul-
hat, és súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
Ellenőrizze mind a négy kerék nyomását. Állít-
sa be az abroncsok nyomását a javasolt HIDEG
értékre, amely a Gumiabroncsok címkén talál-
ható, hogy az alacsony guminyomás figyelmez-

tető lámpája KIkapcsoljon. Ha valamelyik ab-
roncs defektes, azonnal cserélje ki a pótkerék-
kel.

• Amikor a pótkereket felszereli az INFINITI
TPMS érzékelő nélkül, a TPMS nem működik és
az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa kb. 1 percig villog. A lámpa 1 perc eltelte után
folyamatosan világít. A kerék cseréjével és/
vagy a rendszer beállításával kapcsolatban ve-
gye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel amint lehet.

• Nem az INFINITI által meghatározott kerekek
alkalmazása befolyásolhatja a TPMS működé-
sét.

• Ha egy kisebb defektet javított meg a javító
készlettel, az INFINITI Központ vagy a szak-
szerviz a kerék javítása vagy cseréje mellett el-
lenőrzi a TPMS szenzort is (olyan modellek ese-
tében, amelyekhez javító készlet tartozik).

• A INFINITI azt javasolja, hogy csak eredeti IN-
FINITI, a gépjárműhöz adott javítókészletet
használja. Más típusú tömítőanyagok tönkre-
tehetik a szelep tömítését, amely azt eredmé-
nyezheti, hogy az abroncs levegőt veszít (olyan
modellek esetében, amelyek javítókészlettel
vannak felszerelve).

FIGYELMEZTETÉS

• Elfordulhat, hogy a TPMS nem működik meg-
felelően, ha az abroncsokra hólánc van szerelve
vagy az abroncsok hóval borítottak.

NSD633
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• Ne helyezzen fémfóliát vagy fém alkatrészt
(antenna, stb.) az ablakra. Ez gyengítheti a ke-
réknyomás-szenzorokból érkező jelek vételét
és előfordulhat, hogy a TPMS nem működik
megfelelően.

Fontos biztonsági információk

A vezető felelőssége beállítani azt a hideg kerék-
nyomást, amely leginkább megfelel az üzemelte-
tési körülményeknek (Lásd “Gumiabroncs és felni”
a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhető
műveletek” fejezetben. Figyeljen arra, hogy az üze-
meltetési körülményeknek leginkább megfelelő ke-
réknyomást először be kell tanítani a keréknyomást
figyelő rendszernek.

Hirtelen nyomáscsökkenés esetén a figyelmeztető
üzenet figyelmeztetési küszöbe a betanított érté-
kekkel van összhangban. Indítsa újra a keréknyo-
mást figyelő rendszert a hideg nyomásértékek be-
állítása után. Az aktuális értékeket a rendszer, mint
új referenciaértéket, elmenti. Ezzel biztosíthatja,
hogy a figyelmeztető üzenet csak akkor jelenjen
meg, ha a nyomás jelentősen lecsökken.

A keréknyomást figyelő rendszer nem figyelmez-
teti Önt a rosszul beállított keréknyomásra.

A TPMS rendszer nem figyelmeztet a hirtelen nyo-
máscsökkenésre pl. ha az abroncsot egy idegen
tárgy kiszúrja. Ha a kerék nyomása hirtelen lecsök-
ken, álljon meg a gépjárművel, de közben fékezzen
óvatosan. Kerülje a gyors kormánymozdulatokat.

A TPMS rendszer egy sárga visszajelző lámpával
rendelkezik a kombinált műszeren, amely nyomás-

csökkenést vagy a hibás működést jelzi. A lámpa
villogása vagy folyamatos világítása jelzi, hogy az
abroncs nyomása túl alacsony vagy hiba keletke-
zett a TPMS rendszerben:

• Ha a figyelmeztető lámpa folyamatosan világít,
a keréknyomás egy vagy több abroncsban je-
lentősen lecsökkent. A TPMS nem hibás.

• Ha a figyelmeztető lámpa körülbelül egy percig
villog, majd folyamatosan világít, a TPMS hibá-
san működik.

A figyelmeztető lámpa mellett egy üzenet is megje-
lenik a gépjármű információs kijelzőjén. Figyeljen a
kijelzőn megjelenő üzenetekre (lásd “Biztonsági
rendszerek” a “2. Műszerek és kezelőszervek” feje-
zetben

Tíz perc is eltelhet, amire a rendszer jelzi a kerék-
nyomást figyelő rendszer hibás működését. A hibás
működést a keréknyomást figyelő rendszer figyel-
meztető lámpájának villogása jelzi, amely kb. egy
percig villog, majd folyamatosan világít. Ha a hiba
kijavításra került, a keréknyomást figyelő rendszer
figyelmeztető lámpája kialszik azt követően, hogy
a gépjárművel pár percig haladt.

A keréknyomást figyelő rendszer által a gépjármű
információs kijelzőjén megjelenített értékek eltér-
hetnek azoktól az értékektől, amelyeket a nyomás-
mérővel mért az abroncsok nyomásának beállítá-
sakor. A gépjármű információs kijelzőjén megjelení-
tett értékek tengerszinten mért értékek. Nagy
magasságban a nyomásmérővel mért értékek ma-

gasabbak, mint a gépjármű információs kijelzőjén
megjelenített értékek. Ilyen esetben ne csökkentse
a keréknyomást.

A keréknyomást figyelő rendszer működést befo-
lyásolhatják rádiójeleket továbbító berendezések
(pl. Rádiós fejhallgatók, kétirányú rádiók), amelyek
a gépjármű közelében találhatók.

Keréknyomás ellenőrzése elektronikusan

1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
ON állásban van.

2. Nyomja meg am vagy am gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Serv.] menüt kiválaszt-
hassa.

3. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Tyre pressure] opciót kiválaszthassa.

4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

Az egyes kerekek aktuális keréknyomása meg-
jelenik a gépjármű információs kijelzőjén.
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Ha a gépjárművel 20 percnél hosszabban parkol, a
[Tyre pressures will be displayed after a few minu-
tes of driving] üzenet jelenik meg.

A betanítási időszak után a keréknyomást figyelő
rendszer automatikusan érzékeli az új kerekeket
vagy új szenzorokat. Az egyes kerekek keréknyo-
másának értékei nem jeleníthetők meg egyértelmű-
en, a Tyre pressure monitor active üzenet jelenik a
nyomásértékek helyett. A rendszer már figyeli a
keréknyomás értékeket.

Ha egy pótkereket szerel fel, a rendszer még né-
hány percig az előzőleg eltávolított kerék nyomá-
sértékét jelenítheti meg. Ha ez előfordul, tartsa
szem előtt, hogy a pótkerék helyén megjelenített
nyomásérték nem egyezik meg a pótkerék tényle-
ges nyomásával.

Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)
figyelmeztető üzenetei

Ha a keréknyomást figyelő rendszer nyomáscsök-
kenést észlel egy vagy több abroncsban, egy figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén, illetve egy sárga figyelmeztető lám-
pa villan fel.

• Ha a [Rectify tyre pressure] (sárga) üzenet jele-
nik meg a gépjármű információs kijelzőjén, a
keréknyomás legalább egy abroncsban túl ala-
csony és a következő lehetőségnél korrigálni
kell. Ha a rendszer azt érzékeli, hogy új szenzor
került felszerelésre (az ID-k nem egyeznek meg
a tárolt adatokkal) a nyomás nem mérhető vagy
14%-kal alacsonyabb, mint a normál érték, a
[Rectify tyre pressure] üzenet jelenik meg fehér
színben.

• Ha a [Check tyre(s)] (piros) üzenet jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén, a keréknyomás
egy vagy több abroncsban jelentősen lecsök-
kent és az abroncsokat ellenőrizni kell.

• Ha a [Warning tyre defect] (piros) üzenet jele-
nik meg a gépjármű információs kijelzőjén, a
keréknyomás egy vagy több abroncsban hirte-
len lecsökkent és az abroncsokat ellenőrizni kell.

• Ha a [Wheel sensor(s) missing] üzenet jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén, egy vagy
több szenzor hiányzik vagy nem érzékelhető.Ezt
az is eredményezheti, hogy a pótkerék került
felszerelésre.

Tartsa be a gépjármű információs kijelzőjén megje-
lenő figyelmeztetések utasításait és biztonsági elő-
írásait.

Ha a kerekeket a gépjárművön felcseréli, előfordul-
hat, hogy rövid ideig rossz helyen jelenik meg a mért
keréknyomás. Pár perc elteltével a rendszer ezt
korrigálja és a keréknyomás értékek a megfelelő
pozícióban jelennek meg.

A TPMS újraindítása

Ahhoz, hogy a TPMS rendszer megfelelően működ-
jön, az újraindítást a következő esetekben el kell
végezni:

• Ha a keréknyomást beállította

• Ha a kereket vagy az abroncsot kicserélte

• Ha az abroncsokat forgatta

A keréknyomást figyelő rendszer újraindításakor az
összes figyelmeztető üzenet törlésre kerül és a fi-
gyelmeztető lámpák is kialszanak. A rendszer az ak-
tuálisan beállított nyomásértékeket használja re-
ferenciaként az ellenőrzés során. A legtöbb esetben
a keréknyomást figyelő rendszer automatikusan
észleli az új referenciaértékeket azt követően, hogy
a keréknyomást megváltoztatta. A referenciaérté-
keket az itt leírt módon is módosíthatja. Ezt köve-
tően a keréknyomást érzékelő rendszer az új kerék-
nyomás értékeket figyeli.

A TPMS újraindításához hajtsa végre a következő
lépéseket.

NSD633
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MEGJEGYZÉS

Az újraindítás előtt győződjön meg róla, hogy a
keréknyomás megfelelően be van állítva mind a
négy keréken és a nyomás megfelel a felhasználási
körülményeknek. A javasolt keréknyomás értékek
a vezető oldali oszlopon található táblázatban ol-
vashatók.

1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
ON állásban van.

2. Nyomja meg am vagy am gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Serv.] menüt kiválaszt-
hassa.

3. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Tyre pressure] opciót kiválaszthassa.

4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

A gépjármű információs kijelzőjén az egyes ke-
rekek aktuális keréknyomás értéke vagy a [Tyre
pressures will be displayed after a few minutes
of driving] üzenet jelenik meg.

Ha szeretné megerősíteni az újraindítást:

5. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

A [Tyre press. monitor restarted] üzenet jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Az elindulást követően a rendszer ellenőrzi, hogy
a keréknyomás értékek a megadott tartomány-
ban vannak-e. Az új keréknyomás értékeket a
rendszer elfogadja és ezt használja referencia-
ként.

Ha szeretné törölni az újraindítást:

6. Nyomja meg a m gombot.

A rendszer az utolsó visszaállításnál tárolt kerék-
nyomás értéket figyeli

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében létfon-
tosságú, hogy a körülményeknek megfelelően ve-
zesse a járművet. Vezetőként Önnek kell a legjob-
ban tudnia, miképpen kell vezetnie az adott körül-
mények között.

MOTOR HIDEGINDÍTÁSI
IDŐTARTAMA
Mivel a motor fordulatszáma nagyobb, amíg hideg,
fokozott figyelemmel kell lennie a sebesség meg-
választásában a motor felmelegedése során, mi-
után elindította a járművet.

POGGYÁSZ BERAKODÁSA
A teher, annak elosztása és rögzítése illetve a csa-
tolt felszerelések (csatoló eszközök, tetőcsomag-
tartó, stb.) számottevően befolyásolják a jármű ve-
zetési tulajdonságait. A vezetési stílust és a sebes-
séget a megváltozott körülményeknek megfelelően
kell megválasztania.

VEZETÉS VIZES ÚTVISZONYOK
KÖZÖTT

• Kerülje a hirtelen gyorsításokat vagy lassításo-
kat.

• Kerülje az éles fordulókat vagy a hirtelen sávvál-
tásokat.

• Az Ön előtt haladó jármű mögött mindig tart-
son megfelelő követési távolságot.

Amikor az úton a víz tócsákba gyűlik vagy patakok-
ban folyik, stb. csökkentse a sebességét, hogy ne
alakulhasson ki a vízenfutás (aquaplaning), mert

KÖRÜLTEKINTŐ VEZETÉSI MÓD
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megcsúszhat, és elvesztheti az uralmát a jármű fe-
lett. Az elhasznált gumiabroncsok növelik a kocká-
zatot.

VEZETÉS TÉLI VISZONYOK KÖZÖTT

• Vezessen figyelmesen.

• Kerülje a hirtelen gyorsításokat vagy lassításo-
kat.

• Kerülje az éles fordulókat vagy a hirtelen sávvál-
tásokat.

• Kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat.

• Az Ön előtt haladó jármű mögött mindig tart-
son megfelelő követési távolságot.

j0 OFF (Ki) helyzet

➀ ACC állás

➁ ON pozíció

➂ START állás

VIGYÁZAT

Vezetés közben sose fordítsa a gyújtáskapcsolót
OFF állásba, és sose vegye ki a kulcsot. Bekapcsol
a kormányzár és vezető elvesztheti uralmát a jár-
mű felett. Ez súlyos járműkárosodáshoz vagy sze-
mélyi sérüléshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos berendezéseket mindig járó motor
mellett használja, hogy elkerülje az akkumulátor
lemerülését. Ha a kiegészítő eszközöket olyankor
szeretné használni, amikor a motor nem jár, akkor
ne használja őket hosszabb ideig és ne használjon
több kiegészítő eszközt egy időben.

KORMÁNYZÁR (csak manuális
sebességváltóval szerelt modellek)

A kapcsoló fel van szerelve lopásgátló kormányzár-
ral.

A kormányzár lezárásához

1. Forgassa a kulcsot OFF helyzetbe.

2. Vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

3. Forgassa el a kormányt 1/6 fordulattal az óra
járásával egyező irányban.

A kormányzár kinyitásához

1. Illessze a gyújtáskapcsolóba a kulcsot.

2. Finoman forgassa el a kulcsot, mialatt a kor-
mányt jobbra és balra forgatja

KULCS HELYZETE

OFF (Normál parkoló állás)j0

A gyújtáskulcsot csak ebből az állásból lehet eltá-
volítani.

A kormányzár csak ebben a helyzetben zárható le.

ACC (Kiegészítők)/ ➀
A motor leáll, de a kormányzár nem aktiválódik. Eb-
ben a helyzetben aktiválódnak az elektromos tar-
tozékok, mint pl. rádió, ha a motor nem jár.

ON (Normál üzemi állás) ➁
Ebben a helyzetben bekapcsol a gyújtás rendszer
és az elektromos tartozékok.

NPA1483
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START ➂
Aktiválódik a motorindító és beindul a motor. Amint
a motor beindult, engedje el a kulcsot. A kulcs ON
állásba ugrik.

MEGJEGYZÉS

Stop/Start rendszerrel szerelt modellek:

Ha a motort a Stop/Start rendszer automatiku-
san megállítja, a gyújtáskapcsoló a szokásos mó-
don működtethető.

Az utazás végén állítsa a gyújtáskapcsolót OFF ál-
lásba, hogy az akkumulátor lemerülését megaka-
dályozza. A Stop/Start rendszer nem kapcsolja ki
automatikusan a gyújtáskapcsolót.

Az intelligens kulccsal szerelt gépjárművekhez
olyan kulcs tartozik, amely rendelkezik intelligens
kulcs funkciókkal, illetve bizonyos esetekben egy
leválasztható nyomógombos gyújtáskapcsolóval is
(Start/Stop gomb).

Egy ellenőrzési folyamat, amely rendszeres időkö-
zönként rádiókapcsolatot hoz létre a gépjármű és a
kulcs között, meghatározza, hogy a kulcs a gépjár-
műben van-e. Ez például olyankor fordul elő, ami-
kor a motort elindítja.

Amikor a nyomógombos gyújtáskapcsolót beillesz-
ti a gyújtászárba, a rendszernek kb. két másodperc-
re van szüksége az eszköz felismeréséhez. Ezt kö-
vetően használhatja a nyomógombos gyújtáskap-
csolót.

VIGYÁZAT

Nehasználja a gyújtáskapcsoló nyomógombját ve-
zetés közben, kivéve, ha a jármű veszélyben van.
(A motor leáll, ha a gyújtáskapcsoló gombot há-
romszor egymás után gyorsan megnyomja vagy ha
több, mint két másodpercig folyamatosan lenyom-
va tartja.) Ha a motor vezetés közben áll le, bal-
esetet és súlyos sérüléseket szenvedhet.

Mielőtt a gyújtáskapcsoló nyomógombját működ-
tetné:

• Állítsa a sebességváltó karját N (üres) állásba,
vagy nyomja le a tengelykapcsoló pedált (ma-
nuális sebességváltóval szerelt modellek (MT)).

• Állítsa a sebességváltó karját P (parkolás) állás-
ba (automatikus sebességváltóval szerel mo-
dellek).

Ha a Start/Stop gombot többször megnyomja
egymás után, akkor a gyújtáskapcsoló különböző
pozícióit választhatja ki. Ehhez azonban az kell,
hogy:

• Ne nyomja le a fékpedált (automatikus sebes-
ségváltóval szerelt modellek).

• Ne nyomja le a tengelykapcsoló pedált (manuá-
lis sebességváltóval szerelt modellek).

Ha a fékpedált lenyomva tartja és megnyomja a
Start/Stop gombot, a motor azonnal elindul (auto-
matikus sebességváltóval szerelt modellek).

Ha a tengelykapcsoló pedált lenyomva tartja és
megnyomja a Start/Stop gombot, a motor azonnal
elindul (manuális sebességváltóval szerelt model-
lek).

A gépjármű elindítása anélkül, hogy aktívan hasz-
nálná a kulcsot:

• A nyomógombos gyújtáskapcsolót be kell he-
lyezni a gyújtáskapcsolóba.

• A kulcsnak a gépjárművön belül kell lennie.

• A gépjárművet tilos bezárni a kulccsal vagy az
intelligens kulccsal (lásd “Kulcsok” a “3. Indulás
előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben).

NYOMÓGOMBOS GYÚJTÁS-
KAPCSOLÓ (ha van)
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Ne tartsa az intelligens kulcsot:

• Elektronikus berendezésekkel együtt, pl. mobil-
telefon vagy egy másik kulcs.

• Fémes tárgyakkal együtt, pl. érmék vagy fém-
csíkok

• Fém tárgyakon belül, pl. fém dobozban.

Ez befolyásolhatja az intelligens kulcs működését.

Ha a gépjárművet bezárja a kulcs távvezérlő funk-
ciójával vagy az intelligens kulccsal, kis idő eltelté-
vel:

• Nem tudja a gyújtáskapcsoló pozícióját átvál-
tani a nyomógombos gyújtáskapcsoló segítsé-
gével.

• A nyomógombos gyújtáskapcsoló gomb segít-
ségével nem tudja elindítani a gépjárművet, am-
íg ki nem nyitja újra.

Ha a gépjárművet lezárja az első ajtón található
gomb segítségével (lásd: “Elektromos ajtózár
kapcsoló” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben), továbbra is indíthatja a
motort a nyomógombos gyújtáskapcsolóval.

A motort akkor is leállíthatja, ha a gépjármű moz-
gásban van úgy, hogy megnyomja és lenyomva
tartja a nyomógombos gyújtáskapcsolót kb. három
másodpercig. Ez a funkció az ECO start/stop au-
tomatikus leállító funkciótól függetlenül működik.

A KULCS POZÍCIÓI A
NYOMÓGOMBOS
GYÚJTÁSKAPCSOLÓVAL

➀ Start/Stop gomb

➁ Gyújtászár

Ha a kapcsoló gyújtás állapotban van, a kombinált
műszerfalon az összes visszajelző lámpa felvillan.
Ha további információt szeretne kapni azokról a
szituációkról, amikor a visszajelző lámpa nem alszik
ki a motor indítása után, illetve felvillan vezetés
közben, lapozza fel a következő részt: “Figyelmez-
tető lámpák, visszajelző lámpák és hangjelzések” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

Ha a nyomógombos gyújtáskapcsolót ➀ még nem
nyomta meg, akkor ez megfelel annak, mintha a
kulcsot eltávolítaná a gyújtáskapcsolóból.

Az elektromos ellátás bekapcsolásához: nyomja
meg a nyomógombos gyújtáskapcsolót ➀ egyszer.
Az elektromos ellátás létrejön. Ilyenkor aktiválhatja
például az ablaktörlőt.

Az elektromos ellátás megszűnik, amikor a vezető
oldali ajtót kinyitja és a nyomógombos gyújtáskap-
csolót ➀ kétszer megnyomja ebben a pozícióban.

A gyújtás bekapcsolásához: nyomja meg a nyomó-
gombos gyújtáskapcsolót ➀ kétszer. Gyújtáskap-
csoló bekapcsolva.

A gyújtás megszűnik, amikor a vezető oldali ajtót
kinyitja és a nyomógombos gyújtáskapcsolót ➀
kétszer megnyomja ebben a pozícióban.

A GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
NYOMÓGOMBJÁNAK
ELTÁVOLÍTÁSA
A nyomógombos gyújtáskapcsolót eltávolíthatja a
gyújtáskapcsolóból és a gépjárművet elindíthatja a
normál kulcs segítségével.

Csak a nyomógombos gyújtáskapcsoló üzemmód
és a kulcs üzemmód között tud váltani, amikor a
gépjármű áll.

Ilyenkor a P (parkolás) állást is ki kell választania
(automatikus sebességváltóval szerelt modellek).

Távolítsa el a nyomógombos gyújtáskapcsolót ➀ a
gyújtáskapcsolóból ➁.

Nem kell a nyomógombos gyújtáskapcsolót eltá-
volítania a gyújtáskapcsolóból, amikor elhagyja a
gépjárművet. Azonban amikor elhagyja a gépjár-
művet, a kulcsot mindig vigyemagával.Amíg a kulcs
a gépjárműben van:

• A gépjármű elindítható a nyomógombos gyúj-
táskapcsoló megnyomásával.

NPA1484
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• Az elektromos ellátást igénylő rendszerek mű-
ködtethetők.

MOTOR LEÁLLÍTÁSA
VÉSZHELYZETBEN
Ha vezetés közben fellépő vészhelyzet miatt kell a
gépjárművet leállítani, a következők szerint járjon
el:

• Gyorsan egymás után háromszor nyomja meg a
nyomógombos gyújtáskapcsolót, összesen ke-
vesebb, mint 1,5 másodpercig, vagy

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógom-
bos gyújtáskapcsolót több, mint két másodper-
cig.

VIGYÁZAT

Ha gyermekek felügyelet nélkül maradnak a gép-
járműben:

• Kinyithatják az ajtókat, így veszélyeztetve más
személyeket vagy a forgalom többi résztvevő-
jét.

• Kiszállhatnak és a forgalomban elüthetik őket.

• Működésbe hozhatják a gépjárműegyes beren-
dezéseit, ami becsípheti testrészeiket.

Ezen felül a gyerekek mozgásba hozhatják a gép-
járművet, például, ha:

• Kiengedik a rögzítőféket.

• Elmozdítják az automatikus sebességváltó
karját P (parkolás) állásból vagy a manuális se-
bességváltót N (üres) állásba állítják.

• Indítsa be a motort.

Fent áll a baleset és sérülés kockázata:

Amikor elhagyja a gépjárművet, a kulcsot mindig
vigye magával és zárja be a járművet. Soha ne
hagyja a gyerekeket és állatokat felügyelet nélkül
a gépjárműben. A kulcsokat tartsa gyermekektől
távol.

VIGYÁZAT

• Abelsőégésűmotorok mérgezőgázokat bocsá-
tanak ki, mint például a szénmonoxid. Ezeknek
a gázoknak a belégzése mérgezéshez vezethet.

Fent áll a halálos sérülés kockázata. Ezért soha
ne járassa a motort olyan zárt helyen, amely-
nek nincs megfelelő szellőzése.

• A környezeti hatások vagy állatok által bevitt
éghető gázok meggyulladhatnak, ha érintkez-
nek a kipufogórendszerrel vagy olyan alkatré-
szekkel, amelyek a motortól felmelegedtek.
Fent áll a tűz kockázata.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek ég-
hető idegen anyagok a motortérben vagy a ki-
pufogórendszerben.

MEGJEGYZÉS

• A motor indításakor ne nyomja le a gázpedált.

• A motor hidegindításkor magasabb fordulat-
számon jár, így katalizátor hamarabb elérheti a
működési hőmérsékletet. Ennek eredménye-
ként a motor hangja megváltozhat.

KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ
A motort csak akkor indíthatja el, ha a tengelykap-
csoló pedált teljesen lenyomja.

• Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva

• Teljesen nyomja le a tengelykapcsoló pedált.

• Váltson N (üres) állásba.

MOTOR ELINDÍTÁSA
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AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

• Állítsa a sebességváltót P (parkolás) állásba
úgy, hogy a <P> gombot megnyomja.

A gépjármű információs kijelzőjén a sebesség-
váltó visszajelzője <P> értéket mutat

Ha a sebességváltó N (üres) állásban van, elindít-
hatja a motort a fékpedál lenyomásával.

INDÍTÁS KULCCSAL

j0 OFF (Ki) helyzet

➀ ACC állás

➁ ON pozíció

➂ START állás

• Benzines motorral szerelt modellek: forgassa el
a kulcsot START állásba ➂ a gyújtáskapcsoló-
ban és engedje el, amint a motor jár.

• Dízel motorral szerelt modellek: forgassa el a
kulcsot ON állásba ➁ a gyújtáskapcsolóban. A
m izzítás visszajelző lámpa felvillan a kombi-
nált műszeren.

Ha a m izzítás visszajelző lámpa kialszik, for-
gassa el a kulcsot START pozícióba ➂ és en-
gedje el, amint a motor elindul.

Ha a motor meleg, akkor izzítás nélkül is elindít-
hatja azt.

INDÍTÁSI PROCEDÚRA A
NYOMÓGOMBOS
GYÚJTÁSKAPCSOLÓVAL
A nyomógombos gyújtáskapcsolóval manuálisan
elindíthatja a gépjárművet a kulcs behelyezése nél-
kül. A kulcsnak a gépjárműben kell lennie, illetve a
nyomógombos gyújtáskapcsolónak a gyújtászár-
ban kell lennie (lásd: “A gyújtáskapcsoló nyomó-
gombjának eltávolítása” jelen fejezet előző rész-
ében). A motorindítás ezen formája független az
ECO start/stop automatikus motorindítási funkci-
ótól.

Elindíthatja a gépjárművet, ha a megfelelő kulcs a
gépjármű belsejében van. Állítsa le a motort és min-
den esetben vigye magával, amikor kiszáll a gépjár-
műből, még akkor is, ha csak rövid időre száll ki.
Fordítson figyelmet a fontos biztonsági figyelmez-
tetésekre.

• Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: nyoma le a fékpedált és tartsa lenyomva.

• Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
nyoma le a tengelykapcsoló pedált és tartsa le-
nyomva.

• Nyomja meg a nyomógombos gyújtáskapcsolót
egyszer (lásd: “Nyomógombos gyújtáskapcsoló
(ha van)” jelen fejezet előző részében).

– Benzines motorral szerelt modellek: a motor
elindul.

– Dízel motorral szerelt modellek: az izzítás ak-
tiválódik és a motor elindul.

NPA1483
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VEZETÉS MANUÁLIS
SEBESSÉGVÁLTÓVAL

VIGYÁZAT

Ne kapcsoljon vissza hirtelen csúszós úton. Ezzel
elveszítheti a jármű felett az uralmat.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne hagyja a lábát vezetés közben a tengelykap-
csoló pedálon. Ez a tengelykapcsoló károsodá-
sát okozhatja.

• Állítsa meg teljesen a járművet azelőtt, hogy R
(hátramenet) állásba vált.

• Amikor sebességet vált, feltétlenül nyomja be
a tengelykapcsoló pedált, hogy elkerülje a fo-
gaskerekek ledarálását vagy forgácsolását.

• Az Ön biztonsága érdekében, kerülje a hirtelen
elindulásokat és fékezéseket.

• Amennyiben bármilyen okból kifolyólag gyor-
sítania kell, váltson vissza egy alacsonyabb se-
bességi fokozatba, és gyorsítson úgy, hogy
minden sebességben eléri a közel maximális se-
bességet. Ne lépje túl az egyes sebességek se-
bességkorlátját. Gyorsításkor, vagy visszavál-
táskor legyen különösen óvatos csúszós útfelü-
leteken. Hirtelen gyorsítás, vagy visszaváltás
esetén megcsúszhatnak a kerekek és elveszt-
heti uralmát a jármű felett.

• Csak akkor kapcsoljon valamilyen sebességi fo-
kozatba, ha a tengelykapcsoló pedál le van
nyomva.

• Amikor 5. és 6. sebességi fokozatba vált, a se-
bességváltó kart nyomja el jobbra. Egyébként
akaratlanul 3. vagy 4. sebességi fokozatba
vált, amitől károsodhat a motor és a sebesség-
váltó.

• Ha nagy sebességnél vált vissza (fékezése a se-
bességváltóval), a motor fordulatszáma na-
gyon megemelkedhet, amitől a motor károsod-
hat.

• Ne használja a tengelykapcsoló fogáspontját
arra, hogy a gépjárművet emelkedőn álló hely-
zetben tartja. Fent áll a tengelykapcsoló káro-
sodásának veszélye.

• Amikor hosszú, meredek lejtőn halad lefelé, kü-
lönösen terhelt állapotban vagy utánfutó von-
tatásakor, megfelelő időben kapcsoljon alacso-
nyabb sebességi fokozatba. Így kihasználhatja
a motorfék hatást. Ez csökkenti a terhelést a
fékrendszeren és megelőzi a fékek túlmelege-
dését, illetve a túl gyors kopását.

Váltás

Sebesség váltásához, nyomja be teljesen a tengely-
kapcsoló pedált, helyezze a váltókart megfelelő se-
bességbe, majd finoman engedje fel a tengelykap-
csolót.

A sima sebességváltáshoz teljesen nyomja le a ten-
gelykapcsoló pedált a sebességváltókar működte-
tése előtt. Ha a tengelykapcsoló pedált nem nyom-
ja be teljesen, mielőtt sebességet vált, recsegő han-
got hallhat. Ez a váltó sérüléséhez vezethet.

A járművel 1-es sebességi fokozatból induljon és
folyamatosan kapcsoljon magasabb sebességi fo-
kozatba a jármű sebességének növekedésével.

NSD591

6–sebességes manuális sebességváltó (ha van)

A JÁRMŰVEZETÉSE
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Sebességváltó visszajelző (ha van):

A gépjármű információs kijelzőjének felső részén
található sebességváltó visszajelzőjA segít javítani
a környezetbarát vezetési stílust.

Ha követi a sebességváltó visszajelzőjét a maga-
sabb (vagy alacsonyabb) sebességbe váltással,
amikor a FEL (vagy LE) nyíl megjelenik, javíthatja
az üzemanyagfogyasztást

A FELFELÉ mutató nyíl azt jelzi, hogy magasabb
sebességi fokozatba kell váltani, a LEFELÉ mutató
pedig azt, hogy alacsonyabba.

Azonban minden esetben a vezető felelős eldön-
teni azt, hogy melyik a legmegfelelőbb sebességi
fokozat az aktuális gépjármű és útviszonyokhoz.

MEGJEGYZÉS

Nem jelenik meg nyíl a következő feltételek ese-
tén:

– A tényleges sebességi fokozat megfelel a java-
solt fokozatnak

– A gépjármű sebessége kb. 0 km/h

Üres (N):

Üres (N) fokozatba kapcsoláshoz nyomja le telje-
sen a tengelykapcsoló pedált és állítsa a sebesség-
váltó kartjN állásba.

Hátramenet:

FIGYELMEZTETÉS

Csak akkor váltson R (hátramenet) fokozatba, ha
a gépjármű áll. Egyébként a sebességváltó káro-
sodhat.

Tolatáshoz a következőképp járjon el:

1) Állítsa meg a járművet.

2) Állítsa a sebességváltót N (üres) helyzetbe.

3) Húzza fel a sebességváltó kart, nyomja el balra
és húzza hátra.

Ha a sebességváltót R (hátramenet) állásba állítja,
a RearView monitor (ha van) vagy az ultrahangos
szonár funkció (ha van) kapcsol be. További részle-
teket talál a “Visszapillantó monitor (ha van)” a
“4. Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, vala-
mint audiorendszer” fejezetbenvagy “Around view
monitor (ha van) ” a “4. Kijelző képernyő, fűtés és
légkondicionáló, valamint audiorendszer” fejezet-
ben vagy “Kamerát segítő parkolószenzor (szonár)
funkció (ha van)” jelen fejezet következő részében.

Ha a váltókar csak nehezen helyezhetőR (hátrame-
net) vagy 1. sebességi fokozatba. Váltson N (Üres)
állásba, majd engedje fel a tengelykapcsoló pedált.
Nyomja be a tengelykapcsoló pedált ismét, majd
próbáljon meg R (hátramenet) vagy 1. sebességi
fokozatba váltani.

Az ECO stop/start funkció nem elérhető, amikor a
hátramenet sebességi fokozat van bekapcsolva. Az
ECO stop/start rendszerrel kapcsolatos további
információkért lásd “Stop/Start rendszer (ha van)”
jelen fejezet következő részében.

VEZETÉS AUTOMATA
SEBESSÉGVÁLTÓVAL
FIGYELMEZTETÉS

• A hideg motor alapjárata magasabb, így óva-
tosan járjon el első vagy hátrameneti sebességi
fokozatba kapcsoláskor a motor bemelegedése
előtt. Ha a motor fordulatszáma az alapjárati
érték felett van és akkor állítja a sebességváltó
kart D vagy R állásba, a gépjármű hirtelen meg-
indulhat. Fent áll a baleset kockázata.

NSD638
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• Ne pörgesse a jármű motorját álló helyzetben.
Ez a jármű nem várt elmozdulásához vezethet.

• Amikor emelkedőn állítja meg a járművet, ne a
gázpedál lenyomásával tartsa meg a járművet.
A lábféket kell alkalmaznia arra a célra, hogy a
járművet a kívánt helyzetben tartsa és meg-
előzze a váltó túlmelegedését.

VIGYÁZAT

• Ne kapcsoljon vissza hirtelen csúszós úton. Ez-
zel elveszítheti a jármű felett az uralmat.

• Amikor a motort leállítja, az automatikus se-
bességváltó N (üres) állásba vált. A gépjármű
ilyenkor elgurulhat. Fent áll a baleset kockáza-
ta.

• A motor leállítása után minden esetben állítsa a
sebességváltót P (parkolás) állásba. A leállított
gépjármű elgurulását megakadályozhatja a
rögzítőfék behúzásával.

Vezetési óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne kapcsoljon se P (parkolás), se R (hátra-
menet) állásba, miközben a jármű előre halad,
vagy P (parkolás), D (haladás) állásba, amikor a
jármű hátrafelé halad. Ez balesetet okozhat
vagy károsítja a sebességváltót.

• Vészhelyzet kivételével ne állítsa a sebesség-
váltó karját N (Üres) állásba vezetés közben.
Ezen felül a hajtáslánc is sérülhet ha úgy halad,
hogy a sebességváltó N állásban van.

• A motort P (parkoló) vagy N (üres) állásban in-
dítsa be. A motor nem indul el más egyéb sebes-
ségi fokozatban. Ha mégis elindul, ellenőriztes-
se a rendszert egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

• Ne nyomja a gázpedált, miközben P (parkoló)
vagy N (üres) állásból R (hátramenet), D (hala-
dás) vagy manuális váltási mód állásokba kap-
csol. Mindig nyomja a fékpedált a váltások be-
fejezéséig.

• Meredek emelkedőn ne a gázpedál nyomásával
tartsa meg a járművet. Erre a célra használja a
féket.

• Váltson N (üres) állásba és húzza be a kéziféket,
ha hosszabb ideig szeretne parkolni és nem csak
rövid ideig várakozni.

• Tartsa a motort alacsony fordulatszámon, ami-
kor N (üres) állásból bármelyik haladó állásba
kapcsol.

Tartsa szem előtt, hogy az erőátvitel a motor és a
sebességváltó között megszakad, amikor a motort
leállítja.Agépjárműelgurulásának megakadályozá-
sa:

• Amikor a motort leállította és a gépjármű már
áll, nyomja meg a P (parkolás) gombot.

és

• Húzza be az elektronikus rögzítőféket.

VIGYÁZAT (a jármű indításakor):

• NYOMJA LE A FÉKPEDÁLT

Amikor a motor jár és a váltókart R (hátrame-
net), D (haladás) vagy manuális sebességi fo-
kozatba kapcsolja a fékpedál teljes lenyomása
nélkül, a jármű lassan elindulhat. Feltétlenül
nyomja meg a fékpedált és állítsa meg a jármű-
vet, mielőtt sebességet váltana a választókar-
ral.

• MINDIG TUDJA, MELYIK ÁLLÁSBAN VAN A
VÁLASZTÓ KAR

Győződjön meg róla, hogy a választókar meg-
felelő állásban van-e. A D (Drive), vagy Manuá-
lis állásokat használja ha előre szeretne elindul-
ni és az R (Reverse) állást, ha hátrafelé. Engedje
ki a rögzítőféket és engedje fel a fékpedált,
majd nyomja meg a gázpedált az autó mozgás-
ba hozásához és a forgalomban való becsatla-
kozáshoz (kerülje a hirtelen indulást és a kere-
kek kipörgetését).

• Kerülje a motor magas fordulatszámot, amikor
a gépjárműáll, mert ez a járműnem várt elindu-
lását eredményezheti (ha a váltókar R (hátra-
menet), D (haladás) vagy manuális állásban
van) vagy a motor károsodását okozhatja (ha a
váltókar N (üres) vagy P (parkoló) állásban
van).
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• MELEGÍTSE BE A MOTORT

Amikor a motor hideg, magasabb a fordulat-
szám, ezért kifejezetten óvatosan kell eljárni,
amikor a választó kapcsolót haladási állásba
állítja közvetlenül a motor beindítása után.

• A JÁRMŰPARKOLÁSA

Nyomja meg a fékpedált és amint a járműmeg-
állt, nyomja meg a P (parkolás) gombot, húzza
be a rögzítőféket és engedje fel a fékpedált.

A jármű indítása

1. Miután beindította a motort, teljesen nyomja be
a fékpedált, mielőtt R (hátramenet), D (haladás)
vagy manuális állásba kapcsol.

2. Tartsa a fékpedált lenyomva és mozgassa a se-
bességváltó kart, hogy sebességi fokozatba
kapcsolhasson.

3. Engedje ki a rögzítőféket és engedje fel a féket,
majd fokozatosan hozza mozgásba a járművet
a gázpedál megnyomásával.

Az automata sebességváltó úgy lett kialakítva,
hogy a fékpedált le KELL nyomnia, mielőtt P (par-
koló) állásból bármelyik haladási sebességbe vált,
miközben a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

Váltás

P Parkolás állás rögzítő funkcióval

R Tolatólámpa

N Üres

D Hajtás

A sebességváltó pozíciójának kijelzője:

MEGJEGYZÉS

A gépjármű információs kijelzőjén a sebességváltó
pozíciójának visszajelzője nem működik, óvatosan
húzódjon félre és ellenőrizze, hogy a megfelelő se-
bességi fokozat van-e bekapcsolva. Ideális eset-
ben a D sebességi fokozatot és az automatikus E
vagy S programot kell kiválasztania.

A sebességváltó visszajelzője ➁, amely a gépjármű
információs kijelzőjének alján található, a sebes-
ségváltó aktuális állását mutatja.

Megjeleníti a P,R,N,D üzemmódokat, amikor a se-
bességváltó automata üzemmódban van vagy ami-
kor a sebességváltó manuális üzemmódban van.

P (parkoló) állás:

Használja ezt az állást, ha a jármű parkol vagy a
motort indítja. Mindig állítsa meg teljesen a jármű-
vet, mielőtt a ➀ gombot megnyomja, hogy a P
(parkoló) állást kiválaszthassa. A maximális bizton-
ság érdekében, a fékpedált le kell nyomni, mielőtt a

NSD585

NSD589
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P (parkolás) állást kiválasztja. Ezt a pozíciót a rög-
zítőfékkel együtt használja. Ha lejtőn parkol, elő-
ször nyomja meg a fékpedált, húzza be a rögzítőfé-
ket, majd válassza ki a P (parkolás) állást. Parkolás
közben a parkolózárat ne használja, mint fék. A
gépjármű rögzítéséhez minden esetben húzza be az
elektronikus rögzítőféket, a parkolózáron felül.

Ha a gépjármű elektronikai rendszerében hiba lép-
ne fel, a sebességváltó P (parkolás) állásban ma-
radhat. Azonnal ellenőriztesse a gépjármű elektro-
nikáját egy INFINITI Központban vagy szakszerviz-
ben.

A P parkolás állás automatikusan rögzítésre kerül,
ha:

• A kulcsot használva kikapcsolja a motort és el-
távolítja a kulcsot.

• Kinyitja a vezető oldali ajtót, amikor a gépjármű
áll vagy a gépjárművel nagyon alacsony sebes-
séggel halad, amikor a sebességváltó D (hala-
dás) vagy R (hátramenet) állásban van.

FIGYELMEZTETÉS

Csak akkor használja ezt a pozíciót, amikor a gép-
jármű teljesen megállt.

R (hátramenet):

FIGYELMEZTETÉS

Ebbe az állásba csak azután kapcsoljon, hogy a jár-
mű teljesen megállt.

Használja ezt az állást hátramenetben való közle-
kedéshez.

Ha a sebességváltót R (hátramenet) állásba állítja,
a RearView monitor (ha van) vagy az ultrahangos
szonár funkció (ha van) kapcsol be. További részle-
teket talál a “Visszapillantó monitor (ha van)” a
“4. Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, vala-
mint audiorendszer” fejezetbenvagy “Around view
monitor (ha van) ” a “4. Kijelző képernyő, fűtés és
légkondicionáló, valamint audiorendszer” fejezet-
ben vagy “Kamerát segítő parkolószenzor (szonár)
funkció (ha van)” jelen fejezet következő részében.

N (üres):

Vezetés közben ne állítsa a sebességváltót N (Üres)
állásba. Ellenkező esetben az automatikus sebes-
ségváltó károsodhat.

Ilyenkor se előre-, se hátramenetben sincs a jármű.
A motort beindíthatja ebben az állásban. Menet
közben átkapcsolhat N (üres) állásba és újraindít-
hatja az esetlegesen leállt motort.

Az erő nem kerül át a motortól a hajtott kerekekre

A fékek feloldásával lehetősége nyílik arra, hogy a
gépjárművet szabadon mozgassa, pl. tolja vagy
vontassa.

Ha az ESP/VDC ki van kapcsolva vagy hibás: állítsa
a sebességváltót N (üres) állásba, ha fent áll a ve-
szélye annak, hogy a gépjármű megcsúszik, pl. je-
ges utakon.

Ha olyankor állítja le a motort, amikor a sebesség-
váltó R (hátramenet) vagy D (haladás) állásban van,
az automatikus sebességváltó automatikusan N
(üres) állásba vált.

FIGYELMEZTETÉS

Ha N (üres) állásban gurul, a sebességváltó káro-
sodhat.

D (Haladás):

Használja ezt az állást a normál előrehaladáshoz.

Az automatikus sebességváltó automatikusan se-
bességet vált. Minden előremeneti fokozat elérhe-
tő.

Sebességváltás

Az automatikus sebességváltó automatikusan
kapcsolja az egyes sebességi fokozatokat, amikor
a sebességváltó D (haladás) állásban van. A váltást
a következők határozzák meg:

• A kiválasztott program.

• A gázpedál pozíciója.

• A sebesség.

Gázpedál állása:

Az Ön vezetési stílusa befolyásolja azt, hogyan vált
az automatikus sebességváltó:

• kis gyorsítás: korai felváltás

• nagyobb gyorsítás: késői felváltás
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Gépjármű álló helyzetben tartása
emelkedőn

VIGYÁZAT

Az automata sebességváltó egy duplakuplungos
rendszert használ. Ha a tengelykapcsoló túlmeleg-
szik, az elektronikus rendszer automatikusan de-
aktiválódik. Ez megszakítja az erőátvitelt. Ilyen-
kor a gépjármű elkezdhet hátrafelé gurulni. Fent
áll a baleset kockázata. Soha próbálja meg úgy
megtartani a gépjárművet emelkedőn, hogy a gáz-
pedált nyomja.

A tengelykapcsoló túlmelegedhet, ha a gépjármű-
vet a gázpedál lenyomásával próbálja meg álló
helyzetben tartani az emelkedőn. Ha a tengelykap-
csoló túlmelegszik, egy figyelmeztető hang szólal
meg és a [Stop vehicle Shift to P Leave engine
running] üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén. Csak akkor tudja folytatni az útját,
ha a tengelykapcsoló lehűlt és az üzenet a gép-
jármű információs kijelzőjéről eltűnt.

Soha próbálja meg úgy megtartani a gépjárművet
emelkedőn, hogy a gázpedált nyomja. Ehelyett a
gépjárművet a következő opciók valamelyikével
tartsa álló helyzetben az emelkedőn:

• Fékpedál lenyomása.

• Elektronikus rögzítőfék rögzítése.

Padlógáz

A maximális gyorsításhoz nyomja le gázpedált a
padlóig:

• Nyomja le a gázpedált, az ellenállási ponton túl.

A sebességváltó automatikusan egy alacso-
nyabb sebességi fokozatba vált vissza a motor
fordulatszámától függően.

• Emelje el a lábát a gázpedálról, ha a gépjármű a
kívánt sebességet elérte.

Az automatikus sebességváltó visszavált.

Programválasztó gomb

A programválasztó gomb lehetővé teszi, hogy kü-
lönböző vezetési karakterisztikát biztosító progra-
mok közül választhasson.

Nyomja meg a ➀ programválasztó gombot. Egy
felugró ablak ➁ jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén, amelyben az aktuális kiválasztás lát-
ható. Körülbelül két másodperc elteltéve a kiválasz-

tott program megjelenik a gépjármű információs
kijelzőjének alsó keretében ➂, majd a felugró ablak
eltűnik.

Az automatikus sebességváltó E programba kap-
csol minden egyes alkalommal, amikor a motort el-
indítja.

E (Economy): kényelmes, gazdaságos vezetés

S (Sport): sportos vezetési stílus

M (Manuális): manuális sebességváltás

NSD587

NSD726

NSD725

5-18 Elindulás és haladás



A manuális programmal kapcsolatos részletekét
lásd “Manuális program” jelen fejezet következő
részében.

Kormánykerék váltófülek

➀ Bal oldali váltófül a kormánykeréken
(visszaváltás)

➁ Jobb oldali váltófül a kormánykeréken
(felváltás)

M programban Ön válthat sebességet a kormány-
keréken elhelyezett váltófülek segítségével.

Ha a bal vagy jobb oldali váltófület meghúzza a
kormányon, az automatikus E vagy S program au-
tomatikusan átvált M programra egy korlátozott
időre. Függően attól, hogy melyik váltófület húzza
meg, az automatikus sebességváltó azonnal a kö-
vetkező sebességi fokozatba vált (fel vagy le).

Automatikus program

Az E program jellemzői a következők:

• Kényelem-orientált motorbeállítások.

• Optimális üzemanyag-fogyasztás, amelyet az
eredményez, hogy az automatikus sebességvál-
tó korábban vált fel.

• A gépjármű óvatosabban indul el előre- és hát-
rameneti fokozatban, hacsak a gázpedált telje-
sen le nem nyomja.

• Nagyobb érzékenység. Javítja a vezetési stabi-
litást csúszós útfelületeken, például.

• Az automatikus sebességváltó korábban vált
fel. Ez azt eredményezi, hogy a motor alacso-
nyabb fordulatszámon dolgozik, így kevésbé
valószínű, hogy a kerekek elpörögnek.

Az S program jellemzői a következők:

• Sportos motorbeállítások.

• Az automatikus sebességváltó később vált fel.

• Mivel az automatikus sebességváltás váltási
pontjai későbbre tolódnak, valószínűleg na-
gyobb lesz az üzemanyag-fogyasztás.

Manuális program

M programban Ön válthat sebességet a kormány-
keréken elhelyezett váltófülek segítségével. Ehhez
a sebességváltónak D (haladás) állásban kell lennie.
Az aktuálisan kiválasztott és kapcsolt sebességi fo-
kozat megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén

Az M program a spontaneitást, válaszadást és a
sebességváltás egyenletességét tekintve eltér az E
és S programoktól.

Manuálisan kiválasztott sebességek használata:

• A motorfék hatásának kihasználásához.

• A motorfék hatásának kihasználásához lejtme-
netben, illetve a megfelelő motorerőhöz mere-
dek hegyi utakon, hegyes, kanyargós területe-
ken.

• A motorfék hatásának kihasználásához nagyon
meredek lejtőn és hosszú nyújtott emelkedőkön.

NSD584
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A manuális program aktiválása:

• Állandó: Nyomja meg a ➀ programválasztó
gombot többször egymás után, amíg az M meg
nem jelenik a gépjármű információs kijelzőjén.
Az M manuális program addig marad aktív, am-
íg az E vagy S programot ki nem választja.

• Ideiglenes: Húzza meg a bal vagy jobb oldali se-
bességváltó fület a kormánykeréken (lásd “Kor-
mánykerék váltófülek” jelen fejezet következő
részében). Az M manuális program ideiglenesen
aktiválódik. Függően attól, hogy melyik váltófü-
let húzza meg, az automatikus sebességváltó
azonnal a következő sebességi fokozatba vált
(fel vagy le).

Ha az M programot a kormánykeréken található
váltófülek segítségével aktiválta, az ideiglenesen
kiválasztott M program korlátozott ideig marad
aktív, ha a forgalmi körülmények azt lehetővé te-
szik. Az automatikus sebességváltó átvált a koráb-
ban aktivált E vagy S programra. Ha lejtőn halad
lefelé, az ideiglenesen kiválasztott M program csak

akkor deaktiválódik, ha gázpedált megnyomja, mi-
közben a gépjármű a lejtőn gurul lefelé.

Felváltás:

Húzza meg a jobb oldali sebességváltó fület a kor-
mánykeréken (lásd “Kormánykerék váltófülek” je-
len fejezet előző részében). Az automatikus sebes-
ségváltó a következő sebességi fokozatba kapcsol.

A motor károsodásának elkerülése érdekében az
automatikus sebességváltó automatikusa maga-
sabb sebességi fokozatba vált, ha az aktuális se-
bességi fokozatban elért a maximális fordulatszá-
mot és Ön továbbra is nyomja a gázpedált.

Váltási javaslatok:

A sebességváltással kapcsolatos javaslatok segí-
tenek Önnek egy gazdaságosabb vezetési stílus
megvalósításában. A javasolt sebességi fokozat
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén.

Váltson a javasolt sebességi fokozatba ➀ a javas-
latnak megfelelően ➁, amikor az a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén megjelenik.

Visszaváltás:

Húzza meg a bal oldali sebességváltó fület a kor-
mánykeréken (lásd “Kormánykerék váltófülek” je-
len fejezet előző részében). Az automatikus sebes-
ségváltó a következő alacsonyabb sebességi foko-
zatba kapcsol.

Ha lelassítana vagy megállna anélkül, hogy vissza-
váltana, az automatikus sebességváltó automati-
kusan visszavált.

A maximális gyorsításhoz húzza meg a bal oldali
váltófület a kormánykeréken, amíg az aktuális se-
bességhez legmegfelelőbb fokozatot ki nem vá-
lasztotta.

Ha a motor fordulatszáma meghaladja a maximális
fordulatszámot visszaváltáskor, az automatikus
sebességváltó megakadályozza a motor károsodá-
sát úgy, hogy nem vált vissza.

Padlógáz:

Az M programban is padlóig nyomhatja a gázpe-
dált a maximális gyorsításhoz

• Nyomja le a gázpedált a nyomásponton túl. A
sebességváltó a motor fordulatszámától füg-
gően egy alacsonyabb sebességi fokozatba
vált.

• Váltson fel, amint a kívánt sebességet elérte.

Amikor a gázpedált a padlóig nyomja, a váltófülek-
kel nem tud sebességet váltani.

Maximális gyorsításnál az automatikus sebesség-
váltó a következő sebességi fokozatba vált, amikor

NSD587
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a maximális motor fordulatszámot elérte. Ez meg-
akadályozza, hogy a motor túllépje a megengedett
fordulatszámot.

Az ideiglenesen aktivált manuális program
kikapcsolása:

Húzza meg és tartsa így a kormánykeréken talál-
ható jobb oldali váltófület, amíg az automatikus se-
bességváltó az utolsó aktív program (E vagy S) nem
vált.

Ha a manuális M programot deaktiválja, az auto-
matikus sebességváltó az E vagy S programban az
aktuális sebességi fokozattól eltérő magasabb
vagy alacsonyabb fokozatba kapcsolhat. Ez függ a
gázpedál pozíciójától, a sebességtől vagy a gép-
jármű leterheltségétől.

Probléma a sebességváltóval:
Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

A
sebességváltó-
nak problémái
vannak a
váltással

A sebességváltóból folyik az olaj.
Ellenőriztesse a sebességváltót egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.

A gyorsulási
képesség nem
megfelelő. A
sebességváltó
nem használja
az összes
sebességi
fokozatot. A
hátramenet
már nem
kapcsolható.

A sebességváltó vészhelyzeti üzemmódban van.
• Állíjon meg.
• Állítsa a sebességváltót P (parkolás) állásba.
• Kapcsolja le a motort.
• Várjon legalább tíz másodpercet mielőtt a motort újraindítaná.
• Állítsa a sebességváltót D (haladás) állásba.
• Ellenőriztesse a sebességváltót egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.
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VIGYÁZAT

• Ne használja a gumiabroncsokat azok tűrésha-
tárán túl, még 4WD meghajtásban sem. A hir-
telen gyorsítás, a hirtelen manőverek vagy a
hirtelen fékezés miatt elveszítheti az uralmát a
jármű felett.

• Mindig egyforma méretű, márkájú, típusú (dia-
gonál, diagonálöves vagy radiál) és mintázatú
gumiabroncsot használjon mind a négy keré-
ken. Az első kerekekre szereljen láncot, ha csú-
szós úton vezet. Ilyenkor is vezessen óvatosan.

• A gépjárművet nem off-road (durva felületű
utak) terepen való használatra tervezték. Ne
vezessen olyan homokos vagy sáros úton, ahol
a kerekek megragadhatnak.

• A4WDmeghajtással ellátott gépjárművek ese-
tében soha ne kísérelje meg, hogy a gépjármű
két kerekét felemeli a talajról és a sebességvál-
tót bármilyen sebességi fokozatba vagy hátra-
menetbe teszi, járó motor mellett. Ha így tesz,
a hajtáslánc megsérülhet vagy a gépjárműmeg-
mozdulhat, amely súlyos személyi sérüléseket
vagy a gépjármű sérülését okozhatja.

• A 4WD/AWD gépjárművet soha ne tesztelje
2WD meghajtásra tervezett dinamométeren
(olyan dinamométeren, amelyet néhány állam-
ban is használnak az emissziós mérésekhez)
vagy hasonló berendezésen, még akkor sem, ha
a másik két kerék fel van emelve a talajról. Min-
denképpen informálja a tesztelő személyzetet,
hogy az Ön gépjárműve 4WD meghajtással van

felszerelve, mielőtt a járművet dinamométerre
vinnék. Nem megfelelő tesztberendezés hasz-
nálata esetén a hajtáslánc megsérülhet, vagy a
gépjárműmegmozdulhat, amely súlyos szemé-
lyi sérüléseket vagy a gépjármű sérülését okoz-
hatja.

• Ha a gépjármű egyik kereke nincs lent a talajon
az egyenetlen felszín miatt, ne pörgesse túlsá-
gosan a kerekeket.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne vontassa úgy a járművet, hogy csak az
egyik tengely van felemelve. Ez károsíthatja az dif-
ferenciálművet. Az ilyen jellegű meghibásodásra
nem vonatkozik a garancia. Mind a négy kereket
teljesen fel kell emelni (lásd “Négykerék-meghaj-
tású (4WD) modellek vontatása” a “6. Szükség-
helyzet esetén” fejezetben).

A 4WD rendszer az ESP/VDC rendszerrel együtt
javítja a gépjármű tapadását, amikor a hajtott ke-
rekek az elégtelen tapadás miatt elpörögnének.

Ha nem megfelelően választja meg a vezetési stílu-
sát, a 4WD rendszer sem tudja csökkenteni a bal-
eset kockázatát, illetve nem tudja felülírni a fizika
törvényeit. A 4WD rendszer nem képes figyelembe
venni az útviszonyokat, az időjárási körülményeket
és a forgalmi helyzeteket. A 4WD rendszer csak
egy segédrendszer. Ön felelős a megfelelő követési
távolság betartásáért, a gépjármű sebességéért, a
megfelelő időben történő fékezésért, illetve a for-
galmi sávban maradásért.

Ha egy kerék elpörög az elégtelen tapadás miatt

• Elinduláskor csak annyira nyomja a gázpedált,
amennyire szükséges.

• Vezetés közben kevesebbet gyorsítson.

MEGJEGYZÉS

Téli útviszonyok között csak akkor érhető el a
4WDrendszer maximális hatékonysága, ha téli gu-
miabroncsokat (M+S), szükség esetén hólánccal.

NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁS (4WD)
(ha van)
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VIGYÁZAT

• Az ESP/VDC rendszert úgy tervezték meg,
hogy segítse a vezetőt a gépjármű stabilitásá-
nak megtartásában, de nem előzi meg a nagy
sebességnél hirtelen kormánymozdulatokból
vagy a gondatlan, veszélyes vezetési stílusból
fakadó baleseteket. Ha csúszós úton vezet, le-
gyen különösen óvatos és körültekintő.

• Neváltoztassa meg a jármű felfüggesztését.Ha
a felfüggesztés alkatrészei, például a lengés-
csillapítók, merevítők, rugók, csapágyperse-
lyek vagy kerekek nem a INFINITI által javasolt
elemek vagy ezek az alkatrészek nagy mérték-
ben elhasználódtak, előfordulhat, hogy az
ESP/VDC rendszer nem működik megfelelően.
Ez negatívan befolyásolhatja a gépjárműkezel-
hetőségét és az ESP/VDC figyelmeztető lámpa
m világít.

• Ha a fék alkatrészei, a fékbetétek, a tárcsa, a
munkahenger nem a INFINITI által javasolt ele-
mek vagy ezek az alkatrészek nagymértékben
elhasználódtak, előfordulhat, hogy az ESP/
VDC rendszer nem működik megfelelően és az
ESP/VDC figyelmeztető lámpa m világít.

• Ha a motorvezérléshez kapcsolódó alkatrészek
nem a INFINITI által javasolt alkatrészek vagy
nagy mértékben elhasználódtak, előfordulhat,
hogy az ESP/VDC figyelmeztető lámpa m vi-
lágít.

• Ha extrém meredek felületen vagy nagy mér-
tékben döntött kanyarokban halad, előfordul-

hat, hogy az ESP/VDC rendszer nem működik
megfelelően és az ESP/VDC figyelmeztető
lámpa m világít. Kerülje az ilyen típusú uta-
kat.

• Ha bizonytalan felületen, pl. forgóasztalon,
kompon vagy rámpán halad, előfordulhat, hogy
az ESP/VDC figyelmeztető lámpa m világít.
Ez nem hiba. Ha stabil terepre ért, indítsa újra a
motort.

• Ha nem a INFINITI által javasolt kerekeket és
abroncsokat használ, előfordulhat, hogy az
ESP/VDC rendszer nem működik megfelelően
és az ESP/VDC figyelmeztető lámpa m vilá-
gít.

• Havas úton az ESP/VDC rendszer nem helyet-
tesíti a téli gumiabroncsokat, vagy a hóláncot.

• Ha az ESP/VDC működésében hiba lépett fel,
az ESP/VDC nem képes stabilizálni a gépjár-
művet. Ezen felül más vezetésbiztonsági rend-
szerek ki vannak kapcsolva. Ez növeli egy meg-
csúszás vagy baleset kockázatát. Óvatosan ve-
zessen. Ellenőriztesse az ESP/VDC-t egy
INFINITI Központban vagy egy szakszervizben.

FIGYELMEZTETÉS

• Ha az ESP/VDC ki van kapcsolva, am ESP/
VDC OFF figyelmeztető lámpa folyamatosan
világít.

• Ha am figyelmeztető lámpa és am figyel-
meztető lámpa is folyamatosan világít, az ESP/
VDC hiba miatt nem érhető el.

Az ESP/VDC figyeli a jármű stabilitást és tapadá-
sát, pl. az abroncsok és az útfelület közötti erőát-
vitelt.

Ha az ESP/VDC azt érzékeli, hogy a gépjármű letér
a vezető által meghatározott nyomvonalról, egy
vagy több kereket lefékez a gépjármű stabilizálásá-
hoz. A motor teljesítményét is módosítja, hogy a
gépjárművet a kívánt nyomvonalon tartsa a fizika
korlátain belül. Az ESP/VDC segíti a vezetőt vizes
vagy csúszós úton való elinduláskor. Az ESP/VDC
fékezés közben is stabilizálja a gépjárművet.

KIPÖRGÉSGÁTLÓ RENDSZER (TCS)
A kipörgésgátló rendszer (TCS) az ESP/VDC része.

A kipörgésgátló lefékezi az egyes hajtott kereke-
ket, ha azok elpörögnek. Ez lehetővé teszi a csú-
szós felületeken való elindulást és gyorsítást, pél-
dául olyan utakon, ahol csak az út egyik fele csú-
szós. Ezen felül a rendszer nagyobb
forgatónyomatékot biztosít azokra a kerekekre,
amelyeken van tapadás.

A kipörgésgátló akkor is aktív marad, ha az ESP/
VDC-t kikapcsolja.

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (ESP) (Európa) DINAMIKUS
MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (VDC) (kivéve Európa)
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AZ ESP/VDC TULAJDONSÁGAI
Ha az m ESP/VDC figyelmeztető lámpa kialszik
az utazás megkezdése előtt, az ESP/VDC automa-
tikusan aktív.

Ha az ESP/VDC beavatkozik, az m ESP/VDC fi-
gyelmeztető lámpa villog a kombinált műszeren.

Ha az ESP/VDC beavatkozik:

• Semmilyen körülmények között ne deaktiválja
az ESP/VDC-t.

• Elinduláskor csak annyira nyomja a gázpedált,
amennyire szükséges.

• Úgy válassza ki a vezetési stílust, hogy az meg-
feleljen az út- és időjárási viszonyoknak.

ESP/VDC deaktiválása/aktiválása

VIGYÁZAT

Ha deaktiválja az ESP/VDC-t, az ESP/VDC nem
stabilizálja tovább a gépjárművet. Jelentősen
megnőa kockázata a megcsúszásnak vagy egy bal-
esetnek.

Csak az alábbi fejezetben bemutatott szituációk-
ban kapcsolja ki az ESP/VDC-t.

Az ESP/VDC következő állapota közül választhat:

• Az ESP/VDC aktiválva.

• Az ESP/VDC deaktiválva.

Az a legjobb, ha csak az alább bemutatott szituáci-
ókban deaktiválja az ESP/VDC-t:

• Hóláncok használatakor.

• Mély hóban.

• Homokban vagy murvás úton.

MEGJEGYZÉS

Aktiválja az ESP/VDC-t, amint a fent leírt állapo-
tok már nem állnak fent. Az ESP/VDC egyébként
nem lesz képes stabilizálni a gépjárművet, ha gép-
járműmegcsúszik vagy a kerekek elpörögnek.

Az ESP/VDC a gépjármű információs kijelzőjét
használva aktiválhatja/deaktiválhatja. ESP/VDC
aktiválásához/deaktiválásához:

1. Indítsa be a motort.

2. Nyomja meg am vagy am gombot a kor-
mánykeréken, hogy az [Assist.] menüt kiválaszt-
hassa a gépjármű információs kijelzőjén.

3. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [ESP] opciót kiválaszthassa.

4. Nyomja meg a <OK> gombot a kormánykeréken
Az aktuális kiválasztás megjelenik.

5. Az aktiváláshoz/deaktiváláshoz nyomja meg új-
ra az <OK> gombot.

Az ESP/VDC ki van kapcsolva, ha a m fi-
gyelmeztető lámpa folyamatosan világít a kom-
binált műszeren, amikor a motor jár.

Karakterisztika kikapcsolt ESP/VDC esetén:

Ha az ESP/VDC ki van kapcsolva egy vagy több
kerék is elpöröghet, ilyenkor a m ESP/VDC fi-
gyelmeztető lámpa villog a kombinált műszeren.
Ilyen helyzetekben az ESP/VDC nem stabilizálja a
gépjárművet.

Ha deaktiválja az ESP/VDC-t:

• Az ESP/VDC nem javítja a gépjármű stabilitá-
sát.

• A rendszer nem korlátozza a motor teljesítmé-
nyét és a kerekek elpöröghetnek.

Az elpörgő kerekek azt eredményezi, hogy a
rendszernek be kell avatkoznia, hogy laza felü-
leten jobb tapadás legyen.

• A kipörgésgátló aktiválva van.

• Az ESP/VDC fékezés közben még mindig bizto-
sítja a megfelelő támogatást.

ESP/VDC UTÁNFUTÓ
STABILIZÁTOR
Ha a gépjármű- utánfutó kombináció imbolyogni
kezd az úton, az ESP/VDC segítséget nyújt ebben
a helyzetben. Az ESP/VDC lelassítja a gépjárművet
fékezéssel és a motor teljesítményének csökkenté-
sével, amíg a gépjármű/utánfutó kombináció moz-
gása nem stabilizálódik.
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VIGYÁZAT

Ha az útviszonyok és az időjárási körülmények
rosszak, az utánfutó stabilizáló funkció nem képes
megakadályozni a gépjármű/utánfutó kombináció
elcsavarodását. A magas tömegközépponttal ren-
delkező utánfutók még az előtt felborulhatnak,
hogy az ESP/VDC érzékeli azt. Fent áll a baleset
kockázata.

Mindig úgy válassza ki a vezetési stílust, hogy az
megfeleljen az út- és időjárási viszonyoknak.

Ha a gépjármű/utánfutó kombináció imbolyogni
kezd az úton, csak úgy tudja stabilizálni a gépjár-
mű/utánfutó kombinációt, hogy lenyomja a féket.

Az ESP/VDC utánfutó stabilizáló funkciója kb. 65
km/h feletti sebesség esetén aktiválódik.

Az ESP/VDC utánfutó stabilizáló funkciója nem
működik, ha az ESP/VDC ki van kapcsolva vagy
hiba miatt le van tiltva.

EBD (ELEKTRONIKUS
FÉKERŐELOSZTÓ)
Az EBD figyeli és szabályozza a féknyomást a hát-
só kerekeken, így javítva a gépjármű stabilitását fé-
kezés közben.

VIGYÁZAT

Ha az EBD működésében hiba lép fel, a hátsó kere-
kek blokkolhatnak, pl. erős fékezés esetén. Ez nö-
veli egy megcsúszás vagy baleset kockázatát.

Ezért a vezetési stílust mindig úgy válassza meg,
hogy a alkalmazkodjon a különböző körülmények-
hez. Ellenőriztesse a fékrendszert egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

KORMÁNYRÁSEGÍTÉS
A KORMÁNYRÁSEGÍTÉS segítséget nyújt a veze-
tő számára úgy, hogy észrevehetőmennyiségű erőt
visz át a kormánykerékre, abba az irányba, amely
irány szükséges a gépjármű stabilizálásához.

A kormányrásegítés akkor működik, ha:

• Mindkét jobb vagy minkét bal kerék nedves vagy
csúszós útfelületen van fékezés közben.

• A gépjárműmegcsúszik.

A KORMÁNYRÁSEGÍTÉS nem támogatja a kor-
mányzást, ha:

• Az ESP/VDC hibásan működik.

• A kormányzás hibás.

Ha az ESP/VDC rendszer hibásan működik, to-
vábbra is az elektronikus szervokormány segíti a
vezetőt.

Az ECO stop/start funkció bizonyos körülmények
teljesülése mellett automatikusan leállítja a motort,
amikor a gépjárműmegáll.

Amikor szeretne elindulnia gépjárművel, a motor
automatikusan elindul. Az ECO stop/start funkció
így segít csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást,
illetve a károsanyag kibocsátást.

VIGYÁZAT

Ha a rendszer automatikusan leállított a motort,
de Ön kiszáll a járműből, a motor automatikusan
újraindul. A gépjármű megmozdulhat. Fent áll a
baleset vagy sérülés kockázata.

Ha szeretne kiszállni a járműből, minden esetben
állítsa le a motort a gyújtáskapcsolóval és rögzítse
a gépjárművet, hogy az ne tudjon elgurulni.

STOP/START RENDSZER (ha van)
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Ha azm ECO jelzés zölden villan fel a gépjármű
információs kijelzőjén, az ECO stop/start funkció
automatikusan kikapcsolja a motort, amikor a gép-
járműmegáll.

A stop/start funkció automatikusan aktiválódik
minden egyes alkalommal, amikor a motort a gyúj-
táskapcsoló kulccsal elindítja.

Ha az ECO stop/start funkciót manuálisan deakti-
válta (lásd “Az ECO stop/start funkció
aktiválása/deaktiválása” jelen fejezet következő
részében) vagy hiba következtében a rendszer de-
aktiválódott, az m ECO jelzés nem látható.

A MOTOR AUTOMATIKUS
LEÁLLÍTÁSA
Az ECO stop/start funkció működőképes és az
m ECO jelzés zöld színben látható a gépjármű
információs kijelzőjén, ha:

• Az ECO gomb visszajelző lámpája zölden vilá-
gít.

• A külső levegő hőmérséklete abban a
tartományban van, amely megfelelő a rendszer
működéséhez.

• A motor normál üzemi hőmérsékleten van.

• A gépjármű utasterének hőmérséklete megfelel
a beállított értéknek.

• Az akkumulátor megfelelően fel van töltve.

• A rendszer azt érzékeli, hogy a légkondicionáló
rendszer bekapcsolásakor a szélvédő nem párá-
sodik be.

• A motorháztető le van zárva.

• A vezető oldali ajtó be van csukva és a vezető
biztonsági öve be van kapcsolva.

Ha a motor automatikus leállításához szükséges
összes feltétel nem teljesül, az m ECO szimbó-
lum sárga színben jelenik meg.

A gépjármű összes rendszere aktív marad, amikor a
rendszer a motort automatikusan leállítja.

A rendszer maximum négy egymást követő alka-
lommal (első leállítás, majd három egymást követő
alkalom) állítja le a motort automatikusan. Azm
ECO szimbólum sárga színben jelenik meg a gép-
jármű információs kijelzőjén azt követően, hogy a
rendszer a motort négy alkalommal is automatiku-
san leállította. Ha az m ECO szimbólum zöld
színnel jelenik meg a gépjármű információs kijelző-
jén, a motor automatikus leállítása ismét lehetsé-
ges.

MEGJEGYZÉS

Ha a motorháztetőt akkor nyitja fel, amikor a mo-
tor jár és az ECO stop/start funkció üzemben van,
a motor automatikusan leáll.

Manuális sebességváltóval szerelt
modellek

Az ECO stop/start funkció automatikusan
alacsony sebesség mellett állítja le a motort

1. Fékezze le a járművet.

2. Állítsa a sebességváltót N fokozatba.

3. Engedje fel a tengelykapcsoló pedált. A motor
automatikusan leáll.

Automatikus sebességváltóval szerelt
modellek

Ha a gépjárművel D vagy N fokozatban megállt, az
ECO stop/start funkció automatikusan leállítja a
motort.

A MOTOR AUTOMATIKUS INDÍTÁSA
A rendszer automatikusan elindítja a motort, ha:

• Kikapcsolja az ECO stop/start funkciót az ECO
gomb megnyomásával.

• Ha R (hátramenet) vagyD(haladás) állásba kap-
csol.

• Kikapcsolja a biztonsági övét vagy a vezető ol-
dali ajtót kinyitja.

• A gépjármű gurulni kezd.

• A fékrendszer ezt kéri.

NSD620

ECO Stop/Start jelzés
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• A gépjármű utasterében mért hőmérséklet eltér
a beállított értéktől.

• A rendszer azt érzékeli, hogy a légkondicionáló
rendszer bekapcsolásakor a szélvédőn nedves-
ség van.

• Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.

Manuális sebességváltóval szerelt
modellek

MEGJEGYZÉS

Csak akkor kapcsoljon valamilyen sebességi foko-
zatba, ha a tengelykapcsoló pedál le van nyomva.

Arendszer automatikusan elindítja a motort, ha Ön:

• Lenyomja a tengelykapcsoló pedált.

• Nyomja le a gázpedált.

Automatikus sebességváltóval szerelt
modellek

Arendszer automatikusan elindítja a motort, ha Ön:

• Engedje fel a fékpedál, amikor a sebességváltó
D (haladás) vagy N (üres) állásban van.

• Nyomja le a gázpedált.

• Mozdítsa el a sebességváltót a P (parkolás) ál-
lásból.

Ha sebességváltót P (parkolás) állásba állítja, a mo-
tor nem indul el.

Ha a sebességváltót R (hátramenet) állásból D (ha-
ladás) állásba állítja, az ECO stop/start funkció is-

mét elérhetővé válik, ha az m ECO szimbólum
ismét zölden megjelenik a gépjármű információs ki-
jelzőjén.

AZ ECO STOP/START FUNKCIÓ
AKTIVÁLÁSA/DEAKTIVÁLÁSA

• A deaktiváláshoz: nyomja meg az ECO gombot
➀. A ➁ visszajelző lámpa és az m ECO
szimbólum a gépjármű információs kijelzőjén ki-
alszik.

• Az aktiváláshoz: nyomja meg az ECO gombot
➀. A ➁ visszajelző lámpa felvillan. Ha a motor
automatikus leállításához minden feltétel (lásd
“A motor automatikus leállítása” jelen fejezet
előző részében) teljesül, az m ECO szimbó-
lum zölden jelenik meg a gépjármű információs
kijelzőjén.

Ha a motor automatikus leállításához nem tel-
jesül minden feltétel, az m ECO szimbólum

sárgán világít a gépjármű információs kijelző-
jén. Ilyen esetben az ECO stop/start funkció
nem aktív.

Ha a ➁ visszajelző lámpa az ECO gombon ➀ nem
világít, az ECO stop/start funkció manuálisan de-
aktiválásra került vagy hiba lépett fel a rendszer-
ben. Ilyen esetben a rendszer nem állítja le automa-
tikusan a motort, amikor a gépjárműmegáll.

NIC2633

Elindulás és haladás 5-27



VIGYÁZAT

• Soha ne bízzon meg csak a visszagurulás- gátló
rendszerben (HSA), ha szeretné megakadá-
lyozni, hogy a gépjármű hátrafelé induljon el a
lejtőn. Mindig óvatosan és kellően körültekin-
tően vezessen. Nyomja meg a fékpedált, ha a
járművel meredek emelkedőn állt meg. Legyen
különösen óvatos akkor, ha az emelkedő lefa-
gyott, vagy sáros. Ha nem sikerül megakadá-
lyozni, hogy a jármű hátra guruljon, elvesztheti
az uralmát a jármű felett, ami súlyos sérülés-
hez, vagy akár halálhoz is vezethet.

• A visszagurulás- gátló rendszert nem arra ter-
vezték, hogy a gépjárművet egy emelkedőn egy
helyben tartsa. Nyomja meg a fékpedált, ha a
járművel meredek emelkedőn állt meg.
Amennyiben nem így tesz, a jármű hátra gurul-
hat, ami ütközéshez, vagy súlyos sérüléshez ve-
zethet.

• Teljes terhelés alatt és különböző útviszonyok
között előfordulhat, hogy a visszagurulás- gát-
ló rendszer nem akadályozza meg a gépjármű
visszagurulását. Mindig álljon készen a fékpe-
dál lenyomására, hogy megakadályozza a jár-
mű hátragurulását. Amennyiben nem így tesz,
ez ütközéshez, vagy súlyos sérüléshez vezet-
het.

• Rövid időelteltével a visszagurulás-gátló rend-
szer már nem fékezi a gépjárművet, így az elgu-
rulhat. Fent áll a baleset és sérülés kockázata.
Ezért gyorsan vegye le a lábát a fékpedálról és

tegye át a gázpedálra. Soha ne szálljon ki a gép-
járműből, amikor azt csak a visszagurulás- gát-
ló rendszer tartja.

A visszagurulás- gátló rendszer segít elindulni az
emelkedőn előremenetben vagy hátramenetben.
Rövid időre megtartja a gépjárművet azt követően,
hogy a lábát elemelte a fékpedálról. Ez elég időt
biztosít Önnek arra, hogy a lábát a fékpedálról át-
helyezze a gázpedálra és még az előtt lenyomja,
mielőtt az gurulni kezdene.

A visszagurulás- gátló nem aktív, ha

• Sík úton vagy lejtőn indul el.

• Az automatikus sebességváltóval szerelt mo-
dellek esetében a sebességváltó N állásban van.

• Az elektronikus rögzítőfék behúzásra kerül.

• ESP/VDC hibásan működik.

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be az LDW monitor megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasítá-
sokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szenved-
het. Az LDW rendszer nem kormányozza a gépjár-
művet vagy akadályozza meg a gépjármű feletti
uralom elvesztését. A vezető felelőssége, hogy
mindig megfelelő figyelmet fordítson a biztonsá-
gos vezetésre, a megfelelő forgalmi sávban tartsa
és megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

Az LDW rendszer figyelmezteti a vezetőt egy
visszajelző lámpa és egy hangjelzés segítségével,
ha a gépjármű kezdi elhagyni az adott forgalmi sá-
vot.

Az LDW rendszer egy kamerát használ ➀, amely a
szélvédő mögé van felszerelve és figyeli a forgalmi
sávot, amelyben a gépjármű halad.

NSD644

VISSZAGURULÁS- GÁTLÓ (HSA) SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ
(LDW) RENDSZER (ha van)
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LDW RENDSZER MŰKÖDÉSE

➀ Kormánykerékre szerelt vezérlőgombok

➁ Gépjármű információs kijelzője

jA Kijelző terület

jB Menüsáv

Az LDW rendszer a 60 km/h (40 MPH) és 200
km/h (120 MPH) közötti sebességtartományban
működik, amikor a sávelválasztó jelölések jól látha-
tók.

A rendszer figyelmeztet, ha az első kerék áthaladt
a sávelválasztó vonalon. A figyelmeztetés során
körülbelül 1,5 másodpercig szakaszos vibrációt
érezhet a kormányban.

MEGJEGYZÉS

Az LDW rendszert úgy tervezték, hogy ne figyel-
meztessen, ha az irányjelzőt a sávváltás irányába
működteti és sávot vált.

Nem érez vibrációt, ha aktiválja az irányjelzőket.
Ilyen esetekben a rendszer a figyelmeztetéseket
bizonyos időre leállítja.

NSD626
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A LDW RENDSZER
ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken ➀, hogy az [Assist.] menüt a Me-
nüsávonjB kiválaszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
a [Lane Departure Warning] opciót kiválaszt-
hassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a kormánykeré-
ken ➀. Az aktuális kiválasztás megjelenik.

4. Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítés-
hez.

5. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Off], [Standard] vagy [Adaptive] opciók va-
lamelyikét kiválaszthassa.

6. A beállítás mentéséhez nyomja meg az <OK>
gombot. Ha az LDW rendszer aktiválva van, a
gépjármű információs kijelzőjének grafikus

felületénjA a sávelválasztó jelölések fényes vona-
lak formájában jelennek meg.

Ha a [Standard] opciót kiválasztja, nem tapasztal
vibrálást, ha:

• Bekapcsolta az irányjelzőket. Ilyen esetekben a
rendszer a figyelmeztetéseket bizonyos időre
leállítja.

• A vezetésbiztonsági rendszerek, mint például az
ABS, fékasszisztens (BAS) vagy ESP/VDC be-
avatkoztak.

Ha az [Adaptive] opciót kiválasztja, nem tapasztal
vibrálást, ha:

• Bekapcsolta az irányjelzőket. Ilyen esetekben a
rendszer a figyelmeztetéseket bizonyos időre
leállítja.

• A vezetésbiztonsági rendszerek, mint például az
ABS, BAS vagy ESP/VDC beavatkoztak.

• Erősen gyorsít, például padlógáz.

• Erősen fékez.

• Aktívan kormányoz, például elfordul, hogy elke-
rüljön egy akadályt vagy gyorsan vált sávot.

• Átvág egy éles kanyart.

Azért, hogy a rendszer csak szükség esetén figyel-
meztesse Önt, illetve a sávelválasztó vonalak átlé-
pése előtt megfelelő időben, a rendszer bizonyos
körülményeket figyel és ennek megfelelően hozza
működésbe a figyelmeztetéseket.

A vibrálás előbb tapasztalható, ha:

• A külső sávelválasztó jelölést egy kanyarban kö-
zelíti meg.

• Az úton szélesebb forgalmi sávok vannak, pél-
dául autópályán.

• A rendszer egybefüggő jelöléseket érzékel.

A vibrálás később tapasztalható, ha:

• Az úton szűkebb forgalmi sávok vannak.

• Átvág egy kanyaron.

AZ LDW RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók az LDW rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Ez a rendszer csak egy figyelmeztető rendszer,
amelynek feladata felhívni a vezető figyelmét a
nem szándékos sávelhagyásra. A rendszer nem
kormányozza a gépjárművet vagy akadályozza
meg a gépjármű feletti uralom elvesztését. A
vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő fi-
gyelmet fordítson a biztonságos vezetésre, a
megfelelő forgalmi sávban tartsa és megfele-
lően kontrollálja a gépjárművet.

• A rendszer nem működik kb. 60 km/h (40
MPH) sebesség alatt és 200 km/h (120 MPH)
felett vagy ha a rendszer nem érzékel sávelvá-
lasztó vonalakat.

NSD599
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5-30 Elindulás és haladás



• A rendszer a következő körülmények között
nem működik megfelelően:

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymással
párhuzamos útburkolati jel van; az útbur-
kolati jelek halványak vagy nincsenek meg-
felelően felfestve; sárga útburkolati jelek
vannak felfestve; nem szabvány szerinti út-
burkolati jelek vannak felfestve; vagy az út-
burkolati jeleket víz, sár vagy hó takarja,
stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem hasz-
nálatos útburkolati jelek még mindig érzé-
kelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasztot
adó tárgyak vagy jelenségek találhatók, pl:
árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás után
még megtalálható jelek. (Az LDW rendszer
ezeket a tárgyakat, elemeket útburkolati
jelként érzékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egyezik
meg az útburkolati jelek haladási irányával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés rako-
dik le a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfelelő
erősséggel szennyeződés miatt illetve ha
azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen fény
esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

– Ha rosszak a látási viszonyok. (Például az út
nincs megfelelően megvilágítva, vagy hó,
eső, köd vagy ködszitálás miatt.)

– Ha fény tükröződik vissza. (Például a szem-
be jövő forgalom, a napsütés tükröződik a
nedves úton).
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➀ Kormánykerékre szerelt vezérlőgombok

➁ Gépjármű információs kijelzője

jA Kijelző terület

jB Menüsáv

AZ LDW RENDSZER IDEIGLENESEN
NEM ELÉRHETŐ
A következő körülmények között az LDW rendszer
működése automatikusan törlésre kerül és a [Lane
Departure Warning currently unavailable See
Owner’s Manual] üzenet jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén ➁.

Az LDW rendszer ideiglenesen nem elérhető, ha:

• A képernyő a kamera látómezeje előtt szennye-
zett.

• A látási viszonyok rosszak a heves esőzés, hó
vagy köd miatt.

• Hosszabb ideig nem volt érzékelhető sávelvá-
lasztó jelölés.

• A sávelválasztó jelölések kopottak, sötétek
vagy szennyeződéssel vagy sárral borítottak,
stb.

Teendő: Ha a fenti körülmények már nem állnak
fent, az üzenet eltűnik és az LDW rendszer ismét
működőképes. Ha az üzenet továbbra is látható,
álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
nyomja meg a P (parkolás) gombot (AT modellek)
vagy állítsa a sebességváltó karját N (üres) (MT
modellek) állásba és tisztítsa meg a szélvédőt.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az LDW rendszer működésében hiba lép fel, au-
tomatikusan kikapcsol és a [Lane Departure War-
ning inoperative] üzenet jelenik meg.

Teendő: Állítsa meg a gépjárművet egy biztonsá-
gos helyen, váltson P (parkolás) (AT modellek) vagy
N (üres) (MT modellek) fokozatba, állítsa le, majd
indítsa újra a motort. Ha az üzenet továbbra is lát-
ható, ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Köz-
pontban vagy szakszervizben.

NSD626
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RENDSZER KARBANTARTÁSA

Az LDW rendszer sávot figyelő kamerája ➀ a bel-
ső tükör felett található.

Ahhoz, hogy az LDW rendszer megfelelő működé-
se biztosítható legyen és a rendszer hibás műkö-
dése elkerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fe-
hér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A napfény
visszaverődése negatívan befolyásolhatja a ka-
mera azon képességét, hogy az útburkolati jele-
ket megfelelően felismerje.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg a kamera lencsét vagy tá-
volítsa el a kamera alkatrészeit. Ha a kamera

baleset következtében megsérül, vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITIKözponttal vagy szak-
szervizzel.

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be a BSW monitor megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasítá-
sokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szenved-
het.

• A holttér figyelmeztető rendszer (BSW) nem
helyettesíti a megfelelő vezetési folyamatokat
és nem arra tervezték, hogy megakadályozza a
más gépjárművekkel vagy tárgyakkal való üt-
közést. Sávváltáskor minden esetben használ-
ja a visszapillantó tükröket és nézzen el abba az
irányba, amerre haladni szeretne, hogy a sáv-
váltást biztonsággal végrehajthassa. Soha ne
támaszkodjon csak a BSW rendszerre.

A holttér figyelmeztető rendszer (BSW) segít fel-
hívni a vezető figyelmét a párhuzamos sávban köz-
lekedőmásik gépjárműre sávváltás esetén.

A BSW rendszer szenzorokat használjA , amelyek a
hátsó lökhárító közelében vannak felszerelve és érzé-
kelik a szomszédos sávban haladó gépjárműveket.

NSD644

NAA1727

HOLTTÉR FIGYELMEZTETŐ
RENDSZER (BSW) (ha van)
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A szenzorok a gépjármű bármelyik oldalán képesek
a másik gépjárművet érzékelni az ábrán jelzett ér-
zékelő zónán belül. Ez az érzékelő zóna a külső tük-
rök vonalától kezdődik és körülbelül 10 ft-re (3 m)
nyúlik túl a gépjármű hátulján és 10 ft-re (3 m) nyú-
lik túl a gépjármű oldalán.

VIGYÁZAT

• A BSW rendszer nem helyettesíti a megfelelő
vezetési műveleteket és nem úgy tervezték
meg, hogy megakadályozza a gépjárművek
összeütközését vagy az egyéb tárgyakkal való
érintkezést. Sávváltáskor minden esetben
használja a visszapillantó tükröket és nézzen el
abba az irányba, amerre haladni szeretne, hogy
a sávváltást biztonsággal végrehajthassa. So-
ha ne támaszkodjon csak a BSW rendszerre.

• Előfordulhat, hogy a BSW rendszer nem jelez
ha a gépjárművek gyorsan haladnak át az érzé-
kelési zónán.

BSW RENDSZER MŰKÖDÉSE

➀ Oldalsó visszajelző lámpa

➁ Kormánykerékre szerelt vezérlőgombok

➂ Gépjármű információs kijelzője

jA MENÜSÁV

A BSW rendszer csak kb. 30 km/h (20 MPH) felett
működik. Ha a BSW rendszer aktiválva van, az ol-
dalsó visszajelző lámpák világítanak 30 km/h-s (20
MPH) sebességig. 30 km/h (20 MPH) feletti se-
besség esetén a visszajelző lámpák kialszanak és a
BSW rendszer működőképes.

SSD1030Z

Érzékelő zónák
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Illusztráció 1: Ha a szenzorok gépjárművet érzékel-
nek az érzékelési zónában, a BSW visszajelző lám-
pa ➀, amely a külső tükör belsejében található, vi-
lágít.

Illusztráció 2: Ha az irányjelzőt működésbe hozza,
a rendszer hangjelzést ad (kétszer) és a BSW
visszajelző lámpája villog. Ha a BSW visszajelző
lámpa addig villog, amíg az érzékelt gépjármű el
nem hagyja az érzékelési zónát.

MEGJEGYZÉS

• ABSW visszajelző lámpa világít néhány másod-
percig, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba
állítja.

• A BSW visszajelző lámpa fényerejét a rendszer
automatikusan beállítja a környezeti fények
függvényében.

• Ha a másik gépjármű csak azt követően kerül
az érzékelő zónába, miután a vezetőműködés-
be hozta az irányjelezőt, csak a BSW visszajelző
lámpa villog és a rendszer nem ad figyelmez-
tető hangot. (Lásd “Egy másik gépjármű köze-
lít hátulról” jelen fejezet következő részében.)

Figyelmeztető hang szólal meg, ha a radar már ér-
zékelt valamilyen gépjárművet, amikor a vezető az
irányjelzőt működésbe hozta.

VIGYÁZAT

• Ne használja a BSW rendszert ha utánfutót
vontat, előfordulhat, hogy a rendszer nem mű-
ködik megfelelően.

• A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer hang-
ereje, lehúzott ablak) előfordulhat, hogy nem
hallja meg a figyelmeztető hangokat.

• Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelnek
és nem aktiválják a BSW rendszereket ha bizo-
nyos tárgyak jelen vannak, mint pl:

– Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

– Bizonyos gépjárművek, pl. motorkerékpá-
rok.

– Közeledő gépjárművek.

– Az érzékelő zónában maradó gépjárművek,
ha álló helyzetből kezd el gyorsítani.

– Szomszédos sávban azonos sebességgel ha-
ladó gépjármű.

– Hátulról nagy sebességgel érkezőgépjármű.

– Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

• Rossz időjárási körülmények vagy esőfelverő-
dés csökkenthetik a radarok érzékelőképessé-
gét.

• A radarok érzékelő zónáját a standard sávszé-
lesség alapján határozták meg. Ha szélesebb
forgalmi sávban halad, előfordulhat, hogy a
rendszer nem érzékeli a szomszédos sávban
közlekedő gépjárműveket. Ha szűkebb forgal-
mi sávban halad, előfordulhat, hogy a rendszer
olyan gépjárművet érzékel, amely két forgalmi
sávval arrébb halad.

• A radarokat úgy tervezték meg, hogy a legtöbb
álló tárgyat figyelmen kívül hagyja, elfordulhat
azonban, hogy a rendszer ilyen tárgyakat is ér-
zékel: szalagkorlátok, falak, díszek, álló gépjár-
művek. Ez a normál működés része.

SSD1026Z

Illusztráció 1

SSD1031Z

Illusztráció 2
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A BSW RENDSZER
ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

jA Kijelző terület

jB MENÜSÁV

A BSW rendszer engedélyezése és letiltása a kö-
vetkezőművelettel:

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken ➀, hogy az [Assist. ] menüt kivá-
laszthassa a menüsávonjB .

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot ➀,
hogy a holttér figyelmeztető opciót kiválaszt-
hassa.

3. Nyomja meg a <OK> gombot a kormánykeréken
➀. Az aktuális kiválasztás megjelenik.

4. A BSW aktiválásához/deaktiválásához: nyomja
meg újra az <OK> gombot ➀.

A BSW RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók a BSW rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• ABSW rendszer nem érzékel minden gépjármű-
vet minden körülmények között.

• Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelnek
és nem aktiválják a BSW rendszereket ha bizo-
nyos tárgyak jelen vannak, mint pl:

– Gyalogosok, kerékpárosok vagy állatok.

– Olyan gépjárművek, mint például motorok,
kis súlyú gépjárművek vagy magas hasma-
gasságú gépjárművek.

– Közeledő gépjárművek.

– Az érzékelő zónában maradó gépjárművek,
ha álló helyzetből kezd el gyorsítani.

– Szomszédos sávban azonos sebességgel ha-
ladó gépjármű.

– Gépjármű, amely nagyon közel van az Ön
gépjárművéhez.

– Hátulról nagy sebességgel érkezőgépjármű.

NSD626
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– Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

• A radarok érzékelő zónáját a standard sávszé-
lesség alapján határozták meg. Ha szélesebb
forgalmi sávban halad, előfordulhat, hogy a
rendszer nem érzékeli a szomszédos sávban
közlekedő gépjárműveket. Ha szűkebb forgal-
mi sávban halad, előfordulhat, hogy a rendszer
olyan gépjárművet érzékel, amely két forgalmi
sávval arrébb halad.

• A radarokat úgy tervezték meg, hogy a legtöbb
álló tárgyat figyelmen kívül hagyja, elfordulhat
azonban, hogy a rendszer ilyen tárgyakat is ér-
zékel: szalagkorlátok, falak, díszek, álló gépjár-
művek. Ez a normál működés része.

• A következő körülmények között romlik a ra-
dar azon képessége, hogy más gépjárműveket
felismerjen:

– Rossz időjárási körülmények

– Vízfelverődés

– Gépjárműre lerakódott jég

– Gépjárműre lerakódott dér

– Gépjárműre lerakódott szennyeződés

• Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
sző anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket
vagy ne fesse le az radarok környékét. Ezen kö-
rülmények között romlik a radar azon képes-
sége, hogy más gépjárműveket felismerjen:

• Ne használja a BSW rendszert ha utánfutót
vontat, előfordulhat, hogy a rendszer nem mű-
ködik megfelelően.

• A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer hang-
ereje, lehúzott ablak) előfordulhat, hogy nem
hallja meg a figyelmeztető hangokat.

Egy másik gépjármű közelít hátulról

Illusztráció 1: A BSW visszajelző lámpa világít, ha a
gépjármű a szomszédos sávban az érzékelési zóná-
ba kerül.

Ha az előző gépjármű sokkal gyorsabban halad,
mint az ön gépjárműve, előfordulhat, hogy a vissza-
jelző lámpa nem világít azelőtt, hogy a másik gép-
jármű Ön mellé érne. Minden esetben használja a
visszapillantó tükröket és nézzen el abba az irány-
ba, amerre haladni szeretne, hogy a sávváltás biz-
tonsággal végrehajthassa.

Illusztráció 2: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, a
rendszer figyelmeztető hangot ad (kétszer), majd a
BSW visszajelző lámpa villog.

MEGJEGYZÉS

• Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem észlel
olyan gépjárműveket, amelyek nagy sebesség-
gel közelednek hátulról.

• Ha a vezetőaz előtt hozza működésbe az irány-
jelzőt, hogy a másik gépjármű bekerülne az ér-
zékelő zónába, a BSW visszajelző villogni kezd,
de a rendszer nem ad figyelmeztető hangot,
amikor érzékeli a másik járművet.

SSD1026Z

Illusztráció 1 – Megközelítés hátulról

SSD1031Z

Illusztráció 2 – Megközelítés hátulról
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Gyorsítás álló helyzetből

MEGJEGYZÉS

Illusztráció 3: Ha álló helyzetből úgy gyorsít ki,
hogy egy másik gépjármű van az érzékelő zóná-
ban, előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a
másik gépjárművet.

Másik gépjármű előzése

Előzés közben a figyelmeztetés csak akkor jelenik
meg, ha a sebességkülönbség kisebb, mint 12 km/h
(7 MPH).

Illusztráció 4: Az oldalsó visszajelző lámpa világít
miközben egy másik gépjárművet előz és az a gép-
jármű kb. 3 másodpercig az érzékelő zónában ma-
rad.

Illusztráció 5: Ha a vezető akkor aktiválja az irány-
jelzőt, amikor egy másik gépjármű is az érzékelési
zónában van, a rendszer figyelmeztető hangot ad
(kétszer) és a BSW visszajelző lámpa villog.

MEGJEGYZÉS

• Ha több gépjárművet előz meg egy sorban, elő-
fordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az első
gépjármű után haladókat, mivel azok nagyon
közel vannak egymáshoz.

• Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel las-
sabb gépjárműveket, ha azokat rövid időn belül
megelőzi.

• Ha a vezetőaz előtt hozza működésbe az irány-
jelzőt, hogy a másik gépjármű bekerülne az ér-
zékelő zónába, az oldalsó visszajelző villogni
kezd, de a rendszer nem ad figyelmeztető han-
got, amikor érzékeli a másik járművet.

SSD1032Z

Illusztráció 3 – Gyorsítás álló helyzetből
SSD1033Z

Illusztráció 4 – Másik gépjármű előzése

SSD1034Z

Illusztráció 5 – Másik gépjármű előzése
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Több gépjármű előzése

Illusztráció 6: Ha több gépjárművet előz meg egy
sorban, előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
az első gépjármű után haladókat, mivel azok na-
gyon közel vannak egymáshoz.

Érkezés oldalról

Illusztráció 7: Az oldalsó visszajelző lámpa világít
ha gépjármű érkezik az érzékelő zónába bármelyik
oldalról.

Illusztráció 8: Ha a vezető működésbe hozza az
irányjelzőt, a BSW visszajelző villog és két figyel-
meztető hangot hall.

MEGJEGYZÉS

• Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik
az azonos sebességgel érkező, a zónába belépő
gépjárművet.

• Ha a vezetőaz előtt hozza működésbe az irány-
jelzőt, hogy a másik gépjármű bekerülne az ér-
zékelő zónába, a BSW visszajelző villogni kezd,
de a rendszer nem ad figyelmeztető hangot,
amikor érzékeli a másik járművet.

SSD1036Z

Illusztráció 6 – Több gépjármű előzése

SSD1037Z

Illusztráció 7 – Közelítés oldalról

SSD1038Z

Illusztráció 8 – Közelítés oldalról
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A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ

➀ Gépjármű információs kijelzője

Ha a rendszer a radar lefedettségét érzékeli, auto-
matikusan kikapcsol és a [Blind Spot Warning cur-
rently unavailable See Owner’s Manual] üzenet je-

lenik meg a gépjármű információs kijelzőjén ➀. A
BSW rendszer nem elérhető, amíg a fenti feltételek
fent állnak.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek aka-
dályozhatják, mint például felverődő víz, pára vagy
köd. A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhat-
ják, mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Teendő: Ha a fenti akadályozások megszűntek, a
BSW rendszer működése automatikusan visszaáll.
Ha az üzenet még mindig látható, ellenőriztesse a
rendszert egy INFINITI Központban vagy szakszer-
vizben.

Rendszer hibás működése
Ha a rendszer működésében hiba lép fel, automa-
tikusan kikapcsol és a [Blind Spot Warning inope-
rative] üzenet megjelenik a gépjármű információs
kijelzőjén ➀.

Teendők: Állítsa meg a gépjárművet egy biztonsá-
gos helyen, állítsa a sebességváltót P (parkolás) ál-
lásba, állítsa le a motort és indítsa újra azt.

Ha az üzenet még mindig látható, ellenőriztesse a
rendszert egy INFINITI Központban vagy szakszer-
vizben.

RADAR KARBANTARTÁSA

A BSW rendszer két érzékelőjejA a hátsó lökhárító
közelében helyezkedik el. A szenzorok területét minden
esetben tartsa tisztán.

NSD631
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A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek aka-
dályozhatják, mint például felverődő víz, pára vagy
köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat, ame-
lyek akadályozzák a radar szenzor körüli területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel, ha a radarok kör-
nyéke egy esetleges ütközés közben megsérül.

A sebességszabályozó rendszer állandó utazóse-
bességet biztosít az Ön számára. A rendszer auto-
matikusan fékez, hogy a sebességtúllépést elkerül-
je. Amikor meredek emelkedőn halad, különösen
olyankor, amikor a gépjárműmeg van terhelve vagy
amikor utánfutót vontat, időben válasszon ki egy
alacsonyabb sebességi fokozatot. Automatikus se-
bességváltóval szerelt modellek esetében válassza
ki az M manuális programot M (lásd “Manuális
program” jelen fejezet előző részében). Így kihasz-
nálhatja a motorfék hatásait. Ez csökkenti a terhe-
lést a fékrendszeren és megelőzi a fékek túlmelege-
dését, illetve a túl gyors kopását.

A sebességszabályozó rendszert csak akkor hasz-
nálja, ha az útviszonyok és a forgalmi körülmények
megfelelők ahhoz, hogy az állandó sebességet
hosszabb ideig fenntartsa. 30 km/h felett bármi-
lyen utazósebességet eltárolhat.

A kilométerórán megjelenített sebesség kissé eltér-
het az eltárolt sebességtől.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem megfelelően választja meg a vezetési stí-
lusát, a sebességszabályozó sem tudja csökkente-
ni a baleset kockázatát, illetve nem tudja felülírni a
fizika törvényeit. A sebességszabályozó nem veszi
figyelembe az útviszonyokat, az időjárási körül-
ményeket vagy a közlekedési helyzeteket. A sebes-
ségszabályozó csak egy segédrendszer. Ön felelős
a megfelelőkövetési távolság betartásáért, a gép-
jármű sebességéért, a megfelelő időben történő
fékezésért, illetve a forgalmi sávban maradásért.

Ha a gépjárműbe másik vezető ül be, tájékoztassa
a beállított sebességről.

VIGYÁZAT

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automatikus
sebességszabályozó berendezést annál maga-
sabb értékre.

• Ne használja az automatikus sebességszabá-
lyozó berendezést a következő körülmények
között. Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a
jármű felett, amivel balesetet okozhat.

– Ha nem lehetséges a jármű sebességét ál-
landó értéken tartani

– Ha nagy forgalomban vezet

– Ha olyan forgalomban vezet, ahol a sebes-
ség folyamatosan változik

– Ha szeles területeken vezet

– Ha kanyargós vagy hegyes területeken ve-
zet

– Ha csúszós úton vezet (eső, hó, jég, stb.)

AUTOMATIKUS SEBESSÉGSZA-
BÁLYOZÓ BERENDEZÉS (ha van)
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AZ AUTOMATIKUS SEBESSÉG-
SZABÁLYOZÓ RENDSZERREL
KAPCSOLATOS MŰVELETEK

➀ Eltárolja az aktuális sebességet vagy egy
magasabb sebességet

➁ LIM (sebességkorlátozó) visszajelző lámpa

➂ Eltárolja az aktuális sebességet vagy előhívja
az utolsó eltárolt sebességet

➃ Eltárolja az aktuális sebességet vagy egy
alacsonyabb sebességet

➄ Átvált a sebességszabályozó és a
sebességkorlátozó között

➅ A sebességszabályozó berendezés
kikapcsolása

A sebességszabályozó és a sebességkorlátozó
rendszereket a sebességszabályozó karral működ-
tetheti. A LIM visszajelző lámpa a sebességszabá-
lyozó karon világít, amely jelzi, hogy melyik rend-
szer került kiválasztásra:

• LIM visszajelző lámpa kikapcsolva: sebesség-
szabályozó kiválasztva

• LIM visszajelző lámpa bekapcsolva: sebesség-
korlátozó kiválasztva.

Asebességszabályozó aktiválásakor a tárolt sebes-
ség öt másodpercre megjelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

Sebességszabályozó kiválasztása

Ellenőrizze, hogy a LIM visszajelző lámpa ➁ ki
van-e kapcsolva. Ha a lámpa ki van kapcsolva, a
sebességszabályozó már kiválasztásra került.

Ha a lámpa világít, gyorsan nyomja meg a ➄ gom-
bot a sebességszabályozó karon. A LIM visszajelző
lámpa kialszik és a sebességszabályozó rendszer
már üzemképes.

Aktiválás feltételei

A sebességszabályozó aktiválásához az összes ak-
tiválási feltételnek teljesülnie kell:

• Az elektronikus rögzítőféket ki kell engedni.

• Haladjon gyorsabban, mint 30 km/h.

• Az ESP/VDC-t be kell kapcsolni, de nem avat-
kozhat be.

• A sebességszabályozót ki kell választani.

Sebesség eltárolása, fenntartása és
előhívása

Az aktuális sebesség eltárolása és fenntartása:

Az aktuális sebességet eltárolhatja, ha 30 km/h-
nál gyorsabban halad:

1. Gyorsítsa fel a járművet a kívánt sebességre.

2. Röviden nyomja meg a sebességszabályozó kart
felfelé ➀ vagy lefelé ➃.

3. Emelje el a lábát a gázpedálról.

Sebességszabályozó rendszer aktiválva van. A gép-
jármű automatikusan tartja a sebességet.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a gépjármű nem tudja tartani a
sebességet emelkedőn felfelé. A tárolt sebesség
visszatér, ha az emelkedő után újra sík útszakasz
következik. A sebességszabályozó fenntartja a tá-
rolt sebességet lejtőn lefelé úgy, hogy automati-
kusan működésbe hozza a fékeket.

MEGJEGYZÉS

Manuális sebességváltóval szerelt modellek:

• Minden esetben megfelelő, de nem túl magas
fordulatszámmal közlekedjen.

• Megfelelő időben váltson sebességet.

• Ha lehetséges, ne váltson vissza több sebessé-
get egyszerre.

NSD618
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Az aktuális sebesség tárolása vagy az utolsó
eltárolt sebesség előhívása:

VIGYÁZAT

Ha előhívja az eltárolt sebességet és az eltér az ak-
tuális sebességtől, a gépjármű gyorsít vagy lassít.
Ha nem ismeri az eltárolt sebességet, a gépjármű
hirtelen gyorsíthat vagy lelassíthat. Fent áll a bal-
eset kockázata.

Tekintse a forgalmi helyzeteket, mielőtt a tárolt
sebességet előhívná. Ha nem ismeri az eltárolt se-
bességet, mentse el újra a kívánt sebességet.

1. Röviden húzza meg a sebességszabályozó kart
saját maga felé ➂.

2. Emelje el a lábát a gázpedálról. Amikor a sebes-
ségszabályozó rendszert először aktiválja, az
aktuális sebességet tárolja el vagy a korábban
tárolt sebességnek megfelelően szabályozza a
gépjárművet.

A sebesség beállítása

Tartsa szem előtt, hogy néhány másodpercet
igénybe vehet, amire a gépjármű felgyorsít vagy le-
lassít a beállított sebességre.

1. Nyomja meg a sebességszabályozó karját fel-
felé➀, hogy nagyobb sebességet állíthasson be,
vagy lefelé ➃, hogy alacsonyabb sebességet ál-
líthasson be.

2. Tartsa a sebességszabályozó karját lenyomva,
amíg a kívánt sebességet el nem éri.

3. Engedje el a sebességszabályozó kart, az új se-
besség eltárolásra kerül.

4. A sebesség 1 km/h-s lépésekben való beállítá-
sához: röviden nyomja meg a sebességszabá-
lyozó kart felfelé➀vagy lefelé➃a nyomáspon-
tig. Az utoljára eltárolt sebesség 1 km/h-s lépé-
sekben emelkedik vagy csökken.

5. A sebesség 10 km/h-s lépésekben való beállítá-
sához: röviden nyomja meg a sebességszabályo-
zó kart felfelé ➀ vagy lefelé ➃ a nyomásponton
túl. Az utoljára eltárolt sebesség 10 km/h-s lé-
pésekben emelkedik vagy csökken.

MEGJEGYZÉS

A sebességszabályozó deaktiválódik, ha a gázpe-
dált lenyomja. Például, ha röviden gyorsít egy elő-
zéshez a sebességszabályozó beállítja a gépjármű
sebességét az utoljára eltárolt sebességre az elő-
zés befejezése után.

Sebességszabályozó deaktiválása

A sebességszabályozó deaktiválására több lehető-
ség van:

• Röviden nyomja meg a sebességszabályozó kart
előre ➅.

vagy

• Fék.

vagy

• Röviden nyomja meg a ➄ gombot a sebesség-
szabályozó karon. A sebességkorlátozó

kiválasztásra kerül. A LIM visszajelző lámpa ➁
felvillan a sebességszabályozó karon.

A sebességszabályozó rendszer automatikusan de-
aktiválódik ha:

• A gépjárművet az elektronikus rögzítőfékkel
rögzítette.

• Ha 30 km/h-nál alacsonyabb sebességgel köz-
lekedik.

• Az ESP/VDC beavatkozik vagy deaktiválja az
ESP/VDC-t.

Ha a sebességszabályozó deaktiválásra került, egy
figyelmeztető hangot hall. A gépjármű információs
kijelzőjén öt másodpercig a [Cruisecontrol off] üze-
netet láthatja.

MEGJEGYZÉS

A motor leállításakor az utolsó eltárolt sebesség
törlésre kerül.
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Asebességkorlátozó automatikusan fékez, hogy ne
lépje túl a beállított sebességet. Amikor meredek
emelkedőn halad, különösen olyankor, amikor a
gépjármű meg van terhelve vagy amikor utánfutót
vontat, időben válasszon ki egy alacsonyabb se-
bességi fokozatot. Automatikus sebességváltóval
szerelt modellek esetében válassza ki az M manuá-
lis programot M (lásd “Manuális program” jelen fe-
jezet előző részében). Így kihasználhatja a motorfék
hatásait. Ez csökkenti a terhelést a fékrendszeren
és megelőzi a fékek túlmelegedését, illetve a túl
gyors kopását. Ha további fékerőre van szüksége,
többször egymás után nyomja le a fékpedált, ne
nyomja azt folyamatosan.

Beállíthat változó vagy állandó sebességkorlátot:

• Változó a pl. sűrűn beépített területeken.

• Állandó a hosszú ideig tartó sebességkorláto-
zásokhoz, pl. amikor téli abroncsokkal közleke-
dik.

A kilométerórán megjelenített sebesség kissé eltér-
het az eltárolt sebességtől.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nem megfelelően választja meg a vezetési stí-
lusát, a sebességkorlátozó sem tudja csökkenteni
a baleset kockázatát, illetve nem tudja felülírni a
fizika törvényeit. A sebességkorlátozó nem veszi
figyelembe az útviszonyokat, az időjárási körül-
ményeket vagy a közlekedési helyzeteket. A sebes-
ségkorlátozó csak egy kisegítő lehetőség. Ön fele-

lős a megfelelő követési távolság betartásáért, a
gépjármű sebességéért, a megfelelő időben törté-
nő fékezésért, illetve a forgalmi sávban maradá-
sért.

Ha a gépjárműbe másik vezető ül be, tájékoztassa
a beállított sebességről.

VIGYÁZAT

• Mindig ügyeljen a kihelyezett sebességkorláto-
zásokra. Ne állítsa a sebességet ezen értékek
fölé.

• A sebességkorlátozó állapotáról mindig győ-
ződjön meg a gépjármű információs kijelzőjé-
ről.

Ha a sebességkorlátozó be van kapcsolva, a sebes-
ségszabályozó vagy az intelligens sebességszabá-
lyozó (ICC) rendszer (ha van) nem működtethető.

VÁLTOZTATHATÓ
SEBESSÉGKORLÁTOZÁS

➀ Eltárolja az aktuális sebességet vagy egy
magasabb sebességet

➁ LIM (sebességkorlátozó) visszajelző lámpa

➂ Eltárolja az aktuális sebességet vagy előhívja
az utolsó eltárolt sebességet

➃ Eltárolja az aktuális sebességet vagy egy
alacsonyabb sebességet

➄ Átvált a sebességszabályozó és a
sebességkorlátozó között

➅ Deaktiválhatja a sebességkorlátozó rendszert

A sebességszabályozó karjával működtetheti a se-
bességszabályozó vagy az intelligens sebességsza-
bályozó rendszereket, valamint a változtatható se-
bességkorlátozót. ALIM visszajelző lámpa a sebes-
ségszabályozó karon világít, amely jelzi, hogy
melyik rendszer került kiválasztásra:

• LIM visszajelző kikapcsolva: a sebességszabá-
lyozó vagy az intelligens sebességszabályozó
rendszer került kiválasztásra (ha aktívak).

• LIM visszajelző lámpa bekapcsolva: változtat-
ható sebességkorlátozó kiválasztva.

Ha a motor jár a sebességszabályozó rendszer kar-
jával beállíthatja a sebességkorlátot 30 km/h és a
gépjármű technikailag megengedett maximális se-
bessége közé, bárhova. Ha az állandó sebességkor-
látozó beállított értéke alacsonyabb, ez az érték
lesz érvényes.
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A változtatható sebességkorlátozás
kiválasztása

Ellenőrizze, hogy a LIM visszajelző lámpa ➁ be
van-e kapcsolva. Ha a lámpa be van kapcsolva, a
sebességkorlátozó már kiválasztásra került.

Ha a lámpa nem világít, gyorsan nyomja meg a
sebességszabályozó rendszer karját a nyíllal jelzett
irányba ➄. A LIM visszajelző lámpa felvillan és a
változtatható sebességkorlátozó kiválasztásra ke-
rül.

Az aktuális sebesség eltárolása

A sebességszabályozó karját használva beállíthat-
ja a gépjármű sebességét 30 km/h-nál magasabb
értékre, ha a motor jár.

Röviden nyomja meg a sebességszabályozó kart
felfelé ➀ vagy lefelé ➃. Az aktuális sebesség eltá-
rolásra kerül és megjelenik a gépjármű információs
kijelzőjén.

A sebesség eltárolása vagy előhívása

VIGYÁZAT

Ha előhívja az eltárolt sebességet és az alacso-
nyabb, mint az aktuális sebesség, a gépjármű le-
lassít. Ha nem ismeri az eltárolt sebességet, a gép-
jármű hirtelen lelassíthat. Fent áll a baleset kocká-
zata.

Az eltárolt sebesség előhívása előtt figyeljen az
útviszonyokra, illetve a forgalmi helyzetekre. Ha
nem ismeri az eltárolt sebességet, mentse el újra a
kívánt sebességet.

Röviden húzza meg a sebességszabályozó kart sa-
ját maga felé ➂.

A sebesség beállítása

A sebesség 10 km/h-s lépésekben való beállítá-
sához:

• Röviden nyomja meg a sebességszabályozó
karját felfelé ➀ a nyomásponton túl, hogy na-
gyobb sebességet állíthasson be, vagy lefelé ➁,
hogy alacsonyabb sebességet állíthasson be.

vagy

• Tartsa a sebességszabályozó karját lenyomva a
nyomásponton túl, amíg a kívánt sebességet el
nem éri. Nyomja meg a sebességszabályozó
karját felfelé ➀, hogy nagyobb sebességet ál-
líthasson be, vagy lefelé ➁, hogy alacsonyabb
sebességet állíthasson be.

A sebesség 1 km/h-s lépésekben való beállításá-
hoz:

• Röviden nyomja meg a sebességszabályozó
karját felfelé ➀ a nyomáspontig, hogy nagyobb
sebességet állíthasson be, vagy lefelé ➁, hogy
alacsonyabb sebességet állíthasson be.

vagy

• Tartsa a sebességszabályozó karját lenyomva a
nyomásponton túl, amíg a kívánt sebességet el
nem éri. Nyomja meg a sebességszabályozó
karját felfelé ➀, hogy nagyobb sebességet ál-
líthasson be, vagy lefelé ➁, hogy alacsonyabb
sebességet állíthasson be

A sebességkorlátozó passzív módba
állítása

Ha a gázpedált a nyomásponton túl lenyomja (pad-
lógáz), a sebességkorlátozó átvált passzív üzem-
módba. A gépjármű információs kijelzőjén a [Speed
limiter suspended] üzenet jelenik meg.

Ilyenkor túllépheti a tárolt sebességet. A sebesség-
korlátozó ismét aktiválódik, ha:

• Alacsonyabb sebességgel halad, mint a beállí-
tott érték és nem nyomja padlóig a gázpedált.

• Új sebességet állít be vagy

• Újra előhívja az utoljára eltárolt sebességet.

A [Speed limiter suspended] üzenet eltűnik a gép-
jármű információs kijelzőjéről.

A változtatható sebességkorlátozó
deaktiválása

A változtatható sebességkorlátozó nem deaktivál-
ható fékezéssel.

A változtatható sebességkorlátozó deaktiválására
több lehetőség van:

• Röviden nyomja meg a sebességszabályozó kart
előre ➅.

vagy

• Röviden nyomja meg a ➄ gombot a sebesség-
szabályozó karon. A LIM visszajelző lámpa ➁
kialszik a sebességkorlátozó karon. A változtat-

Elindulás és haladás 5-45



ható sebességkorlátozó deaktiválva. A sebes-
ségszabályozó vagy az intelligens sebességsza-
bályozó került kiválasztásra.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek:

A sebességkorlátozó kikapcsol, ha magasabb se-
bességi fokozatba kapcsol és ennek eredménye-
ként a motor fordulatszáma nagyon alacsony lesz.

MEGJEGYZÉS

A motor leállításakor az utolsó eltárolt sebesség
törlésre kerül.

ÁLLANDÓ SEBESSÉGKORLÁTOZÓ
A gépjármű információs kijelzőjén keresztül korlá-
tozhatja a gépjármű sebességét 160 km/h (pl. ami-
kor téli abroncsokkal közlekedik) és a maximális se-
besség között.

Röviddel az előtt, hogy az eltárolt sebességet elér-
né, az megjelenik a gépjármű információs kijelző-
jén.

Az állandó sebességkorlátozó akkor is aktív marad,
ha a változtatható sebességkorlátozót deaktiválta.

A tárolt sebességkorlátot akkor sem lépheti túl, ha
a gázpedált a nyomásponton túl lenyomja (padló-
gáz).

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be az ICC monitor megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasítá-
sokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szenved-
het.

• Az ICC nem ütközésmegelőző vagy figyelmez-
tető rendszer. Csak főútvonalon vagy autópá-
lyán használja, forgalmas kerületeken vagy vá-
rosokban ne. Ha elmulasztja a fék használatát,
balesethez vezethet.

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automatikus
sebességszabályozó berendezést annál maga-
sabb értékre.

• Minden esetben óvatosan és körültekintően
vezessen, ha az ICC rendszert használja. Olvas-
sa el és értelmezze a használati útmutatót, mi-
előtt az ICC rendszert használná. Súlyos sérü-
lések vagy halálesetek elkerülése érdekében ne
hagyatkozzon a rendszerre, ne hagyja, hogy
vészhelyzetekben a rendszer szabályozza a
gépjármű sebességét. Az ICC rendszert csak
megfelelő út- és közlekedési viszonyok között
használja.

Az ICC rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű tel-
jesítményét, ha egy másik gépjárművet követ azo-
nos forgalmi sávban.

Ha a távolságérzékelőjA egy lassabban haladó jár-
művet észlel, a rendszer csökkenti a gépjármű sebes-
ségét, így az Ön járműve az elöl haladó járművet a
meghatározott távolságra követi.

NSD645

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC) RENDSZER (teljes sebességtar-
tomány) (ha van)
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ICC RENDSZER MŰKÖDÉSE

➀ Sebességmérő

➁ Távolságra figyelmeztető lámpa

➂ Gépjármű információs kijelzője

➃ Automatikus sebességszabályozó rendszer
karja

Az ICC rendszer fenntartja a beállított távolságot
az elöl haladó gépjárműmögött a 0 - 200 km/h (0
- 125 MPH) sebességtartományon belül, a beállí-
tott sebességig. A sebességet a vezető állíthatja be
a 30 - 200 km/h (20 - 125 MPH) tartományban.

A gépjármű a beállított sebességgel halad, ha az
úttesten nincs akadály.

Az ICC rendszert úgy tervezték, hogy tartsa az elöl
haladó gépjárműhöz képest kiválasztott távolsá-
got és csökkentse a sebességet, hogy alkalmazkod-
jon az elöl haladó sebességéhez. A rendszer szük-
ség szerint lassítja a gépjárművet és ha az elöl ha-
ladó jármű megáll, a rendszer állóra fékezi a
gépjárművet. Azonban az ICC rendszer csak a tel-
jes fékerő 50 %-át használja. A rendszert csak ak-
kor szabad használni, ha a közlekedési viszonyok
lehetővé teszik a jármű számára a folyamatos se-
bességtartást, vagy amikor a sebességek jelentő-
sen változnak. Ha egy gépjármű az azonos forgalmi
sávba bevág az Ön gépjárműve elé vagy ha az elöl
haladó gépjármű hirtelen lassít, a járművek közötti
távolság kisebb lehet, mert az ICC rendszer nem
tudja elég gyorsan lelassítani az Ön járművét. Ha
ez előfordul, az ICC rendszer figyelmeztető hangot
ad és a távolság figyelmeztető lámpája villogni
kezd, hogy figyelmeztesse a vezetőt a szükséges
lépések megtételére.

NSD625
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Az ICC rendszerben a következő elemek vezérelhe-
tők:

• Ha nincs elöl haladó gépjármű, az ICC rendszer
fenntartja a vezető által beállított sebességet.
A beállítható sebességtartomány kb. 30 - 200
km/h (20 - 125 MPH).

• Ha a gépjármű előtt egy másik gépkocsi halad,
az ICC rendszer úgy állítja be a sebességet, hogy
a két gépkocsi között lévő távolság megfeleljen
a vezető által beállított távolságnak. A rendszer
által használt sebességhatárok a beállított érté-
kekig terjednek. Ha az elöl haladó járműmegáll,
az Ön gépjárműve is álló helyzetre lassít a rend-
szer korlátain belül.Ha a gépjárműegyszer meg-
állt, álló helyzetben is marad, nincs szükség a
fékpedál lenyomására.

• Ha az elöl haladó gépjármű sávot váltott, húzza
meg a sebességszabályozó kart vagy nyomja
meg a gázpedált röviden. Az ICC rendszer gyor-
sít és tartja a beállított sebességet.

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű se-
bességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló vagy
lassan mozgó gépjárművet közelít meg. Figyelmet
kell fordítania a gépjárműműködésére, hogy az elöl
haladó gépjármű mögött megfelelő távolságot
tudjon tartani, amikor fizetőkapuhoz ér vagy for-
galmi dugóban közlekedik.

ICC KAPCSOLÓ
(SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ KAR)

➀ Eltárolja az aktuális sebességet vagy egy
magasabb sebességet

➁ Beállítja a meghatározott minimum
távolságot

➂ LIM visszajelző lámpa

➃ Eltárolja az aktuális sebességet vagy előhívja
az utolsó eltárolt sebességet

➄ Eltárolja az aktuális sebességet vagy egy
alacsonyabb sebességet

➅ Átvált az ICC és a sebességkorlátozó között
(lásd “Sebességkorlátozó (ha van)” jelen
fejezet előző részében).

ICC be- vagy kikapcsolása).

➆ Deaktiválja az ICC rendszert

Az ICC rendszert a sebességszabályozó karral le-
het működtetni, amely a kormányoszlopon talál-
ható.

A LIM visszajelző lámpa a sebességszabályozó ka-
ron világít, amely jelzi, hogy melyik rendszer került
kiválasztásra hogy az ICC rendszer ON vagy OFF
állásban van:

• LIM visszajelző lámpa kikapcsolva: ICC
kiválasztva

• LIM visszajelző lámpa bekapcsolva: Sebesség-
korlátozó kiválasztva

ICC RENDSZER KIJELZŐJE ÉS
VISSZAJELZŐI

Megjelenik a kilométerórán

Ha az ICC rendszer aktiválva van, de nincs a for-
galmi sávban elöl haladó jármű, egy vagy két szeg-
mens ➁ felvillan a beállított sebességtartomány-
ban.

NSD582
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Ha az ICC rendszer elöl haladó gépjárművet érzé-
kel, az elöl haladó jármű sebessége ➂ és a beállí-
tott sebesség ➀ közötti szegmensek ➁ felvillan-
nak.

MEGJEGYZÉS

Dizájn szempontok miatt előfordulhat, hogy a ki-
jelzőn megjelenő sebesség és az ICC rendszeren
beállított sebesség kissé eltér.

Kijelző deaktivált ICC rendszer esetén

➀ Elöl haladó gépjármű, ha van

➁ Távolságjelző: az elöl haladó gépjárműhöz
mért aktuális távolság

➂ Az elöl haladó gépjárműhöz képest
meghatározott minimum távolság; állítható

➃ Saját gépjármű

Kijelző aktivált ICC rendszer esetén

Az ICC rendszer aktiválásakor először a tárolt se-
bességet látja, körülbelül öt másodpercig.

➀ Elöl haladó gépjármű, ha van

➁ Az elöl haladó gépjárműhöz képest
meghatározott minimum távolság; állítható

➂ Saját gépjármű

➃ ICC rendszerben tárolt sebesség (a szöveg
csak akkor jelenik meg, ha az automatikus
sebességtartó rendszer karját működteti)

ICC MŰKÖDTETÉSE

Ellenőrizze, hogy a LIM visszajelző lámpa ➂ ki
van-e kapcsolva. Ha a lámpa ki van kapcsolva, az
ICC már kiválasztásra került.

Ha a lámpa világít, gyorsan nyomja meg a sebes-
ségszabályozó rendszer gombját ➅. A LIM vissza-
jelző lámpa kialszik és az ICC rendszer már üzem-
képes.

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a
gépjárművet a kívánt sebességre és gyorsan húzza
meg a sebességszabályozó rendszer karját saját
maga felé ➃, felfelé ➀ vagy lefelé ➄. Vegye le a
lábát a gázpedálról. A jármű tartani fogja a beállí-
tott sebességet.

MEGJEGYZÉS

Ha nem engedi fel tejesen a gázpedált, az [ICC
suspended] üzenet jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén. Ilyenkor az elöl haladó gépjár-

NSD614
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műhöz képest a rendszer nem tudja tartani a beál-
lított távolságot. Ilyenkor azzal a sebességgel ha-
lad, amelyet a gázpedállal határozott meg.

Az ICC rendszert akkor is aktiválhatja, amikor a
gépjármű áll. A legalacsonyabb beállítható sebes-
ség 30 km/h (20 MPH).

A rendszer működése

A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelő-
en kell a gépjármű sebességét meghatároznia. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet, ha-
sonlóan a hagyományos sebességszabályozó rend-
szerhez, amíg nem észlel másik gépjárművet az
adott forgalmi sávban. Az ICC rendszer megjeleníti
a beállított sebességet 5 másodpercre azt köve-
tően, hogy a sebességszabályozó rendszer karját
aktiválta.

Elöl haladó jármű érzékelése:

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos for-
galmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gépjármű-
vet úgy, hogy szabályozza a gázadást és műkö-
désbe hozza a fékeket, hogy a sebesség megfeleljen
az elöl haladó lassabb gépjármű sebességének. Ezt
követően fenntartja a gépjármű sebességét, füg-
gően az elöl haladó gépjármű sebességétől, vala-
mint fenntartja a kiválasztott távolságot.

Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a féklám-
pák felvillannak. Amikor a fékek működnek, zajt
hallhat. Ez nem hiba.

Ha a rendszer elöl haladó gépjárművet érzékelt, az
elöl haladó gépjármű szimbóluma ➀ megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén.

Nincs elöl haladó gépjármű:

Ha a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet, az
ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a gépjármű-
vet a z előzőleg már beállított sebességértékre. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet.

Ha a rendszer már nem érzékel gépjárművet, az elöl
haladó jármű kijelzése megszűnik ➁.

Ha a beállított értékre való felgyorsítás során, vagy
az ICC rendszer működés során bármikor egy gép-
jármű jelenik meg az Ön járműve előtt, az ICC rend-
szer beállítja a távolságot ahhoz a gépjárműhöz.

Sávváltás egy másik jármű előzéséhez:

Amikor előzéshez sávot vált, az ICC rendszer tá-
mogatja az előzést, ha:

• A gépjármű sebessége több, mint 70 km/h

• Az ICC fenntartja a távolságot az elöl haladó
gépjárműhöz képest

• Az adott irányjelzőt működésbe hozza

• Az ICC rendszer nem érzékeli ütközés veszélyét

Ha ezek a feltételek teljesülnek, a gépjármű fel-
gyorsul. A gyorsítást a rendszer megszakítja, ha a
sávváltás túl sokáig tart vagy az elöl haladó gépjár-
műhöz mért távolság túl kicsi lesz.

NSD615

A rendszer beállításait jelző képernyő elöl haladó
gépjárművel

NSD616

A rendszer beállításait jelző képernyő elöl haladó
gépjármű nélkül

NSD582
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A beállított gépjármű sebesség
megváltoztatása

Az előzetesen beállított sebesség törléséhez hasz-
nálja a következőműveletek valamelyikét:

• Nyomja meg az automatikus sebességszabá-
lyozó karját a nyíl irányába ➅. Figyeljen arra,
hogy ez aktiválja a sebességkorlátozót.

• Érintse meg a fékpedált, ha a gépjárműmozog.

• Gyorsan nyomja meg az automatikus sebesség-
szabályozó karját a nyíl irányába ➆.

Az [ICC OFF] felirat jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén 5 másodpercre.

Magasabb utazósebességhez való visszatéréshez
a következő műveletek valamelyikét alkalmazhat-
ja:

• Nyomja le a gázpedált. Ha a gépjármű eléri a
kívánt sebességet, gyorsan húzza meg a sebes-
ségszabályozó rendszer karját saját maga felé
➃.

• Húzza fel a sebességszabályozó rendszer karját
➀ a nyomásponton túl. A beállított sebesség
kb. 10 km/h-s vagy 10 MPH-s lépésenként
emelkedik.

• Húzza fel a sebességszabályozó rendszer karját
(1) a nyomáspontig. A beállított sebesség kb. 1
km/h-s vagy 1 MPH-s lépésenként emelkedik.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a követ-
kezőműveletek valamelyikét alkalmazhatja:

• Enyhén érintse meg a fékpedált. Ha a gépjármű
eléri a kívánt sebességet, gyorsan húzza meg a
sebességszabályozó rendszer karját saját maga
felé ➃.

• Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer
karját lefelé ➄ a nyomásponton túl. A beállított
sebesség kb. 10 km/h-s vagy 10 MPH-s lépé-
senként csökken.

• Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer
karját lefelé ➄ a nyomáspontig. A beállított se-
besség kb. 1 km/h-s vagy 1 MPH-s lépésenként
csökken.

Az előre beállított sebességhez való visszatérés-
hez, gyorsan húzza meg a sebességszabályozó
rendszer karját saját maga felé ➃. A jármű vissza-
tér az utoljára beállított utazósebességhez, amikor
túllépi a 30 km/h (20 MPH) sebességet.

MEGJEGYZÉS

Ha nem engedi fel tejesen a gázpedált, az [ICC
deactivated autom.] üzenet jelenik meg a gépjár-
mű információs kijelzőjén. Ilyenkor az elöl haladó
gépjárműhöz képest a rendszer nem tudja tartani
a beállított távolságot. Ilyenkor azzal a sebesség-
gel halad, amelyet a gázpedállal határozott meg.

Az ICC rendszert akkor is aktiválhatja, amikor a
gépjármű áll. A legalacsonyabb beállítható sebes-
ség 30 km/h (19 MPH).

Megállás

VIGYÁZAT

Amikor kiszáll a gépjárműből úgy, hogy azt csak az
ICC rendszer fékezte le, elgurulhat:

• Hiba van a rendszerben vagy a tápellátásban.

• Az ICC rendszert deaktiválta a sebességszabá-
lyozó karral pl. egy utas vagy éppen Ön a gép-
járművön kívülről.

• Az motortérben található elektromos rendszer,
az akkumulátort vagy a biztosítékokat valaki
módosította.

• Az akkumulátor lecsatlakoztatásra került.

• A gázpedált valaki lenyomta, pl. egy utas.

Fent áll a baleset kockázata.

Ha szeretne kiszállni a járműből, minden esetben
kapcsolja ki az ICC rendszert és rögzítse a gépjár-
művet, hogy az ne tudjon elgurulni.

Az ICC rendszer deaktiválásával kapcsolatos bő-
vebb információért, lásd “ICC kapcsoló (sebesség-
szabályozó kar)” jelen fejezet előző részében

Ha az ICC rendszer azt érzékeli, hogy az elöl haladó
jármű megáll, álló helyzetbe hozza az Ön gépjár-
művét is.

Ha a gépjármű egyszer megállt, álló helyzetben is
marad, nincs szükség a fék lenyomására.
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MEGJEGYZÉS

A meghatározott minimum távolságtól függően az
Ön gépjárműve elégséges távolságra megáll az elöl
haladó gépjármű mögött. A minimális távolságot
beállíthatja a sebességszabályozó rendszer karja
segítségével.

A elöl haladó gépjárműhöz képest
beállított távolság megváltoztatása

Az elöl haladó gépjárműhöz képest mért távolsá-
got, amely a forgalmi viszonyoktól függ, bármikor
kiválaszthatja.

Ahhoz, hogy az elöl haladó gépjárműhöz képest nö-
velni tudja a távolságot, forgassa el a ➂ gombot a
gépjármű hátulja felé ➁. Ahhoz, hogy az elöl hala-
dó gépjárműhöz képest csökkenteni tudja a távol-
ságot, forgassa el a ➂ gombot a gépjármű eleje
felé ➀.

A távolságot megtekintheti a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

Az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság a gép-
jármű sebességének függvényében változik. Minél
magasabb a sebesség, annál nagyobb a távolság.

Figyelmeztetés a megközelítésre

Ha az Ön gépjárműve közel kerül az elöl haladó
gépjárműhöz, mert az hirtelen lassított vagy bevá-
gott Ön elé, a rendszer figyelmezteti a vezetőt egy
figyelmeztető hanggal illetve a távolság figyelmez-
tető lámpájának felvillantásával. A fékpedált meg-
nyomva lassítson, hogy a megfelelő távolságot
fenn tudja tartani, ha:

• A figyelmeztető hang megszólal.

• A távolság figyelmeztető lámpája világít.

Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi, előfor-
dulhat, hogy a figyelmeztető hang nem szólal meg,
illetve a gépjárművek közötti távolság túl kicsi. Né-
hány példa:

• Amikor a gépjárművek azonos sebességgel ha-
ladnak és a távolság köztük nem változik Ebben
az esetben a távolság figyelmeztető lámpája
felvillan.

• Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad
és a járművek közötti távolság nő.

• Ha a másik gépkocsi az Ön járművéhez közel
vág be

• A figyelmeztető hangjelzés nem szólal meg és a
távolság figyelmeztető lámpája nem villan fel,
ha:

– A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan
haladó gépjárműveket közelít meg.

– A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a
rendszer működését.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is befo-
lyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik része sé-
rült).

Automatikus törlés

Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és az [ICC
off] üzenet jelenik meg a gépjármű információs ki-
jelzőjén 5 másodpercre a következő feltételek mel-
lett és a vezérlés automatikusan törlésre kerül.

• Az elektronikus rögzítőfék behúzásra kerül.

• Az ESP/VDC beavatkozik vagy az ESP/VDC
deaktiválásra kerül.

• A P (parkolás), R (hátramenet) vagy N (üres) ál-
lás került kiválasztásra.

• A sebességszabályozó rendszer karját meghúz-
za az elinduláshoz, de az első utas oldali ajtó
vagy a hátsó ajtók nyitva vannak.

• A gépjárműmegcsúszik.

• Aktív parkolóasszisztens aktiválva van.

NSD583
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ICC KORLÁTOZÁSOK

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók az ICC rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Ez a rendszer csak egy segítség és nem egy üt-
közés elkerülésére figyelmeztető vagy azt
megakadályozó rendszer. A vezető felelős a
biztonságos vezetésért, valamint a gépjármű
kontroll alatt tartásáért.

• A rendszert elsődlegesen egyenes, száraz, nyílt
utakon enyhe forgalom mellett célszerű alkal-
mazni. Nem javasolt a rendszer használata vá-
rosi forgalomban vagy zsúfolt területeken.

• A rendszer nem alkalmazkodik automatikusan
az útviszonyokhoz. A rendszert folyamatosan
haladó forgalomban célszerű használni. Ne
használja éles kanyarokkal tűzdelt utakon, jég-
gel borított utakon vagy heves esőben, ködben.

• Mivel a távolságérzékelő rendszernek vannak
teljesítménybeli korlátai, soha ne bízzon meg
csak az ICC- ben. A rendszer nem korrigálja a
figyelmetlen vezetésből, rossz látási viszo-
nyokból (eső, köd) vagy rossz időjárási körül-
ményekből fakadó helyzeteket. Csökkentse a
gépjármű sebességét a fékpedál lenyomásával,
az elöl haladó gépjármű távolságának és az

egyéb környezeti tényezők függvényében,
hogy a gépjárművek közötti biztonságos távol-
ságot fenn tudja tartani.

• Ha az elöl haladó jármű megáll, az Ön gépjár-
műve is álló helyzetre lassít a rendszer korlátain
belül. Ha a gépjármű egyszer megállt, álló hely-
zetben is marad, nincs szükség a fékpedál le-
nyomására.

• Mindig figyeljen oda a járműműködésére és áll-
jon készen a manuálisan történő beavatkozás-
ra. Az ICC rendszer bizonyos körülmények kö-
zött nem képes fenntartani a gépjárművek kö-
zötti távolságot (követési távolság) vagy a
kiválasztott sebességet.

• Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó
járműhöz képest szabályozza a követési távol-
ságot, automatikusan növeli vagy csökkenti a
gépjármű sebességét, az elöl haladó jármű se-
bességének függvényében. Nyomja le a gázpe-
dált, hogy megfelelően fel tudja gyorsítani a
gépjárművet, ha sávváltás szükséges. Nyomja
le a fékpedált, ha a járművet lassítani szeretné,
hogy az elöl haladó járműhöz képest a megfe-
lelő távolságot fenn tudja tartani, ha az hirte-
len lassítana, vagy egy másik gépjármű bevág-
na Ön elé.Mindig legyen éber ha aICCrendszert
használja.

• A rendszer bizonyos út- illetve időjárási viszo-
nyok között nem érzékeli az Ön előtt haladó
járművet. A balesetek elkerülése érdekében so-
ha ne használja az ICC rendszert a következő
körülmények között:

– Forgalmas vagy éles kanyarokkal tűzdelt
úton.

– Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó, stb.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.).

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés tapad
a rendszer érzékelőjére.

– Meredek lejtőkön (a gépkocsi a beállított
sebességérték fölé gyorsulhat és a gyakori
fékezés a fékek túlmelegedését okozná).

– Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelke-
dőkön.

– Ha a közlekedési viszonyok megnehezítik a
megfelelő távolság betartását a gépjármű-
vek között az állandó gyorsítás és lassítás
miatt.

– Más radar források által okozott interfe-
rencia érzékelhető.

• Ne használja az ICC rendszert ha utánfutót
vontat. Előfordulhat, hogy a rendszer nem ér-
zékeli az elöl haladó járművet.

• Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között egy
gépjármű vagy tárgy hirtelen bekerülhet a
szenzor érzékelési zónájába és automatikus fé-
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kezést válthat ki. Előfordulhat, hogy a távolsá-
got csak a gázpedál megnyomásával tudja
fenntartani. Mindig figyeljen a forgalomra és
kerülje az ICC használatát a nem javasolt kö-
rülmények között.

A távolságérzékelő nem érzékeli a következő tár-
gyakat:

• Álló és lassan haladó gépjárműveket.

• A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat az úton.

• Az azonos sávban közeledő járműveket.

• Motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi sávban
eltoltan közlekednek.

A következőkben néhány olyan helyzetet mutatunk
be, ahol a szenzor nem képes megfelelően érzékelni
az elöl haladó járművet, így előfordulhat, hogy nem
működik megfelelően:

• Ha hó vagy eső felverődés csökkenti a látótá-
volságot.

• Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomagtar-
tóban különösen nehéz csomag található.

Az ICC rendszert úgy tervezték meg, hogy automa-
tikusan ellenőrizze a szenzor működését a rendszer
korlátain belül. Ha a szenzor szennyeződéssel fe-
dett vagy le van takarva, a rendszer automatikusan
törli a működését. Ha a szenzor jéggel, átlátszó
vagy áttetsző műanyaggal, stb. borított, az ICC
rendszer nem érzékel. Ezekben az esetekben az ICC
rendszer nem törlődik de nem is képes az elöl hala-

dó jármű mögött a meghatározott követési távol-
ságot tartani. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa
meg a szenzort.

TIPPEK AZ ICC RENDSZERREL VALÓ
KÖZLEKEDÉSHEZ

Általános megjegyzések

A következőkben olyan forgalmai helyzeteket mu-
tatunk be, amelyek esetén Önnek fokozott figye-
lemmel kell eljárnia. Ilyen helyzetekben szükség
esetén fékezzen. Az ICC rendszer ki van kapcsolva

Kanyarodás, kanyarba történő behajtás,
illetve onnan kihajtás

Kanyarodás közben az ICC rendszer érzékelő ké-
pessége korlátozott. Előfordulhat, hogy a gépjár-
mű váratlanul vagy túl későn fékez.

Gépjárművek, amelyek nem a sáv
közepén haladnak.

Előfordulhat, hogy az ICC rendszer nem érzékeli a
gépjárműveket, amelyek nem a forgalmi sáv köze-
pén haladnak. Az elöl haladó gépjárműhöz mért tá-
volság nagyon kicsi.

NSD603
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Sávot váltó gépjárművek

Az ICC rendszer még nem érzékelte a sávba bevágó
gépjárművet. A gépjárműhöz mért távolság nagyon
kicsi.

Szűk gépjárművek

Az ICC rendszer még nem észlelte a forgalmi sáv
szélén haladó gépjárművet, mivel az szűk. Az elöl
haladó gépjárműhöz mért távolság nagyon kicsi.

Akadályok és álló gépjárművek

Az ICC rendszer nem fékez akadályok vagy álló
gépjárművek esetén. Ha a gépjármű elkanyarodik
és egy akadályt vagy álló gépjárművet fed fel, az
ICC rendszer nem fékez ilyen esetben.

Keresztező gépjárművek

Az ICC rendszer nem érzékeli azokat a gépjármű-
veket, amelyek véletlenül áthaladnak a forgalmi sá-
von. Ha az ICC rendszert olyan forgalmi lámpánál
aktiválja, amelynél van keresztirányú forgalom, ak-
kor előfordulhat, hogy a gépjármű akaratlanul is
megindul.

NSD605

NSD607

NSD608
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➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

jA Kijelző terület

jB MENÜSÁV

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
Ha a radar szenzor szennyeződéssel fedett vagy le
van takarva, a rendszer automatikusan törli a mű-
ködését. Ha a radar szenzor környezete jéggel, át-
látszó vagy áttetszőműanyaggal, stb. borított, elő-
fordulhat, hogy az ICC rendszer nem érzékel. Ezek-

ben az esetekben az ICC rendszer nem törlődik de
nem is képes az elöl haladó járműmögött a megha-
tározott követési távolságot tartani.

Ha az ICC rendszer működése hiba vagy más ok
miatt leáll, a következő üzenetek valamelyike jele-
nik meg a gépjármű információs kijelzőjén ➁.

• [ICC off]

• [ICC available again]

• [ICC currently unavailable See Owner's Manual]

• [ICC inoperative]

• [ICC suspended]

• [ICC- – – – km/h]

• [ICC and speed limiter inoperative]

[ICC off]: Az ICC rendszer kikapcsolásra került. Ha
a rendszert nem a vezető deaktiválta, akkor egy
figyelmeztető hang is megszólal.

[CC available again]: Az ICC rendszer újra műkö-
dőképes azt követően, hogy ideiglenesen nem volt
elérhető. Most már újra aktiválhatja az ICC rend-
szert.

[ICC currently unavailable See Owner’s Manual]:
Az ICC rendszer ideiglenesen nem működőképes.
Lehetséges okok:

• A funkció heves esőzés vagy hó miatt korláto-
zott.

• A radar szenzor rendszer ideiglenesen nem mű-
ködőképes pl. közeli TV vagy rádióállomás által

NSD626
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kibocsátott elektromágneses sugárzás, vagy
más forrás által kibocsátott elektromágneses
sugárzás miatt.

• A rendszer nincs a működési hőmérséklettarto-
mányban.

• A fedélzeti feszültség túl alacsony.

Egy figyelmeztető hang is megszólal.

Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fent, az
üzenet eltűnik.

Ha az üzenet nem tűnik el:

• Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy
biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra,
illetve a forgalmi szituációkra.

• Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.

• Indítsa újra a motort.

[ICC inoperative]: Az ICC rendszer hibás. Az adap-
tív fékasszisztens funkció hibásodhatott meg. Egy
figyelmeztető hang is megszólal. Látogasson el egy
INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

[ICC suspended]: Lenyomta a gázpedált. Az ICC
rendszer már nem szabályozza a gépjármű sebes-
ségét.

Emelje el a lábát a gázpedálról

[ICC – – – km/h]: Az ICC rendszer aktiválásához
szükséges feltételek valamelyike nem teljesült.

Ellenőrizze az ICC rendszer aktiválásának feltéte-
leit.

[ICC and speed limiter inoperative]: Az ICC rend-
szer és a sebességkorlátozó hibásan működik. Egy
figyelmeztető hang is megszólal. Látogasson el egy
INFINITI Központba vagy szakszervizbe.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

Az ICC rendszer szenzora jA az INFINITI logó mö-
gött, a gépjármű elején található.

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer megfele-
lően működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

• A szenzorok környékét minden esetben tartsa
tisztán.

• Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket. Ne érintse meg vagy távolítsa el a
csavart, amely a szenzoron található. Ha így
tesz, az a szenzor hibás működését eredmé-
nyezheti. Ha a szenzor baleset következtében
megsérül, vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.

• Ne fedje le vagy ragasszon matricákat (még át-
tetsző matricát sem) vagy szereljen fel más ki-
egészítőt a szenzor környékére. Ez hibás műkö-
dést eredményezhet.

NSD645
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VIGYÁZAT

Ha nem tartja be a FEB rendszer megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasítá-
sokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szenved-
het.

• A FEB rendszer egy kiegészítő rendszer a veze-
tő számára. A rendszer nem figyeli a közleke-
dési helyzeteket a vezető helyett, illetve nem
felelős a biztonságos vezetésért. A figyelmet-
lenségből vagy veszélyes vezetési technikákból
fakadó baleseteket nem akadályozza meg.

• A FEB rendszer nem működik minden közleke-
dési helyzetben, minden időjárási és forgalmi
körülmény között.

A FEB rendszer segítséget nyújt a vezetőnek, ami-
kor fennáll annak kockázata, hogy az azonos for-
galmi sávban elöl haladó gépjárműnek ütközik.

AFEBrendszer azokat a radar szenzorokatjA hasz-
nálja, amelyek a gépjármű elején találhatók és az azo-
nos forgalmi sávban elöl haladó gépjármű távolságát
méri.

FEB RENDSZER MŰKÖDÉSE

➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Távolságra figyelmeztető lámpa

➂ Ütközés előtti vészfékező rendszer OFF
kijelzője

NSD645

NSD624

ÜTKÖZÉS ELŐTTI VÉSZFÉKEZŐ
(FEB) RENDSZER (ha van)
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A FEB rendszer egy autonóm vészfékező funkció-
val kombinált távolság figyelmeztetésből és egy
adaptív fékasszisztens funkcióból áll.

A FEB rendszer segít csökkenteni annak kockáza-
tát, hogy az azonos forgalmi sávban haladó gép-
járművel összeütközzön, vagy csökkenti egy ilyen
ütközés hatásait.

Ha a FEB rendszer azt érzékeli, hogy fent áll az
ütközés kockázata, vizuális és akusztikus figyel-
meztetéseket küld. Ha Ön nem reagál a vizuális és
akusztikus figyelmeztetésekre, az autonóm féke-
zés működésbe léphet a kritikus helyzetben. Ha Ön
hozza működésbe a fékeket a kritikus helyzetben,
az adaptív fékasszisztens kisegíti Önt.

Távolságra figyelmeztető funkció

A távolságra figyelmeztető funkció segít csökken-
teni annak kockázatát, hogy az azonos forgalmi
sávban haladó gépjárművel összeütközzön, vagy
csökkenti egy ilyen ütközés hatásait Ha a távol-

ságra figyelmeztető funkció azt érzékeli, hogy fent
áll az ütközés kockázata, vizuális és akusztikus fi-
gyelmeztetéseket küld.

A távolságra figyelmeztető funkció a következő se-
bességeknél ad ki figyelmeztetést:

• Kb. 30 km/h vagy magasabb sebesség esetén,
ha az azonos forgalmi sávban elöl haladó gép-
járműhöz képest mért távolság néhány másod-
percig nem kielégítő. A távolságra figyelmezte-
tő lámpa felvillan a kombinált műszeren.

• Kb. 7 km/h vagy magasabb sebesség esetén, ha
az elöl lévő gépjárműhöz nagy sebességgel kö-
zeledik.Egy szakaszos hangjelzés hallható ilyen-
kor és a távolság figyelmeztető lámpája is fel-
villan a kombinált műszeren.

Ha a rendszer figyelmeztet:

• Azonnal fékezzen, hogy növelje az elöl haladó
gépjárműhöz mért távolságot.

vagy

• Tegyen kitérő manővert, feltéve, hogy az biz-
tonságos.

A rendszer természeténél fogva elfordulhat, hogy
komplikált, de nem kritikus körülmények esetén a
rendszer nem ad figyelmeztetést.

Körülbelül 70 km/h sebességig a távolság figyel-
meztető funkció álló tárgyakra, például megálló
vagy parkoló gépjárművekre is reagálhat.

Ha valamilyen akadályt közelít meg és a távolság
figyelmeztető funkció az ütközés kockázatát érzé-
keli, a rendszer vizuális és akusztikus riasztást is ad.

Autonóm fékezési funkció

Ha a vezető a távolság figyelmeztetés esetén sem
reagál a kritikus szituációban, a FEB rendszer az
autonóm fékezési funkcióval siet a vezető segítsé-
gére

Az autonóm fékezési funkció:

• Több időt biztosít a vezető számára, hogy a kri-
tikus szituációban reagáljon.

• Segíti a vezetőt a baleset elkerülésében vagy
csökkenti egy esetleges baleset hatásait.

Intelligens sebességszabályozóval nem rendel-
kezőmodellek:

Az autonóm fékezési funkció a következő sebes-
ségtartományban érhető el:

• 7-105 km/h mozgó tárgyak esetében

• 7-50 km/h álló tárgyak esetében

Intelligens sebességszabályozóval rendelkező
modellek:

Az autonóm fékezési funkció a következő sebes-
ségtartományban érhető el:

• 7-200 km/h mozgó tárgyak esetében

• 7-50 km/h álló tárgyak esetében

NSD598
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Elindulás és haladás 5-59



Adaptív fékasszisztens funkció

Az adaptív fékasszisztens funkció segítséget nyújt
vészhelyzet esetén történő fékezéskor 7 km/h fe-
letti sebességnél. Radar szenzor technológiát hasz-
nál a forgalmi helyzetek értékelésére.

Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a gépjármű előtt
fent áll az ütközés kockázata, kiszámítja, hogy mek-
kora fékerő szükséges az ütközés elkerüléséhez. Ha
a féket erősen lenyomja, az adaptív fékasszisztens
automatikusan növeli a fékerőt arra a szintre,
amely megfelelő az adott forgalmi szituációhoz.

Ha az adaptív fékasszisztens aktiválódik, addig
tartsa lenyomva a fékpedált, amíg a vészhelyzet el
nem hárul. Az ABS megakadályozza, hogy a kere-
kek blokkoljanak.

A fékek ismét megfelelően működnek, ha:

• Felengedi a fékpedált.

• Már nem áll fent az ütközés kockázata.

• A rendszer nem érzékel akadályt a gépjármű
előtt.

A fékasszisztens funkció ezt követően deaktiváló-
dik.

Körülbelül 250 km/h-s sebességig az adaptív fék-
asszisztens funkció képes reagálni a mozgó tár-
gyakra, feltéve, hogy a rendszer a megfigyelési idő-
szakban legalább már egyszer érzékelte azt.

Körülbelül 70 km/h-s sebességig az adaptív fék-
asszisztens reagál az álló akadályokra is.

A FEB RENDSZER BE-, ILLETVE
KIKAPCSOLÁSA (ON/OFF)

➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

jA Kijelző terület

jB Menüsáv
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A FEB rendszer be- vagy kikapcsolásához használ-
ja a következőműveletek valamelyikét:

1. Nyomja meg am vagy a m gombot a kor-
mánykeréken ➀, hogy az [Assist.] menüt a Me-
nüsávonjB kiválaszthassa.

2. Nyomja meg a m vagy a m gombot, hogy
az [Emergency Brake] opciót kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az <OK> gombot a kormánykeré-
ken ➀. Az aktuális kiválasztás megjelenik.

4. A FEB rendszer aktiválásához/deaktiválásához
nyomja meg újra az <OK> gombot.

Ha a FEB rendszer ki van kapcsolva, a m szim-
bólumjC megjelenik a gépjármű információs kijelző-
jén.

MEGJEGYZÉS

A FEB rendszer automatikusan bekapcsolódik, ha
a motort újraindítja.

FEB RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók aFEBrendszer kor-
látai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy eze-
ket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos, akár
halálos balesetet is szenvedhet.

• A FEB rendszer nem érzékel minden gépjármű-
vet minden körülmények között.

• A radar szenzor nem érzékeli a következő tár-
gyakat:

– Gyalogosok vagy állatok

– Közeledő gépjárművek

– Keresztező gépjárművek

• A radar szenzornak vannak működési korlátai.
Álló gépjárművek esetében a FEB rendszer nem
működik, ha a gépjárművet a következő sebes-
ség felett vezeti:

– kb. 50 km/h (31 MPH) az autonóm fékezési
funkció esetében.

• Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem érzé-
keli az elöl lévő gépjárművet a következő kö-
rülmények között ha:

– Szennyeződés, jég, hó vagy egyéb anyag
van a radar szenzoron.

– Más radar források által okozott interfe-
rencia érzékelhető.

– Hó vagy heves eső.

– Az elöl haladó gépjármű keskeny (pl. motor-
kerékpár).

– Ha az elöl haladó gépjármű másik forgalmi
sávban van.

– Erős radar-visszaverődés esetén, például
több emeletes parkolóházban.

– Új gépjármű vagy a FEB rendszer karban-
tartása után.

– Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal tűz-
delt úton halad.

– Utánfutó vontatásakor.

• Bizonyos közlekedési helyzetekben a FEB rend-
szer szükségtelenül avatkozik be vagy nem
szükséges figyelmeztetés ad. Minden esetben
fordítson különös figyelmet a közlekedési hely-
zetekre. Ne támaszkodjon kizárólag a távolság
figyelmeztető funkcióra és szükség esetén sza-
kítsa meg a beavatkozást.

• Csúszós útfelületen a féktávolságok megnő-
hetnek.

• A rendszert úgy tervezték, hogy automatiku-
san ellenőrizze a szenzorok funkcionalitását bi-
zonyos korlátok között. Előfordulhat, hogy a
rendszer nem érzékel bizonyos akadályokat,
amelyek a szenzor környékén találhatók, pél-
dául a havat, jeget vagy matricákat. Ezekben
az esetekben a rendszer nem figyelmezteti
megfelelően a vezetőt. Rendszeresen ellenőriz-
ze, tisztítsa meg a szenzor területét.

NSD630
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• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem hall-
ja meg a rendszer figyelmeztető hangját.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
Ha a FEB rendszer működése hiba vagy más ok
miatt leáll, a következő három üzenet valamelyike
jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

• [Emergency Brake currently unavailable See
Owner's Manual]

• [Emergency Brake inoperative]

• [Radar sensors dirty See Owner's Manual]

Az egyes üzenteket kiváltó lehetséges okok, illetve
a megoldások az alábbiakban láthatók.

[Emergency Brake system currently unavailable
See Owner's Manual]: AFEB rendszer ideiglenesen
nem elérhető. Lehetséges okok:

• A radar szenzor rendszer ideiglenesen nem mű-
ködőképes, például közeli TV vagy rádióállomás
által kibocsátott elektromágneses sugárzás,
vagy más forrás által kibocsátott elektromág-
neses sugárzás miatt.

• A rendszer nincs a működési hőmérséklettarto-
mányban.

• A fedélzeti feszültség túl alacsony.

Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fent, az
üzenet eltűnik. A FEB rendszer újra működőképes.

Ha az üzenet nem tűnik el:

• Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy
biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra,
illetve a forgalmi szituációkra.

• Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.

• Kapcsolja le a motort.

[Emergency Brake inoperative]: AFEB rendszer hi-
ba miatt ideiglenesen nem működőképes. Az adap-
tív fékasszisztens funkció hibásodhatott meg.

Látogasson el egy INFINITI Központba vagy szak-
szervizbe.

[Radar sensors dirty See Owner's Manual]: A FEB
rendszer működése ideiglenesen korlátozott vagy
nem működőképes. Lehetséges okok:

• Az INFINITI logó mögött található szenzor
szennyezett.

• A FEB rendszer funkciója heves esőzés vagy hó
miatt korlátozott.

Egy figyelmeztető hang is megszólal.

Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fent, az
üzenet eltűnik. A FEB rendszer újra működőképes.

Ha az üzenet nem tűnik el:

• Húzódjon félre és álljon meg a gépjárművel egy
biztonságos helyen, figyeljen az útviszonyokra,
illetve a forgalmi szituációkra.

• Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.

• Kapcsolja le a motort.

• Tisztítsa meg a szenzorok körüli területet.

• Indítsa újra a motort. Eltűnik a megjelenített
üzenet.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

A szenzor jA az INFINITI logó mögött, a gépjármű
elején található.

Annak érdekében, hogy a rendszer megfelelően
működjön, a következőket mindig tartsa szem előtt:

• Az INFINITI logó szenzor körüli részét minden
esetben tartsa tisztán.

• Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket.

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal az első lökhárító szenzor körüli ré-
szét. Ez hibás működést eredményezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor köze-
lébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést ered-
ményezhet.

NSD645
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• Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le a
hűtőrácsot vagy az INFINITI logót.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

A TSR megjeleníti a gépjármű információs kijelző-
jén az érzékelt sebességkorlátozást. Ha a rendszer
sebességkorlátozó táblát vagy annak feloldását ér-
zékeli, a tábla megjelenik a gépjármű információs
kijelzőjén. A TSR rendszer a szélvédő felső részén
elhelyezett kamerát használja a közlekedési jelző-
táblák érzékeléséhez.

FONTOS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK
A TSR csak egy segédeszköz és nem minden eset-
ben érzékeli a maximálisan engedélyezett sebessé-
get jelző táblát. A közlekedési jelzőtáblák felülírják
a TSR kijelzőn megjelenő információkat.

Előfordulhat, hogy a rendszer tévesen vagy egyál-
talán nem működik, ha:

• A látási viszonyok nem megfelelőek, pl. hóesés,
eső, köd vagy ködszitálás következtében.

• Napsütés vagy szembe jövő forgalom miatti
erős fény esetén.

• A kamera közelében a szélvédő koszos,
szennyeződéssel borított, vagy matrica találha-
tó rajta.

• A közlekedési jelzőtáblák nem láthatók, például
szennyeződés, hó vagy fák miatt.

• A jelzőtáblák nincsenek megfelelően megvilá-
gítva.

• A jelzőtáblák nem egyértelműek, például útépí-
téseknél vagy több sávból álló utakon.

NSD644
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A GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS
KIJELZŐJÉN MEGJELENŐ
INFORMÁCIÓ

➀ Maximálisan megengedett sebesség (példa).

➁ Maximálisan megengedett sebesség a
kiegészítő táblán megjelölt korlátozással
(példa).

➂ Kiegészítő tábla, például: [In fog].

Röviden megjeleníti az érzékelt
közlekedési jelzőtáblát a gépjármű
információs kijelzőjén

Aktiválja a TSR figyelmeztető funkciót a gépjármű
információs kijelzőjét használva, (lásd “Közlekedési
jelzőtáblák felismerése (TSR)” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben).

A sebességkorlátozó jelzőtábla, vagy a sebesség-
korlátozást feloldó tábla megjelenik a gépjármű in-
formációs kijelzőjén körülbelül öt másodpercre,

amint azt a rendszer érzékeli. A gépjármű informá-
ciós kijelzőjén látható egyéb információk ilyenkor
elrejtésre kerülnek.

Az érzékelt közlekedési jelzőtáblák
folyamatos megjelenítése a gépjármű
információs kijelzőjén

Megjeleníti a kiegészítő grafikát a gépjármű infor-
mációs kijelzőjét használva, (lásd “A távolság kijel-
zőmegjelenítése” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben). A sebességkorlátozó jelzőtábla, vagy a
sebességkorlátozást feloldó tábla megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, amint azt a rend-
szer érzékeli.

A sebességkorlátozást jelző tábla ➀ rendszerint
addig látható, amíg:

• A rendszer nem érzékeli a sebességkorlátozást
feloldó táblát.

• El nem kanyarodik a járművel.

• Bizonyos távolságot meg nem tett a gépjármű-
vel anélkül, hogy a tábla megismétlésre került
volna, vagy a rendszer újra érzékelte volna.

NSD646
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MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy az aktív zajvédelmet és az aktív hang-
kiemelést megfelelően működtethesse:

• Ne takarja le a hangszórókat vagy a mélyhang-
szórót.

• Ne takarja le a mikrofonokat.

• Ne cserélje ki vagy módosítsa a hangszórókat,
beleértve a mélyhangszórót is, illetve ne módo-
sítsa a hangrendszer alkatrészeit, pl. az erősí-
tőt.

• Semmilyen módosítást ne hajtson végre a zaj-
szigetelésen vagy a mikrofonokon, a hangszó-
rókon vagy a mélyhangszórón.

AKTÍV ZAJVÉDELEM
Az aktív zajvédelem a gépjármű belsejében talál-
ható mikrofonokat használja ➀ a motorzaj érzéke-
lésére. A rendszer automatikusan olyan tompított
motorhangot generál a hangszórókon ➁ és a mély-
hangszórón ➂ (ha van) keresztül, amellyel csök-
kenti a motor búgását.

Ha a mikrofont ➀ vagy annak környékét módo-
sítja, abnormális zajok hallhatók a hangszórókból.

AKTÍV HANGKIEMELÉS
Az aktív hangkiemelés a motor fordulatszámának
és a vezetési üzemmódnak megfelelő hangokat ge-
nerál a hangszórókon ➁ és a mélyhangszórón ➂
(ha van) keresztül, így javítva a motorhang minősé-
gét.

NSD647
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VIGYÁZAT

• Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony anyagok
felett, mint pl. száraz fű, hulladékpapír vagy
rongyok. Ezek meggyulladhatnak és tüzet
okozhatnak.

• A biztonságos parkolás megköveteli, hogy
mind a rögzítőfék be legyen húzva, mind pedig
a sebességváltó P (parkolás) állásban legyen.
Ezek elmulasztása azt eredményezheti, hogy a
gépjármű elmozdul és balesetet okoz.

• Amikor a gépjárművel leáll, győződjön meg ró-
la, hogy a P (parkolás) állás került kiválasztás-
ra. A váltókar nem mozdítható ki a P (Parkolás)
pozícióból a fékpedál lenyomása nélkül.

• Felügyelet nélküli járműmotorját minden eset-
ben állítsa le.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből fa-
kadó esetleges sérüléseket vagy halálos balese-
teket, gyermekeket, mások támogatására szo-
ruló felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg napokon
a hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében na-
gyon megemelkedhet, amely az emberek és há-
ziállatok sérülését, akár halálát is okozhatják.

FIGYELMEZTETÉS

Minden esetben megfelelően rögzítse a gépjármű-
vet, hogy ne guruljon el. Ellenkező esetben a gép-
jármű vagy a hajtáslánc károsodhat.

Annak biztosításához, hogy a gépjármű ne gurul-
hasson el véletlenül:

• Az elektronikus rögzítőféket rögzíteni kell.

• Manuális sebességváltóval szerelt modellekben
kapcsoljon 1. vagy hátramenet fokozatba.

• Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lekben a sebességváltót P (parkolás) állásba kell
állítani, illetve a gépjármű információs kijelzőjén
a P feliratnak kell megjelennie.

• A kulcsot el kell távolítani a gyújtáskapcsolóból.

• Emelkedőn vagy lejtőn az első kerekeket az út-
padka felé kell forgatni.

PARKOLÁS
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1. Erősen húzza be a kéziféket.

2. Nyomja meg a P (parkolás) gombot.

3. Annak megelőzése érdekében, hogy a gépjármű
lejtőn való parkolás közben a forgalomba gurul-
jon, jó gyakorlat, ha a kerekeket az ábrán lát-
ható módon állítja be.

ORRAL LEFELÉ PADKÁVAL ➀

Fordítsa a kerekeket az útpadka felé, hagyja,
hogy a jármű kissé előreguruljon, amíg a padka-
oldali kerék kissé meg nem érinti az útpadkát.
Majd húzza be a kéziféket.

ORRAL FELFELÉ PADKÁVAL ➁

A kerekeket forgassa el az útpadkától és enged-
je, hogy a jármű kissé hátraguruljon, amíg a pad-
kaoldali hátsó kerék meg nem érinti az útpad-
kát. Majd húzza be a kéziféket.

ORRAL LEFELÉ VAGY FELFELÉ PADKA NÉL-
KÜL ➂

Forgassa a kerekeket az út széle felé, így ha a
jármű megmozdul, nem az út közepe felé fog
gurulni. Majd húzza be a kéziféket.

4. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

KAPCSOLJA LE A MOTORT.

VIGYÁZAT

Az automatikus sebességváltó N (üres) állásba
vált, amikor leállítja a motort. A gépjármű elgurul-
hat. Fent áll a baleset kockázata.

A motor leállítása után minden esetben állítsa a
sebességváltót P (parkolás) állásba. A leállított
gépjármű elgurulását megakadályozhatja a rögzí-
tőfék behúzásával.

Manuális sebességváltóval szerelt
modellek

1. Kapcsoljon 1. vagy R (hátramenet) állásba.

2. Kulccsal: állítsa a kulcsot OFF állásba a gyújtás-
kapcsolóban, majd távolítsa el. Az immobilizer
aktiválódik.

3. Húzza be az elektronikus rögzítőféket

SSD0488Z

Balkormányos modellek

SSD0489Z

Jobbkormányos modellek
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Automatikus sebességváltóval szerelt
modellek

1. Húzza be az elektronikus rögzítőféket.

2. Állítsa a sebességváltót P (parkolás) állásba.

3. Kulccsal: állítsa a kulcsot OFF állásba a gyújtás-
kapcsolóban, majd távolítsa el. Az immobilizer
aktiválódik.

Ha olyankor állítja le a motort, amikor a sebesség-
váltó R (hátramenet) vagy D (haladás) állásban van,
az automatikus sebességváltó automatikusan N
(üres) állásba vált.

Kulccsal: ha ezt követően kinyitja a vezető oldali
vagy az első utas oldali ajtót vagy eltávolítja a kul-
csot a gyújtáskapcsolóból, az automatikus sebes-
ségváltó automatikusan P (parkolás) állásba vált.

Ha azt szeretné, hogy az automatikus sebesség-
váltó N (üres) állásban maradjon, pl. a gépjárművet
vonórendszeres automatikus autómosóban sze-
retné lemosni:

Kulccsal:

1. Adja rá a gyújtást.

2. Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva.

3. Váltson N (üres) állásba.

4. Engedje fel le a fékpedált.

5. Engedje ki az elektronikus rögzítőféket.

6. Állítsa OFF állásba a gyújtáskapcsolót és hagy-
ja a kulcsot a gyújtáskapcsolóban.

HOSSZABB IDEIG TARTÓ PARKOLÁS
Ha a gépjárművel négy hétnél hosszabb ideig par-
kol, az akkumulátor károsodhat a hosszú ideig tar-
tó kisülés miatt.

Ha a gépjárművel hat hétnél hosszabb ideig parkol,
a használat hiánya károsan hathat rá. Látogasson
el egy INFINITI Központba vagy szakszervizbe és
kérjen tanácsot.

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátortöltővel kapcsolatos információ-
kat beszerezheti az INFINITI Központoktól vagy
szakszervizektől.

Az IPA egy elektronikus parkolási segéd, amely ult-
rahang segítségével működik. Megméri a gépjármű
mindkét oldalán rendelkezésre álló területet. A par-
kolás szimbólum jelzi, ha van megfelelőméretűpar-
kolóhely. Az aktív kormányzási segéd segíti Önt a
parkolóhelyre való beálláskor, illetve kiálláskor.
Ezen felül a szonár funkciót is használhatja (lásd
“Kamerát segítő parkolószenzor (szonár) funkció
(ha van)” jelen fejezet következő részében).

FONTOS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK

VIGYÁZAT

• Az IPA csak egy segédrendszer. Nem figyel Ön
helyett a közvetlen környezetre. A biztonságos
manőverekért és parkolásért Ön felelős.

• Győződjön meg arról, hogy nincsenek szemé-
lyek vagy tárgyak az adott területen.

• Ha a szonár funkció ki van kapcsolva, az IPA
akkor is elérhető.

• Amikor egy parkolóhelyre áll be vagy onnan áll
ki, a gépjárműmozgása ostorszerű lehet, amely
azt jelenti, hogy a párhuzamos forgalmi sávot
érintheti a jármű. Ez azt eredményezheti, hogy
más járművekkel Ön összeütközik. Fent áll a
baleset kockázata.

• Figyeljen a közlekedés többi résztvevőjére is.
Ha szükséges, állítsa meg a gépjárművet vagy
törölje az IPA parkolási műveletet

INTELLIGENT PARKING ASSIST (IPA)
(ha van)
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FIGYELMEZTETÉS

Ha elkerülhetetlen, az akadályokon, például az út-
padkán, lassan hajtson át, de ne meredek szögben.
Egyéb esetben a kerekek vagy az abroncsok sérül-
hetnek.

Az IPA olyan parkolóhelyeket is megjeleníthet,
amelyek nem alkalmasak a parkolásra, például:

• Tilos a parkolás vagy a megállás.

• Kapubehajtók.

• Nem megfelelő felületek.

Parkolási tippek:

• Szűk utcákban a lehetséges parkolóhelyek mel-
lett a lehető legközelebb haladjon el.

• A szemetes vagy gazzal benőtt parkolóhelyeket
a rendszer nem megfelelően azonosítja be vagy
méri fel.

• Azokat a parkolóhelyeket, amelyekbe vonóhor-
gok lógnak be, a rendszer nem biztos, hogy meg-
felelően azonosítja, vagy méri fel.

• A heves esőzés vagy havazás azt eredményez-
heti, hogy a rendszer a parkolóhelyet nem pon-
tosan méri fel.

• A parkolási művelet alatt figyeljen oda a szonár
funkció figyelmeztető üzeneteire.

• Bármikor beavatkozhat a kormányzási művele-
tekbe, hogy korrigáljon. Ilyenkor az IPA műkö-
dése törlésre kerül.

• Ha olyan tárgyakat szállít, amelyek túlnyúlnak a
gépjárművön, ne használja az IPA rendszert.

• Soha ne használja az IPA rendszer, ha a hólán-
cok fel vannak szerelve.

• Győződjön meg róla, hogy az abroncsok nyo-
mása megfelelő. Ez közvetlen hatással van a
gépjármű parkolási karakterisztikájára.

Az IPA rendszert olyan parkolóhelyek esetében
használja, amelyek:

• Párhuzamosak vagy derékszöget zárnak be a
haladási iránnyal.

• Egyenes útszakaszon és nem kanyarban helyez-
kednek el.

• Ugyanazon a szinten vannak, mint az út pl. Nem
járdán.

Azoknál a gépjárműveknél, amelyeken a vonóhorog
megtalálható, egy kicsivel nagyobb parkolóhely
szükséges.

Ha a gépjárművel utánfutót vontat, ne használja az
IPA rendszert. Ha a gépjármű és az utánfutó kö-
zötti elektromos kapcsolatot létrehozta, az IPA
rendszer nem elérhető. A hátsó terület szonár funk-
ciója deaktiválódik

PARKOLÓHELYEK ÉRZÉKELÉSE
Amikor a rendszer a parkolóhelyeket méri, az IPA
mérési magassága felett elhelyezkedő tárgyakat
nem érzékeli. A parkolóhely számításakor a rend-
szer ezeket nem veszi figyelembe pl. túlnyúló ter-
hek, lenyitott hátfali ajtók vagy rakodórámpák.

VIGYÁZAT

Ha a mérési tartomány felett is találhatók tárgyak,
előfordulhat, hogy az IPA rendszer túl korán kor-
mányoz. Ez ütközést okozhat. Fent áll a baleset
kockázata.

Ha a mérési tartomány felett is találhatók tárgyak,
álljon meg és kapcsolja ki az IPA rendszert.

Az érzékelési tartománnyal kapcsolatos bővebb in-
formációért, lásd “Érzékelők működési
tartománya” jelen fejezet következő részében.

Az IPA rendszer nem segíti a parkolást a haladási
irányra merőleges parkolóhelyekre, ha:

• Közvetlenül egymás mellett két parkolóhely ta-
lálható.

• A parkolóhely közvetlenül egy alacsonyabb aka-
dály, például padka mellett található.

• Orral előre parkol.

Az IPA rendszer nem segíti a parkolást a haladási
iránnyal párhuzamos parkolóhelyekre, ha:

• A parkolóhely a padkán található.

• A rendszer azt érzékeli, hogy a parkolóhely va-
lami miatt korlátozott, például fólia vagy gyep-
rács.

• A terület túl kicsi ahhoz, hogy a gépjárművel oda
beálljon.

• Parkolóhelyet akadályok szegélyezik, például
fák, oszlopok vagy utánfutók.
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➀ Az érzékelt parkolóhely a bal oldalon van.

➁ Parkolóhely szimbólum.

➂ Az érzékelt parkolóhely a jobb oldalon van.

MEGJEGYZÉS

Manuális sebességváltóval szerelt modellek ese-
tében a parkolási segéd megjelenik a gépjármű in-
formációs kijelzőjének fő területén.

Az IPA automatikusan aktiválódik, amikor előre ha-
lad. A rendszer akkor működőképes ha a sebesség
35 km/h (22 MPH) felett van. Működés közben a
rendszer a gépjármű két oldalán található parkoló-
helyeket beazonosítja

Az IPA csak olyan parkolóhelyeket érzékel amelyek:

• Párhuzamosak vagy derékszöget zárnak be a
haladási iránnyal.

• Párhuzamosak a haladási iránnyal és legalább
1,5 m szélesek.

• Párhuzamosak a haladási iránnyal és legalább
1,0 méterrel hosszabbak, mint a gépjármű.

• Merőlegesek a haladási irányra és legalább 1,0
méterrel szélesebbek, mint a gépjármű.

MEGJEGYZÉS

Az IPA nem tudja megmérni a parkolóhely hosszát,
ha az merőleges a haladási irányra. Önnek kell fel-
mérnie, hogy a gépjármű befér-e a parkolóhelyre

Ha a gépjármű sebessége 30 km/h (19 MPH) alat-
ti, a ➁ parkolás szimbólumot látja a gépjármű in-
formációs kijelzőjén, mint állapotjelzőt. Ha a rend-
szer parkolóhelyet érzékelt, egy jobbra ➂ vagy bal-
ra ➀ mutató nyíl is megjelenik. Az IPA rendszer
rendszerint csak az első utas oldalon lévő parkoló-
helyeket jeleníti meg. A vezető oldalán található
parkoló helyeket csak akkor jeleníti meg a rendszer,
ha a vezető oldali irányjelzőt aktiválja. Ha a vezető
oldalán található parkolóhelyre szeretne beállni,
addig aktívnak kell maradnia, amíg az IPA rendszer
használatát az <OK> gomb kormánykeréken tör-
ténő megnyomásával meg nem erősíti. A rendszer
automatikusan meghatározza, hogy a parkolóhely
a haladási iránnyal párhuzamos vagy arra merőle-
ges.

A parkolóhely addig látható, amíg elhalad mellette,
illetve amíg 15 méternél távolabb nem kerül tőle.

PARKOLÁS
MEGJEGYZÉS

Ha a szonár funkció akadályt észlel, Ön felelős
azért, hogy időben a fékre lépjen.

1. Álljon meg a gépjárművel, amikor a parkolási
szimbólum a kívánt parkolóhelyet megjeleníti a
kombinált műszeren

2. Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
kapcsoljon hátramenetbe.

Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: kapcsoljon hátramenetbe.

A [Start Park Assist? Yes: OK No:] m üzenet
jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

3. A folyamat törléséhez: nyomja meg a m
gombot a kormánykeréken vagy hajtson el

vagy

4. Az IPA használatához nyomja meg az <OK>
gombot a kormánykeréken. A parkolóasszisz-
tens [Observe surroundings] üzenete megjele-
nik a gépjármű információs kijelzőjén.

5. Engedje el a kormánykereket.

6. Tolasson a gépjárművel úgy, hogy folyamato-
san álljon készen a fékezésre. Tolatáskor a gép-
jármű sebessége ne legyen 10 km/h-nál (5
MPH) nagyobb. Egyéb esetben az IPA rendszer
törlésre kerül.

NSD612

Felső kijelző
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7. Álljon meg, amint a szonár funkcióból folyama-
tos figyelmeztető hang szólal meg, de előbb is
megállhat. Több manőverre is szükség lehet szűk
parkolóhelyeken.

Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: a [Park Assist active Select D Observe sur-
roundings] üzenet jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek: a
[Park Assist active Engage forward gear Obser-
ve surroundings] üzenet jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén.

8. Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
váltson első sebességi fokozatba, miközben a
gépjármű áll.

Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: váltson D (haladás) állásba, miközben a gép-
jármű áll.

Az IPA azonnal a másik irányba kormányoz.

A parkolóasszisztens [Park Assist Observe sur-
roundings] üzenete megjelenik a gépjármű in-
formációs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

A legjobb eredmény eléréshez várjon a
kormányzási művelet befejezésére, mielőtt el-
indulna.

9. Haladjon a gépjárművel előre úgy, hogy folya-
matosan álljon készen a fékezésre.

Több manőverre is szükség lehet szűk parkoló-
helyeken.

10. Álljon meg, amint a szonár funkcióból folya-
matos figyelmeztető hang szólal meg, de előbb
is megállhat.

Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: a [Park Assist active Select R] [Observe
surroundings] üzenet jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek: a
[Park Assist active Engage reverse gear ]
[Observe surroundings] üzenet jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén.

Amint a parkolási művelet befejeződött, a
[Park Assist switched off] üzenet jelenik meg
és figyelmeztető hangjelzés kíséretében. A jár-
műmost már parkol.

Az IPA már nem támogatja a kormánymozdulato-
kat. Ha az IPA működése leállt, újra Önnek kell kor-
mányoznia. A szonár funkció még mindig elérhető.

Parkolási tippek:

• Az, hogy a gépjármű a parkolási művelet után
milyen pozícióban áll a parkolóhelyen, több té-
nyezőtől függ. Függ az elöl, illetve hátul parkoló
gépjármű alakjától és pozíciójáról, valamint a
parkolóhely állapotától. Előfordulhat, hogy az
IPA rendszer túl mélyre kormányozza a parko-
lóhelyen, illetve az is lehet, hogy nem elég mély-
re. Előfordulhat azt is, hogy a rendszer át- vagy
nekivezeti a járművet a padkának. Ha szükséges
törölje a IPA parkolási folyamatot.

• Kiválaszthatja a D sebességi fokozatot is. Ilyen-
kor a gépjármű irányt vált és nem megy olyan
mélyre a parkolóhelyen. Ha a sebességváltást
túl korán hajtja végre, a parkolási folyamat tör-
lésre kerül. Megfelelő parkolási pozíció már nem
érhető el ebből a pozícióból.

KIHAJTÁS A PARKOLÓHELYRŐL
Ahhoz, hogy az IPA támogassa a parkolóhelyről va-
ló kihajtást:

• Az IPA rendszert használva kell leparkolni.

• A parkolóhely széleinek elég magasnak kell len-
niük a gépjármű előtt is és mögött is. A padka
túl alacsony, például.

• A parkolóhely nem lehet túl széles, mivel a gép-
jármű pozíciója nem haladhatja meg a 45 fokot
a kezdő pozícióhoz képest, amikor a parkoló-
helyre áll be.

• A manőverezéshez legalább 1.0 m helynek ren-
delkezésre kell állnia.

Az IPA rendszer csak akkor segít kiállni a parkoló-
helyről, ha az IPA rendszert használva a haladási
iránnyal párhuzamosan parkolt le.

1. Indítsa be a motort.

2. Engedje ki az elektronikus rögzítőféket.

3. Kapcsolja be az irányjelzőt abba az irányba,
amelyik irányba szeretne elindulni.
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4. Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: állítsa a sebességváltót D vagy R állásba

Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
kapcsoljon előre- vagy hátramenetbe.

A [Start Park Assist? Yes: OK No:] m üzenet
jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

5. A folyamat törléséhez: nyomja meg a m
gombot a kormánykeréken vagy hajtson el

vagy

6. Kihajtás parkolóhelyről az IPA használatával:
nyomja meg az <OK> gombot a kormánykeré-
ken. A parkolóasszisztens [Observe surround-
ings] üzenete jelenik meg a kijelzőn.

7. Engedje el a kormánykereket.

8. Induljon el, de álljon készen a fékezésre. A gép-
jármű sebessége ne haladja meg a 10 km/h-t (5
MPH), amikor a parkolóhelyről áll ki. Egyéb
esetben az IPA rendszer törlésre kerül.

9. Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
álljon meg, legkésőbb akkor, amikor a szonár
funkció folyamatos figyelmeztető hangját meg-
hallja.

10. Automatikus sebességváltóval szerelt model-
lek: az üzenettől függően vagy szükség szerint
állítsa a sebességváltót D vagy R állásba

Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
az üzenettől függően vagy szükség szerint
kapcsoljon előre- vagy hátrameneti fokozat-
ba.

Az IPA azonnal a másik irányba kormányoz. A
[Observe surroundings] üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

A legjobb eredmény eléréshez várjon a
kormányzási művelet befejezésére, mielőtt el-
indulna.

Ha az aktiválás után hátrafelé halad, a kor-
mánykerék egyenes állásba áll.

11. Haladjon előre vagy hátra, ahogy azt az IPA és
a szonár funkció figyelmeztető üzente kéri, ha
szükséges, többször egymás után.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
álljon meg, legkésőbb akkor, amikor a szonár
funkció folyamatos figyelmeztető hangját
meghallja.

Azt követően, hogy a parkolóhelyről teljesen kiállt,
a kormánykerék egyenes állásba áll.Egy hangot hall
és a [Park Assist switched off] üzenet jelenik meg a
kijelzőn. Ezt követően már Önnek kell kormányoz-
nia és becsatlakoznia a forgalomba. A szonár funk-
ció még mindig elérhető. Már az előtt átveheti a
kormányzást, hogy a gépjármű teljes mértékben
befejezte volna a parkolóhelyről való kiállást. Ez
olyankor hasznos, amikor Ön felismeri, hogy már
biztonsággal ki lehet hajtani a parkolóhelyről.

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be a fejezetben leírt, a szonár rend-
szer megfelelő használathoz szükséges figyelmez-
tetéseket és utasításokat, súlyos, akár halálos sé-
rüléseket is szenvedhet.

• A szonár egy kényelmi berendezés. Nem alkal-
mas a megfelelő parkolásra.

• A rendszert arra tervezték, hogy segítséget
nyújtson a vezetőnek felismerni a nagyobb, álló
tárgyakat a jármű mögött, és ezzel elkerülni a
gépjármű sérülését.

• Minden esetben a vezető felelős a parkolás,
manőverezés biztonságáért. A zord időjárási
körülmények befolyásolhatják a szonár funkció
működését; ez csökkent teljesítményt vagy hi-
bás működést jelent.

• Minden esetben nézzen körül és ellenőrizze,
hogy a parkolás biztonságos-e.

• Olvassa el és értelmezze a szonár funkció mű-
ködéséről szóló részeket ebben a fejezetben.

FIGYELMEZTETÉS

• A gépjármű belsejében próbáljon meg csendet
tartani, hogy a hangot megfelelően hallja.

• A szenzort (amely a lökhárítón található) tart-
sa tisztán hótól, jégtől és nagyobb szennyező-
désektől. Ne tisztítsa a szenzort éles, hegyes
eszközzel. Ha a szenzorok le vannak fedve, a
szonár pontossága csökkenhet.

KAMERÁT SEGÍTŐ PARKOLÓ-
SZENZOR (SZONÁR) FUNKCIÓ (ha
van)
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VIGYÁZAT

Az INFINITI azt javasolja, hogy csak keret nélküli
rendszámtábla tartókat alkalmazzon.

Előfordulhat, hogy a szonár nem működik megfe-
lelően, ha a rendszámtáblát az ábrán is jelzett ke-
retbe szereli.

Tanácsért vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.

SZONÁR FUNKCIÓ ÁTTEKINTÉSE

➀ A szonár szenzor lehetséges helyei

A szonár funkció egy elektronikus parkolási segéd,
ultrahangos érzékelőkkel. A szonár funkció hang-
jelzésekkel jelzi a gépjármű és az akadály közötti
távolságot. Az első és hátsó lökhárítóban található
szenzorokat használva figyeli a gépjármű környe-
zetét. Lehetséges szenzor konfigurációk: 4 szen-
zor, 10 szenzor vagy 12 szenzor.

NSD642

Nincs keret/keret nélküli

NSD643

Keretes

NSD040

NSD041
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NSD636

A típus: 4 szenzoros rendszer
NSD635

B típus: 10 szenzoros rendszer
NSD634

C típus: 12 szenzoros rendszer
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Hátsó szenzorral szerelt modellek esetében (A tí-
pus):

A rendszer a hátsó akadályokról vizuális és hallható
jelekkel tájékoztat, amikor a sebességváltó karját
R (hátramenet) állásba állítja.

A szakaszos hangjelzés 3 másodperc után megszű-
nik, ha a sarok szenzor akadályt észlel, de a távol-
ság nem változik. A hangjelzés megszűnik, amikor a
tárgy távolabb kerül a gépjárműtől.

Első és hátsó szenzorral szerelt modellek esetében
(B és C típus):

A rendszer a gépjármű előtt lévő tárgyakról vizuális
és hallható jelekkel tájékoztat ha a sebességváltó
karja D (haladás) állásban van, illetve az elöl és há-
tul található akadályokról, ha a sebességváltó kar-
ja R (hátramenet) állásban van.

A szakaszos hangjelzés 3 másodperc után megszű-
nik, ha a sarok szenzor akadályt észlel, de a távol-
ság nem változik. A hangjelzés megszűnik, amikor a
tárgy távolabb kerül a gépjárműtől.

NSD708

Around View monitorral
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jA RearView/Around View monitor kijelző

jB INFINITI vezérlő

jC <MENU> gomb

jD <CAMERA> gomb

Amikor a gépjármű sarka közel kerül valamilyen
tárgyhoz, a sarokszenzor visszajelzője ➀ megjele-
nik (ha van).

Ha a gépjármű közepe közelebb kerül egy tárgy-
hoz, a középső visszajelző➁ megjelenik.

Amikor a rendszer egy tárgyat észlel, a jelzés (zöld)
megjelenik és villogni kezd, míg a figyelmeztető
hang szakaszosan szól. Amikor a gépjármű köze-
lebb kerül egy tárgyhoz, az indikátor színe sárgára
vált és a figyelmeztető hangjelzés, illetve a villogás
gyorsabb lesz. Amikor a gépjármű nagyon közel ke-
rül egy tárgyhoz, az indikátor nem villog tovább,
pirosra vált és a figyelmeztető hang folyamatosan
szól.

A szonár funkció automatikusan aktiválódik, ha:

• A gyújtáskapcsolót ON állásba állítja

• Az automatikus sebességváltóval szerelt mo-
dellek esetében a váltót D (haladás) vagy R (hát-
ramenet) állásba állítja

NSD707

Visszapillantó monitorral

NAA1547
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• Kiengedi az elektronikus rögzítőféket

A szonár funkció deaktiválódik ha a sebesség 18
km/h (10 mph) felett van. Alacsonyabb sebesség
mellett ismét aktiválódik.

A szonár funkció a hátsó területen deaktiválódik,
ha elektromos kapcsolatot hoz létre a gépjármű és
egy utánfutó között.

ÉRZÉKELŐK MŰKÖDÉSI
TARTOMÁNYA
A szonár funkció nem veszi figyelembe azokat az
akadályokat, amelyek:

• Az érzékelési tartomány alatt vannak, pl. sze-
mélyek, állatok vagy tárgyak.

• Az érzékelési tartomány felett vannak, pl. túl-
nyúló terhek, lenyitott hátfali ajtók vagy rako-
dórámpák.

A szenzorokon ne legyen szennyeződés, jég vagy
hókása. Egyéb esetben nem működnek megfele-
lően. Rendszeresen tisztítsa meg a szenzorokat, de
ügyeljen, hogy ne karcolódjanak vagy sérüljenek.

SZONÁR FUNKCIÓ OFF KAPCSOLÓ

A szonár funkció OFF kapcsolója ➁ a műszerfal
alsó részén található, és lehetővé teszi a vezető
számára, hogy a parkoló szenzort ki- illetve bekap-
csolja. A szonár funkció ki- illetve bekapcsolásához
a gyújtáskapcsolónak ON állásban kell lennie. A
visszajelző lámpa ➀ a kapcsolón világítani kezd, ha
a rendszer ki van kapcsolva.

A szonár funkció automatikusan működésbe lép, ha
a gyújtáskapcsolót OFF állásból ON állásba állítja.

NIC2635
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jA [Settings] gomb

jB <MENU> gomb

SZONÁR FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSAI
A szonár funkció beállítások megváltoztathatók a
következők szerint.

1. Nyomja meg a <MENU>jB gombot és érintse meg
a [Settings] opciótjA .

2. Érintse meg a [Camera/Sonar settings] opciót.

3. Érintse meg a [Sonar] opciót.

[Sonar sensitivity]:

A szonár érzékenysége beállítható a [+]/[-] meg-
érintésével.

[Sonar volume]:

A figyelmeztető hangjelzés hangereje beállítható a
[+]/[-] megérintésével.

SZONÁR FUNKCIÓ KORLÁTAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók rendszer működi
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Rossz időjárási körülmények vagy ultrahang
források, mint például az automatikus autómo-
só, kamion sűrített levegős fékrendszere vagy
pneumatikus fúrók, befolyásolhatják a rend-
szer működését vagy hibás működést eredmé-
nyezhetnek.

• A rendszert nem arra tervezték, hogy a kisebb
vagy mozgó tárgyakkal való ütközést megaka-
dályozza.

• A rendszer nem képes észlelni a lökhárító ma-
gassága alatti kisebb tárgyakat, valamint a
lökhárítóhoz közeli vagy a talajon lévő tárgya-
kat.

• A rendszer nem érzékelheti a következő tár-
gyakat:

– Pelyhes tárgyak, mint például hó, ruha, pa-
mut, üveg vagy gyapjú.

– Vékony tárgyak, mint például kötél, veze-
ték vagy lánc.

– Ék alakú tárgyakat.

NSD628
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• Ha a gépjármű sérülést szenved a lökhárító kö-
rül és azt a sérülést nem javíttatja ki, az érzéke-
lési zóna megváltozhat, amely hibás mérési
eredményeket vagy hibás riasztásokat adhat.

FIGYELMEZTETÉS

Túlzott zaj (audio rendszer hangereje vagy lehú-
zott ablak) interferálhat a hangjelzéssel és előfor-
dulhat, hogy nem hallja.

PROBLÉMÁK A SZONÁR FUNKCIÓVAL

Probléma Lehetséges okok/következmények és megoldások

A szonár funkció kijelzőjén csak a piros
szegmensek világítanak. A
figyelmeztető hang is hallható
körülbelül két másodpercig.
A szonár funkció deaktiválásra kerül és
a visszajelző lámpa a szonár funkció
OFF kapcsolóján felvillan.

A szonár funkció hibásan működik és deaktiválódik.
Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse a szonár funkciót egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

A szonár funkció kijelzőjén csak a piros
szegmensek világítanak. A szonár
funkció ezt követően deaktiválódik.

A szonár szenzorok szennyezettek vagy interferencia lépett fel.
• Tisztítsa meg a szenzorokat
• Újra adja rá a gyújtást.
A problémát egy külső rádió vagy ultrahang- hullám forrás okozza.
Ellenőrizze, hogy a szonár rendszer más helyen működik-e.
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RENDSZER KARBANTARTÁSA
FIGYELMEZTETÉS

A szonár szenzorok felületét (az első és hátsó lök-
hárítón található) tisztítsa meg hótól, jégtől és
egyéb szennyeződéstől. Tisztításkor ügyeljen ar-
ra, hogy a szonár felületét ne karcolja meg. Ha a
szenzorok le vannak fedve, a szonár pontossága
csökkenhet.

A járművét elsődlegesen utasok és csomagok szál-
lítására tervezték.

Egy utánfutó vontatásával tovább terheli a jármű
motorját, hajtásrendszerét, kormányművét, fék- és
egyéb rendszereit. Egy utánfutó vontatása meg-
növeli az olyan kondíciók hatásait, mint a kereszt-
szél, az egyenetlen talaj vagy a teher által okozott
mellékhatások.

A vezetési stílust és a sebességet a megváltozott
körülményeknek megfelelően kell megválasztania.
Mielőtt utánfutót vontatna, keressen fel egy INFI-
NITI Központot vagy szakszervizt a vontatás meg-
felelő használatára vonatkozó instrukciókat illető-
en.

ÜZEMELTETÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• A bejáratási időszak alatt kerülje utánfutók von-
tatását.

• Indulás előtt ellenőrizze az utánfutó lámparend-
szerének megfelelőműködését.

• Vegye figyelembe a jogszabályokban meghatá-
rozott maximális sebességeket.

Ne lépje túl a 100 km/h- t (62 MPH).

• Kerülje a hirtelen elindulásokat, gyorsításokat
és megállásokat.

• Kerülje az éles fordulókat és sávváltásokat.

• Mindig mérsékelt sebességgel vezesse jármű-
vét.

• Kövesse az utánfutó gyártójának utasításait.

• Válasszon megfelelő összekapcsoló berendezé-
seket (vonóhorog, biztonsági lánc, tetőcsomag-
tartó stb.) gépjárművéhez. Ezek az eszközök
kaphatóak az INFINITI Központokban és szak-
szervizekben, ahol az utánfutó vontatásról is
kaphatnak bővebb felvilágosítást.

• Soha ne hagyja, hogy az utánfutó összsúlya (az
utánfutó súlya, plusz a rakomány súlya) megha-
ladja a csatlakoztató eszköz maximális teherbí-
rását. További információkért keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt.

• Az utánfutót úgy kell megrakodni, hogy a nehe-
zebb rakomány a tengely fölé kerüljön. A vonta-
tóhorogra nehezedő függőleges terhelés soha
ne lépje túl a megadott határértéket.

• A karbantartási füzetben meghatározottaknál
gyakrabban szervizeltesse a gépjárművét.

• Az utánfutó vontatása nagyobb üzemanyag-
fogyasztással jár, mint normál körülmények kö-
zött, hiszen nagyobb erő szükséges a mozga-
táshoz és az ellenállás is nagyobb.

Utánfutó vontatása közben rendszeresen ellen-
őrizze a motor hűtőfolyadékának hőmérsékletét,
hogy a gépjármű túlmelegedését megelőzze.

UTÁNFUTÓ VONTATÁSA
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GUMIABRONCS NYOMÁSA
Ha utánfutót vontat, a gumiabroncsok nyomását
állítsa be a javasolt maximális HIDEG értékre (teljes
terhelés), amely a gumiabroncson található. Győ-
ződjön meg róla, hogy az utánfutó abroncsainak
nyomása megfelelő.

FIGYELMEZTETÉS

Ne vontasson utánfutót, ha a járműve ideiglenes
használatú pótkerékkel van felszerelve.

BIZTONSÁGI LÁNCOK
Mindig használjon megfelelő láncot a jármű és az
utánfutó között.A láncot a vonóhoroghoz kell csat-
lakoztatnia és nem a jármű hátsó lökhárítójához,
vagy tengelyéhez. Mindig hagyja elég hosszúra a
láncot, hogy be tudjon fordulni az utánfutóval. A
lánc nem lóghat le a földre: a lánc vonóhorog köré
tekerése a legjobb gyakorlat az utánfutótól füg-
gően.

UTÁNFUTÓ FÉKEK
Győződjön meg róla, hogy az utánfutó fékei a helyi
szabályozásoknak megfelelően vannak telepítve.
Azt is ellenőrizze, hogy az utánfutó többi része is
megfelel-e a helyi szabályozásoknak.

Mindig támassza ki a jármű és az utánfutó kerekeit,
ha parkol. Húzza be az utánfutó kézifékét, ha van.
Meredek lejtőn való parkolás nem javasolt.

UTÁNFUTÓ ÉSZLELÉSE (ha van)

Amikor eredeti, elektromos csomaggal ellátott, IN-
FINITI vonórúddal vontat utánfutót és az irányjel-
ző kapcsolót használja, a jármű elektromos rend-
szere az utánfutó világításának további elektromos
terhelését észlelni fogja. Ennek eredményeképp, az
irányjelző hangja másképp fog megszólalni.

CSATLAKOZTATÓ ESZKÖZ
TELEPÍTÉSE
Az INFINITI azt javasolja, hogy az utánfutó vonta-
tásához szükséges csatlakoztató eszközt a követ-
kező körülmények között telepítse:

• A csatlakoztató eszköz maximálisan megenge-
dett függőleges terhelése: 785 N (80 kg, 176
lb)

• A csatlakoztató eszköz, rögzítési pontok és te-
lepítési felületek a járművön: példaként ábrá-
zolva az ábrán.

Kövesse a csatlakoztató eszköz gyártójának utasí-
tásait a telepítést és használatot illetően.
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Csatlakoztató eszköz hátsó túlnyúlása:

jA 883 mm (34,8 in)

➀ Vonóhorogra szerelt hordkeret

➁ Konzolok

➂ Leszerelhető vonóhorog

Az elektromos szervokormány rendszert úgy ter-
vezték, hogy csökkentse a kormánykerékre kifej-
tendő erőmennyiségét.

Ha működés közben hiba lépett fel, akkor a követ-
kező üzenet fog megjelenni a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén egy figyelmeztető hangjelzés kísé-
retében.

[Power Steering Malfunction See Operators Ma-
nual]

A figyelmeztetés mellett a kormányrásegítés meg-
szűnik a kormányrendszeren.

A kormány elforgatásához szükséges erő megnő.
Ez akkor lesz igazán szembetűnő, amikor alacsony
sebesség mellett szeretne manőverezni.

Ellenőrizze, hogy képes-e a szükséges nagyobb
erőt kifejteni.

Ha biztonságosan tud kormányozni: Óvatosan ve-
zessen el egy INFINITI Központhoz vagy szakszer-
vizhez.

Ha nem tud biztonságosan kormányozni: Ne ha-
ladjon tovább. Segítségért vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi INFINITI Központtal vagy szakszer-
vizzel.

MEGJEGYZÉS

Amikor a kormánykereket sokat vagy folyamato-
san használja, például parkolásnál vagy alacsony
sebesség mellett, a szervo rásegítés kisebb lehet.
Ennek célja, hogy az elektromos rendszer túlmele-
gedését megelőzze és megvédje azt az esetleges
sérülésektől. Ha a rásegítés csökken, a kormány-

NSD617

ELEKTROMOS SZERVOKORMÁNY
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zás nehezebb lehet. Amikor az elektromos szervo-
kormány rendszer hőmérséklete újra lecsökken, a
rásegítés visszatér a normál szintre. Próbálja meg
kerülni azokat a kormánymozdulatokat, amelyek-
től az elektromos rendszer hőmérséklete emelked-
het.

A fékrendszer két különálló hidraulikus körrel ren-
delkezik. Ha az egyik kör meghibásodik, két keré-
ken továbbra is marad működőképes fék.

A FÉKKEL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK

VIGYÁZAT

Ha csúszós úton vezet, legyen óvatos fékezéskor,
gyorsításkor vagy visszakapcsoláskor. A hirtelen
fékezés vagy hirtelen gyorsítás következtében a
kerekek megcsúszhatnak, ami balesetet okozhat.

Vákuum-rásegítéses fék

A fékrásegítő a motor vákuumát felhasználva segí-
ti a fékezést. Ha a motor megáll, Ön még mindig
meg tudja állítani a járművet a fékpedál lenyomá-
sával. Azonban ilyenkor nagyobb erőt kell kifejte-
nie a fékpedálra a gépjárműmegállításához. A fék-
távolság ebben az esetben hosszabb lesz.

VIGYÁZAT

• Ha a motor nem jár vagy vezetés közben leál-
lítja, a fékrásegítő rendszer nem működik. A fé-
kezés így nagyobb erőt igényel.

• Álló motorral ne guruljon.

Amikor a fékpedált lassan, de határozottan
lenyomja, kattogó hangot hallhat és pulzálást érez-
het. Ez normális jelenség, azt jelzi, hogy a fékráse-
gítő rendszer működik (ha van).

Fékek használata

Vezetés közben a lábát ne tartsa a fékpedálon. Et-
től a fékek túlmelegedhetnek, a fékbetétek gyor-
sabban elkophatnak és növekedhet az üzemanyag-
fogyasztás is.

A fékkopás csökkentése és a fékek túlmelegedésé-
nek megelőzése érdekében csökkentse a sebessé-
get, és kapcsoljon vissza alacsonyabb sebességbe,
mielőtt egy hosszabb meredek útszakaszon kezde-
ne lefelé haladni. A túlmelegedett fékek miatt a
fékezési teljesítmény csökken, és ezzel elvesztheti
az uralmat a jármű felett.

Ha csúszós úton vezet, legyen óvatos fékezéskor,
gyorsításkor vagy visszakapcsoláskor. A hirtelen
fékezés vagy hirtelen gyorsítás következtében a
kerekek megcsúszhatnak, ami balesetet okozhat.

Nedves fékek

Ha lemosta a járművet vagy ha vízen ment át, a
fékek nedvesek lehetnek. Emiatt a féktávolság
megnő, és a jármű az egyik irányba húzhat fékezés
közben.

A fékek megszárításához haladjon biztonságos se-
bességgel, mialatt finoman nyomja a fékpedált a
fékek felmelegítése érdekében. Ezt addig folytas-
sa, amíg a fékek ismét normál állapotba kerülnek.
Kerülje a nagy sebességgel való haladást, amíg a
fékek ismét megfelelően nem működnek.

FÉKRENDSZER
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Vezetés hegymenetben

Amikor meredek emelkedőn indul el, előfordulhat,
hogy a fék használata vagy a fék és a kuplung
együttes használata (kézi sebességváltóval szerelt
modellek) nehéz. A jármű elmozdulásának megaka-
dályozása érdekében húzza be a kéziféket. Ne
csúsztassa a kuplungot (kézi sebességváltóval sze-
relt modellek). Ha készen áll az indulásra, győződ-
jön meg róla, hogy a sebességváltó megfelelő elő-
remeneti vagy hátrameneti fokozatban van, lassan
engedje ki a rögzítőféket miközben a gázpedált le-
nyomja és a tengelykapcsoló pedált felengedi (MT
modellek) vagy a gázpedált lenyomja (AT model-
lek). Ha a gépjármű elektronikus rögzítőfék be van
húzva, automatikusan kiold, amikor a gázpedált le-
nyomja (DCT modellek).

Vezetés lejtmenetben

A motorfék hatékony a jármű lejtmenetben való
irányításakor.

A sebességváltó kart (kézi sebességváltóval szerelt
modellek) annyira alacsony sebességbe kell állítani,
hogy elegendőmotorfékező erőt biztosítson.

DCT modelleknél, alacsony sebességi fokozatot
kell választani manuális váltási módban, amely elég
alacsony ahhoz, hogy kellő motorfékhatást bizto-
sítson.

Rögzítőfék bejáratása

A rögzítőfék betétjeit cserélje ki, amikor a fékek már
nem olyan hatásosak vagy amikor a rögzítőfék fék-
pofáit és/ vagy a dobokat cseréli, hogy a megfelelő
fékhatás biztosítható legyen.

Ez a folyamat a gépkocsi szervizkönyvében részle-
tesebben leírásra került és ezt INFINITI Központ
vagy szakszerviz végezheti el.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZER
(ABS)

VIGYÁZAT

A blokkolásgátló rendszer (ABS) egy kifinomult
eszköz, de nem képes a figyelmetlen vagy veszé-
lyes vezetési stílusból adódó balesetek megelőzé-
sére. Segít megtartani az uralmat a jármű felett
fékezéskor vagy csúszós úton. Mindig vegye figye-
lembe, hogy csúszós útfelületen a féktávolság
minden esetben nagyobb, mint normál útfelületen,
még ABS- szel is. A féktávolság egyenetlen, kavi-
csos vagy hóval borított úton is megnőhet, vala-
mint hólánc használatakor is. Mindig tartsa meg a
biztonságos követési távolságot az Ön előtt hala-
dó járműmögött. Minden esetben a vezető felelős
a biztonságért.

A gumiabroncs típusa és állapota is befolyásolhat-
ja a fékezés hatékonyságát.

– Amikor gumiabroncsot cserél, mind a négy ke-
rékre a meghatározott méretű abroncsot sze-
relje fel.

– Amikor a pótkereket szereli fel, győződjön meg
róla, hogy az megfelelőméretű és típusú, ahogy
az a gumiabroncs címkéjén is meghatározásra
került. (Lásd “Kerekek és gumiabroncsok” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.)

– Részletes információkért ld.: “Gumiabroncs és
felni” a “8. Karbantartás és önállóan elvégez-
hetőműveletek” fejezetben.

A blokkolásgátló rendszer (ABS) vezérli a fékeket,
hogy a kerekek ne csússzanak meg erős vagy csú-
szós úton való fékezéskor. A rendszer érzékeli mind
a négy kerék forgási sebességét, és eszerint vál-
toztatja a fékfolyadék nyomását, hogy megelőzze
a kerekek blokkolását és megcsúszását. Azáltal,
hogy megelőzi a kerekek blokkolását, a rendszer
segít a vezetőnek fenntartani az uralmat a jármű
felett, és csökkenti a csúszós úton való kifarolást
vagy megpördülést.

Rendszer használata

Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva. A fékpe-
dált erős, állandó nyomással nyomja le, de ne pum-
pálja a féket. Az ABS működésbe lép, hogy meg-
akadályozza a kerekek blokkolását. Kormányozza a
járművet, hogy elkerülje az akadályokat.

VIGYÁZAT

Ne pumpálja a fékpedált. Ha így tesz, jelentősen
növelheti a féktávolságot.
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Öntesztelési tulajdonság

Az ABS elektronikus érzékelőket, elektromos szi-
vattyúkat, hidraulikus mágnestekercseket és szá-
mítógépet is tartalmaz. A számítógép rendelkezik
egy beépített diagnosztikai tulajdonsággal, ami
minden alkalommal teszteli a rendszert, amikor el-
indítja a motort, és a járművel előre vagy hátra ha-
lad alacsony sebességben. Amikor az öntesztelés
elkezdődik, hallhat egy kattanó hangot, és/vagy a
fékpedál pulzálását érezheti. Ez normális, és nem
jelez hibát. Ha a számítógép hibát érez, kikapcsolja
az ABS-t, és az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad
a műszerfalon. A fékrendszer ekkor normálisan mű-
ködik, de a blokkolásgátló rásegítés nélkül. Ha az
ABS figyelmeztető lámpa kigyullad az öntesztelés
vagy vezetés során, ellenőriztesse a járművet egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

Normál működés

Az ABS már 5- 10 km/h (3- 6 MPH) sebességnél
működik. A sebesség az útviszonyoktól függ.

Amikor az ABS azt érzékeli, hogy egy vagy több
kerék közel áll a blokkoláshoz, a vezérlő elem gyor-
san működésbe lép és kiereszti a hidraulikus nyo-
mást. Ez a művelet hasonlít a fékek rendkívül gyors
pumpálásához. Előfordulhat, hogy pulzálást érez és
zajt hall a motortér felől vagy vibrációt érez a fék-
pedálban. Ez normális, és azt jelzi, hogy az ABS
megfelelően működik. Ennek ellenére a pulzálás azt
is jelezheti, hogy az útviszonyok veszélyesek, és fo-
kozott figyelemmel kell lennie vezetés közben.

Amikor felügyelet nélkül hagyja járművét:

• Minden esetben vigye magával a kulcsot- még
akkor is, ha a járművet a saját garázsában hagy-
ja.

• Csukjon be minden ablakot teljesen és zárja le
az ajtókat.

• Mindig olyan helyre parkolja az autóját, ahová
jól rálát. Éjszaka parkoljon jól megvilágított he-
lyen.

• Ha a gépjármű fel van szerelve biztonsági rend-
szerekkel, használja őket- még rövid időre is.

• Felügyelet nélkül soha ne hagyjon gyerekeket
vagy kisállatokat a járműben.

• Soha ne hagyjon értékeket a gépjármű belsejé-
ben. Értékeit mindig vigye magával.

• Soha ne hagyjon dokumentumokat a gépjármű-
ben.

• Soha ne hagyjon semmit a tetőcsomagtartón.
Vegyen le mindent a tetőcsomagtartóról és zár-
ja azt a csomagtartóba.

• Soha ne hagyja a tartalék- kulcsot a gépjármű-
ben.

VIGYÁZAT

• Az időjárási körülményektől függetlenül min-
dig körültekintően vezessen. Óvatosan gyor-
sítson vagy lassítson. Ha túl hirtelen gyorsít
vagy lassít, a meghajtott kerekek tapadása
rosszabb lesz.

• Hideg időben hagyjon nagyobb követési távol-
ságot. A fékezést hamarabb kell megkezdenie,
mint száraz útviszonyok között.

• Csúszós úton tartson nagyobb követési távol-
ságot az Ön előtt haladó járműtől.

• A nedves jég (0°C (32°F) és az ónos eső), a rend-
kívül hideg hó és a jég csúszós lehet, és előfor-
dulhat, hogy nagyon nehéz vezetni rajta. A jár-
mű tapadása sokkal kisebb lesz ilyen körülmé-
nyek között. Kerülje a nedves jégen való
vezetést, amíg le nem szórják sóval vagy ho-
mokkal az utakat.

• Ügyeljen a csúszós foltokra (fekete jég). Ezek a
tisztának tűnő úton is megjelenhetnek az ár-
nyékos területeken.Ha jégfoltot lát maga előtt,
fékezzen azelőtt, hogy elérné. Próbáljon meg
nem fékezni akkor, amikor már a jégen van, és
kerüljön minden hirtelen kormánymozdulatot.

• Ne használja az automatikus sebességszabá-
lyozó berendezést csúszós úton.

• A hó miatt a veszélyes kipufogógáz megreked-
het a jármű alatt. Távolítsa el a havat a kipufo-
gócső és a jármű körül.

A GÉPJÁRMŰBIZTONSÁGA VEZETÉS HIDEG IDŐBEN
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AKKUMULÁTOR
Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve rendkí-
vül hideg időjárás során, az akkumulátorfolyadék
megfagyhat, és kárt tehet az akkumulátorban. A
maximális hatásfok fenntartása érdekében rend-
szeresen ellenőrizze az akkumulátort. További rész-
leteket talál a “Akkumulátor” a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben feje-
zetben találhat ebben az útmutatóban.

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK
Ha a járművet fagyálló nélkül hagyja szabad téren,
eressze le a hűtőrendszert, beleértve a motorblok-
kot is. Töltse fel ismét a jármű működtetése előtt.
További részleteket talál a “Hűtőfolyadék-csere” a
“8. Karbantartás és önállóan elvégezhető
műveletek” fejezetben fejezetben találhat ebben az
útmutatóban.

GUMIABRONCSOK JELLEGE
1. Ha téli gumiabroncsokat szerel fel gépjárműve

első/hátsó kerekeire, ugyanolyan méretű, ter-
helhetőségű, szerkezetű és típusú (diagonál, di-
agonálöves vagy radiál) gumiabroncsokat hasz-
náljon, mint ami a hátsó/első kerekeken találha-
tó.

2. Ha a gépjárművet szélsőséges téli időjárási kö-
rülmények között használja, mind a négy kerék-
re szereljen fel téli gumiabroncsot.

3. Jeges úton való még jobb tapadásra szöges gu-
miabroncs használható. Azonban egyes orszá-

gok, tartományok és államok tiltják a használa-
tát. Nézzen utána a helyi, állami és tartományi
jogszabályoknak, mielőtt szeges gumiabroncso-
kat szerelne.

Szeges téli gumiabroncsok csúszási és tapadási tu-
lajdonságai nedves vagy száraz felületeken
rosszabbak lehetnek a nem szeges téli gumiabron-
csoknál.

4. Kívánság szerint hóláncok is használhatók. Győ-
ződjön meg róla, hogy a gépjárműre illő hólán-
cokat használ és azokat a gyártó utasításai sze-
rint szerelte- e fel. A hólánc gyártójának ajánlása
esetén használjon láncfeszesség állító eszközt,
hogy biztosítsa a lánc szoros illeszkedését. A hó-
lánc laza záróláncszemeit le kell rögzíteni vagy
el kell távolítani, hogy ostorszerű csapkodással
nehogy megsértsék a gépjármű karosszériáját.
Továbbá csökkentse a jármű sebességét, külön-
ben a jármű megsérülhet és/vagy csökkenhet a
jármű vezethetősége és romolhat a teljesítmé-
nye.

KÜLÖNLEGES TÉLI FELSZERELÉS
A következő eszközök gépkocsiban tartása java-
solt télen:

• Egy jégkaparó és egy erős sörtéjű kefe, a jég és
hó ablakokról való eltávolításához.

• Egy erős, sima deszka, amit az emelő alá tehet,
hogy alátámassza.

• Egy lapát, hogy kiáshassa a járművet a hótorla-
szok alól.

KORRÓZIÓVÉDELEM
Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyagok
rendkívül korrozívak, és felgyorsítják az alvázele-
mek, pl. a kipufogórendszer, üzemanyag- és fékve-
zetékek, fékbowdenek, küszöbök és lökhárítók kor-
rózióját.

Télen az alvázat rendszeresen tisztítani kell. To-
vább információért keresse “Korrózióvédelem” a
“7. A karosszéria külső és belső ápolása” fejezet-
ben a jelen kézikönyvben.

A néhány területen esetlegesen szükséges, további
korrózióvédelemért vegye fel a kapcsolatot egy IN-
FINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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A vészvillogó kapcsolója ➀ attól függetlenül is mű-
ködik, hogy a gyújtáskapcsoló milyen állásban van,
kivéve azt az esetet, amikor az akkumulátor le van
merülve.

A vészvillogó feladata, hogy a többi vezetőt figyel-
meztesse, hogy Önnek meg kellett állni vészhelyzet
miatt.

Ha megnyomja a vészvillogó kapcsolóját, akkor az
összes irányjelző villogni kezd. A vészvillogó kikap-
csolásához nyomja meg ismét a vészvillogó gomb-
ját.

VIGYÁZAT

• Ha vészhelyzet esetén meg kell állnia, jól hú-
zódjon le az útról.

• Autópályán ne használja a vészvillogó- kapcso-
lót, hacsak szokatlan körülmények nem kény-
szerítik olyan lassú haladásra, mely a többi jár-
mű számára veszély forrása lehet.

• Ha a vészvillogó üzemel, az irányjelzők nem mű-
ködnek.

Ha valamelyik abroncs defektes, kövesse a követ-
kezőkben leírt utasításokat.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS)

VIGYÁZAT

• Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa felvillan vagy a keréknyomással kapcso-
latos üzenet jelenik meg a kijelzőn vezetés köz-
ben; ilyenkor kerülje a hirtelen kormánymozdu-
latokat vagy az intenzív fékezést, csökkentse a
gépjármű sebességét, húzódjon félre egy biz-
tonságos helyre és állítsa meg a gépjárművet,
amint lehet. Ha nem megfelelően felfújt abron-
csokkal közlekedik, az abroncsok sérülhetnek
és megnőhet a defekt valószínűsége. A gépjár-
mű súlyosan sérülhet, de baleset is előfordul-
hat, és súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
Ellenőrizze mind a négy kerék nyomását. Állít-
sa be az abroncsok nyomását a javasolt HIDEG
értékre, amely a Gumiabroncsok címkén talál-
ható, hogy az alacsony guminyomás figyelmez-
tető lámpája KIkapcsoljon. Ha valamelyik ab-
roncs defektes, azonnal cserélje ki a pótkerék-
kel.

• Amikor a pótkereket felszereli az INFINITI
TPMS érzékelő nélkül, a TPMS nem működik és
az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa kb. 1 percig villog. A lámpa 1 perc eltelte után
folyamatosan világít. A kerék cseréjével
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és/vagy a rendszer beállításával kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központ-
tal vagy szakszervizzel amint lehet.

• Nem az INFINITI által meghatározott kerekek
alkalmazása befolyásolhatja a TPMS működé-
sét.

• Ha egy kisebb defektet javított meg a javító
készlettel, az INFINITI Központ vagy a szak-
szerviz a kerék javítása vagy cseréje mellett el-
lenőrzi a TPMS szenzort is (olyan modellek ese-
tében, amelyekhez javító készlet tartozik).

• A INFINITI azt javasolja, hogy csak eredeti IN-
FINITI, a gépjárműhöz adott javítókészletet
használja. Más típusú tömítőanyagok tönkre-
tehetik a szelep tömítését, amely azt eredmé-
nyezheti, hogy az abroncs levegőt veszít (olyan
modellek esetében, amelyek javítókészlettel
vannak felszerelve).

A guminyomást figyelő rendszer (TPMS) felügyeli
az összes abroncs levegőnyomását. Ha az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillan, és a
keréknyomással kapcsolatos figyelmeztetés (ha
van) megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén,
az azt jelenti, hogy egy vagy több kerék nyomása
jelentősen lecsökkent. Ha a gépjárművet úgy veze-
ti, hogy az abroncsok nyomása alacsony, a TPMS
aktiválódik és az alacsony abroncsnyomásra figyel-
meztető lámpa felvillanásával (műszerfalon) figyel-
mezteti Önt. A rendszer csak akkor aktiválódik, ha
a gépjárművet 25 km/h (16 MPH) sebességnél ma-
gasabb sebességgel vezeti.

A TPMS-sel kapcsolatos további részletekért lásd
“Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.

GÉPJÁRMŰMEGÁLLÍTÁSA

VIGYÁZAT

• Győződjön meg róla, hogy a kéziféket megfele-
lően behúzta- e.

• Győződjön meg róla, hogy a P (parkolás) opció
kiválasztásra került.

• Ne cseréljen kereket, ha a jármű lejtőn, jeges
vagy csúszós helyen parkol. Ez kockázatos.

• Soha ne cseréljen kereket, ha az elhaladó for-
galom túl közel halad el a gépjárműhöz. Kérjen
professzionális segítséget.

1. Óvatosan tolja le a járművet az útról, ki a forga-
lomból.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Sík területen parkoljon.

4. Húzza be a kéziféket.

5. Nyomja meg a P (parkolás) gombot.

6. Állítsa le a motort.

7. Nyissa fel a motorháztetőt és állítsa fel az elaka-
dásjelző háromszöget (ha van):

• Hogy az elhaladó forgalmat figyelmeztesse.

• Jelezze a szerviznek, hogy Önnek segítségre
van szüksége.

8. A többi utast szállítsa ki a gépjárműből, és vára-
koztassa őket biztonságos helyen, távol a köz-
úti forgalomtól és kellő távolságban gépjármű-
től.
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ELAKADÁSJELZŐHÁROMSZÖG (ha
van)

Az elakadásjelző háromszög eltávolítása
és visszahelyezése

Az eltávolításhoz:

1. Nyissa ki a hátsó ajtót és emelje fel a csomagtér
padlóját.

2. Az elakadásjelző háromszög kivételéhez nyomja
hátra a rögzítőfüleket.

3. Távolítsa el az elakadásjelző háromszöget ➀ a
helyéről.

A visszahelyezéshez:

1. Helyezze vissza az elakadásjelző háromszöget
➀ a tartóba és nyomja meg lefelé a rögzítéshez.

2. Hajtsa le a csomagtér padlóját.

3. Zárja be a hátsó ajtót.

Az elakadásjelző háromszög felállítása

1. Hajtsa ki a lábakat oldalra.

2. Hajtsa fel a fényvisszaverő részeket úgy, hogy
háromszöget alkossanak, majd rögzítse őket a
felső részen a patent összenyomásával.

ESZKÖZ
Az Ön gépjárműve defekttűrő abroncsokkal vagy
defektjavító készlettel van felszerelve.

MEGJEGYZÉS

A defekttűrő abronccsal szerelt modellek gyárilag
nem rendelkeznek defektjavító készlettel.Ezért ja-
vasolt egy ilyen készlet utólagos beszerzése, ha a
gépjárművet a későbbiekben nem defekttűrő ab-
ronccsal szereli fel, pl. téli gumiabroncsok. A de-
fektjavító készlet az INFINITI Központokban vagy
szakszervizekben szerezhető be.

DEFEKTESEN IS HASZNÁLHATÓ
ABRONCSOK
A speciális defekttűrő abroncsokkal Ön folytathat-
ja az útját még akkor is, ha egy vagy több abroncs-
ból teljesen elszökött a nyomás. Az érintett abron-
csokon rendszerint nem látható semmilyen sérülés.

A defekttűrő abroncsokat az oldalfalon megjelenő
jelölésekről ismerheti fel. Ezt a jelölést az abroncs
méretjelölése, terhelhetősége és sebességindexe
mellett találja.

A defekttűrő abroncsokat csak a keréknyomás
csökkenését figyelő rendszerrel vagy a keréknyo-
mást figyelő rendszerrel együtt lehet használni.

Keréknyomás csökkenését figyelő
rendszer

A keréknyomás csökkenésére figyelő rendszer
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén:

• Figyelje az utasításokat a kijelzőn.

• Ellenőrizze, hogy melyik kerék sérült.

• Ha továbbhalad, figyeljen a következőkre.

A defekttűrő abronccsal megtehető távolság kö-
rülbelül 80 km, ha a gépjármű kevésbé van leter-
helve, illetve kb. 30 km, ha a gépjármű teljesen le
van terhelve.

A gépjármű terheltsége mellett a megtehető távol-
ság függ a következőktől is:

• Gépjármű sebessége.

• Útviszonyok.

NIC2686
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• Külső hőmérséklet.

A defekttűrő abronccsal megtehető távolság le-
csökkenhet extrém vezetési körülmények/manő-
verek esetén, de növekedhet is, ha kellőképpen
odafigyel a vezetési stílusra.

A defekttűrő abronccsal megtehető távolságot at-
tól a pillanattól kell mérni, amikor a keréknyomás
lecsökkenésére figyelmeztető üzenet megjelent a
gépjármű információs kijelzőjén.

A 80 km/h sebességet ne lépje túl.

Amikor egy vagy több abroncsot cserél ki egyszer-
re, figyeljen az abroncs specifikációjára:

• Méret

• Típus

• Defekttűrő abroncs jelölése

Ha a defekttűrő abroncs nem cserélhető ki egy má-
sik defekttűrő abroncsra, a standard abroncsmére-
tet kell ideiglenes méretként felhasználni. Figyeljen
arra, hogy a megfelelőméretű és típusú abroncsot
használja (nyári vagy téli).

VIGYÁZAT

Soha ne lépje túl a meghatározott maximális se-
bességet. Kerülje a hirtelen kormánymozdulato-
kat, manővereket, illetve akadályokat (padkák,
kátyúk, off road környezet). Ez különösen igaz a
terhelt gépjárművekre.

Azonnal álljon meg, ha:

• Ha robogó zajt hall.

• A gépjármű rázkódni kezd.

• Füstöt és égett gumiszagot érez.

• Az ESP/VDC folyamatosan beavatkozik.

• Repedések vannak az abroncs oldalfalában.

Ha a gépjárművel vészhelyzeti üzemmódban ha-
ladt, ellenőriztesse a felniket egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben, hogy továbbra
is használhatók-e. A hibás abroncsokat ki kell cse-
rélni.

JAVÍTÓKÉSZLET (Javítókészlettel ellátott
modellek)

A pótkerék helyett egy gumijavító szett jár a gép-
járműhöz. A gumijavító szettet csak kisebb defek-
tek javításához és ideiglenesen lehet használni. A
gumijavító szett alkalmazása után keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt, amint lehet,
és javíttassa meg vagy cseréltesse ki a kereket.

FIGYELMEZTETÉS

A következő körülmények között ne használja a
gumijavító szettet. Vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal, szakszervizzel vagy autó-
mentővel.

• a ragasztóanyag szavatossága lejárt (az üveg
alján látható)

• ha a defekt hosszabb, mint 4 mm (0,16 in)

• amikor az abroncs oldala sérült

• amikor az abroncsból jelentős mennyiségű le-
vegő veszik el

• amikor az abroncs teljesen leugrik a felniről

• amikor a felni sérült

• amikor kettő vagy több kerék lapos
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A gumijavító szett elővétele

Vegye ki a gumijavító szettet a csomagtartóból. A
gumijavító szettben a következő elemek találha-
tók:

➀ Ragasztóanyag

➁ Levegőkompresszor

MEGJEGYZÉS

Az emelő és az emelő rudazata nem standard tar-
tozék. Ezeknek az eszközöknek az elérhetősége a
kereskedőtől függ. Vegye fel a kapcsolatot egy IN-
FINITI Központtal vagy szakszervizzel, ha szeret-
ne ilyen alkatrészeket beszerezni. Lásd “A kerék el-
távolítása és felszerelése” jelen fejezet következő
részében az emelő használatával és a kerék cseré-
jével kapcsolatban.

Az emelőt ne tartsa a gépjárműben.

Mielőtt a gumijavító szettet használná

• Ha a kerékbe beékelődik egy idegen tárgy (pl.:
csavar vagy szeg), ne vegye ki.

• Ellenőrizze a ragasztóanyag lejáratát (az üveg
alján látható). Soha ne használjon olyan ragasz-
tóanyagot, aminek lejárt a szavatossága.

Kerék javítása

1. Rázza fel a ragasztóanyagot ➀.

2. Csatlakoztassa a kompresszor tömlőjét a tömí-
tőanyag flakonjához ➁.

3. Csúsztassa be a tömítőanyag flakonját a komp-
resszor tetején található tartóba ➂.

NCE455 NCE456
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4. Távolítsa el a sebességkorlátozó matricát a
kompresszorból, tegye olyan helyre, ahol a so-
főr vezetés közben megfelelően látja.

5. Csavarja a tömítőanyag flakonjának tömlőjét ➃
a szelepre. Győződjön meg róla, hogy a komp-
resszor kapcsolója “OFF” (0) állásban van.

6. Dugja be a kompresszor elektromos csatlakozó-
ját a gépjárműben található aljzatba. Gondos-
kodjon róla, hogy más kiegészítő eszköz ne le-

gyen az aljzathoz csatlakoztatva. További rész-
leteket talál a “Elektromos csatlakozó” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

7. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ACC helyzetbe.

8. Kapcsolja be a kompresszort és fújassa fel a ke-
reket a meghatározott nyomásértékre, amely a
vezető felőli B oszlopon található.

FIGYELMEZTETÉS

A kompresszort ne használja 10 percnél tovább.

Ha a kerék nyomása nem éri el a meghatározott
értéket 10 percen belül, a keréken súlyosabb sérü-
lés lehet és az abroncsot nem lehet a gyorsjavító
szettel javítani. Vegye fel a kapcsolatot egy INFI-
NITI Központtal vagy szakszervizzel.

9. Vegye le a légkompresszort a szelepről. Azonnal
induljon el a gépjárművel 80 km/h (50 MPH)
vagy alacsonyabb sebességgel.

10. 10 perc vagy 10 km (6 mérföld) után ellen-
őrizze a keréknyomást. Az ideiglenes javítás
akkor kész, ha a keréknyomás nem csökken.

Ha a keréknyomás alacsonyabb, mint a meg-
határozott, ismételje meg a lépéseket az 5. lé-
péstől.

Ha a nyomás megint 180 kPa (1,8 bar, 26 psi)
értékre csökken, az abroncsot nem lehet a ja-
vítókészlettel megjavítani. Vegye fel a kap-
csolatot egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel.

A kerék javítása után

Amint lehet, keressen fel egy INFINITI Központot
vagy hivatalos márkakereskedőt az abroncs javítá-
sához/cseréjéhez, illetve a TPMS szenzor ellenőr-
zéséhez/cseréjéhez, továbbá egy új flakon tömítő-
anyagért és tömlőért.

A KERÉK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS
FELSZERELÉSE

A kerekek rögzítése

VIGYÁZAT

Rögzítse a megfelelő kereket, így megakadályozza
a jármű megmozdulását, ami személyi sérüléshez
vezethet.

Ha felemeli a járművet, ékelje ki a defektes kerékkel
jA átlósan elhelyezkedő kereket ➀ így megakadályoz-
hatja a jármű elmozdulását.

NCE457

NCE458

MCE0001DZ
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A dísztárcsa leszerelése (ha van)

VIGYÁZAT

A dísztárcsa leszerelésénél fokozott figyelemmel
járjon el, mivel az hirtelen lecsatolódhat.

A megfelelő szerszámmal, az ábra szerinti módon
óvatosan, mindkét kezét használva távolítsa el a
dísztárcsát.

A kerekek leszerelése

VIGYÁZAT

• Használat előtt olvassa el az emelőhöz tartozó
figyelmeztető címkét.

• NE KERÜLJÖN A JÁRMŰ ALÁ, AMELYET
CSAK AZ EMELŐ TART.

• Soha ne használjon olyan emelőt, amelyet nem
a gépjárműhöz kapott.

• Az emelőt, ami a gépjárműhöz jár, kimondottan
arra fejlesztették, hogy kerékcsere alkalmával
a gépjárművet fel lehessen emelni vele.

• Használja a megfelelő emelési pontokat. Más
helyet ne használjon emelésre.

• A szükségesnél nagyobb mértékben ne emelje
meg a járművet.

• Ne tegyen tömböket az emelő alá.

• Felemelt jármű motorját ne indítsa el. A jármű
hirtelen megmozdulhat, ami balesetet okozhat.

• Utasok soha ne tartózkodjanak a gépjárműben,
ha a kerekek nincsenek a talajon.

• Használat előtt olvassa el az emelőhöz tartozó
figyelmeztető címkét.

• Felemelés előtt távolítsa el az összes rako-
mányt a járműből.

1. Csak nyomógombos gyújtáskapcsolóval szerelt
modellek: távolítsa el a nyomógombot a gyúj-
táskapcsolóból (lásd: “Nyomógombos gyújtás-
kapcsoló (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben).

2. Az ábra szerinti módon az emelőt közvetlenül az
emelési pontok alá tegye úgy, hogy az emelő
teteje pontosan az emelési ponthoz érjen.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig sík és szilárd talajú terepen használja az
emelőt.

3. Az ábrának megfelelően igazítsa össze az emelő
fejét és az emelési pontnál lévő bütyköket

4. Az ábrának megfelelően illessze az emelő fején
lévő hornyot a két bütyök közé.

5. A villáskulcs segítségével, óra járásával ellenté-
tes irányba két fordulattal lazítson meg minden
kerékanyát.

NCE453

NCE447

Emelési pontok

NCE143Z
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Amíg a kerék a földön van, ne távolítsa el a
kerékanyákat.

Kerékőr csavarral (ha van) rendelkezőmodellek:

Ha a keréken van kerékőr csavar, illessze be a
kerékőr kulcsot ➀ és az előzőekben említettek
szerint lazítsa meg kerékőrt.

A kerékőr csavar eltávolítása a kerékőr kulccsal
lehetséges. Ha le akarja másoltatni a kerékőr
kulcsot, ehhez szükséges a kulcs kódszáma.

Jegyezze fel a jelen útmutató utolsó oldalán, a
“Biztonsági információ” lapon látható kulcsszá-
mot, és őrizze meg biztonságos helyen, de ne a
járműben. Ha elhagyja a kerékőr kulcsot, a kód-
dal keresse fel a INFINITI Központot.

A kulcsot minden esetben tartsa a járműben.
Egyéb esetben a kerekeket nem lehet leszerelni
és a cserét nem lehet elvégezni.

6. A járműmegemeléséhez mindkét kezével tartsa
és forgassa a fogantyút.

7. Óvatosan emelje meg a gépjárművet, amíg a ke-
rék fel nem emelkedik a talajról.

8. Távolítsa el a kerékcsavarokat, majd a defektes
kereket.

FIGYELMEZTETÉS

A kerék meglehetősen súlyos. A sérülés elkerülésé-
hez győződjön meg róla, hogy lábai nincsenek-e a
kerék alatt, és a használjon védőkesztyűt.

A kerék felszerelése

VIGYÁZAT

• Az ideiglenes használatú kereket/abroncsot
kizárólag vész esetére tervezték.

• Sose használjon a járműhöz kapottól eltérő ke-
rékcsavarokat. A nem megfelelő, vagy nem jól
meghúzott csavar miatt kilazulhat és leeshet a
kerék. Ez balesetet okozhat.

• A kerékcsavarokra ne tegyen olajat, vagy ke-
nőanyagot. Ez a csavarok kilazulását idézheti
elő.

jA Meghúzás

jB Meglazítás

1. Távolítsa el a kerék és a kerékagy közötti felü-
letről a szennyeződést és sarat.

2. Óvatosan illessze fel a kereket és ujjaival húzza
meg a kerékcsavarokat. Ellenőrizze, hogy a réz-
sútos oldalon és a vízszintesen az összes kerék-
csavar hozzáér-e a kerék felszínéhez.

Kerékőr csavarral (ha van) rendelkezőmodellek:

Illessze be a kerékőr kulcsot a kerékőr csavarba
és húzza meg.

3. A kerékanya kulccsal, felváltva, az ábra szerinti
(➀ - ➄) sorrendben húzza meg a kerékcsavaro-
kat.

4. Lassan engedje le a járművet, amíg a gumiab-
roncsok elérik talajt.

5. A villáskulcs használatával az ábrán lévő sor-
rendben húzza meg a kerékcsavarokat.

6. Teljesen engedje le a járművet.

7. Szerelje fel a dísztárcsát, ha van.
Kerékcsavar meghúzásához szükséges nyoma-
ték:

130 N•m (13 kg-m, 96 ft-lb)

Amint lehetséges, húzza meg a kerékcsavarokat
nyomatékmérő csavarkulccsal megfelelő nyoma-
tékúra.

NCE473

NCE435
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A kerékcsavarokat mindig a specifikációnak meg-
felelően meghúzva kell tartani. Ajánlott, hogy a ke-
rékcsavarokat mindig a specifikációnak megfelelő-
en tartsa meghúzva.

A gumiabroncs nyomását a COLD (HIDEG) nyo-
másnak megfelelően állítsa be.

Hideg nyomást akkor mérhet, ha előzőleg három
órán át parkolt a gépjármű, vagy 1,6 km (1 mérföld)
-nél kevesebbet futott.

A HIDEG gumiabroncs nyomása a gumiabroncs
címkén található, amely a vezetőoldali B-oszlopon
található.

Kerékőr csavarok (ha van)

Annak érdekében, hogy a lopás megelőzhető le-
gyen, minden keréken egy speciális kerékrögzítő
csavar található. A kerékőr csavarok nem távolít-
hatók el közönséges szerszámokkal.

Amikor a kereket szereli le, használja a gépkocsihoz
tartozó kulcsot.

A kerékőr csavar eltávolítása:

1. Illessze a kulcsot ➀ a kerékőr csavarba.

2. A kerékőr csavar eltávolításához forgassa el a
kulcsot az óramutató járásával ellentétes irány-
ba, a kerékanyakulcsot használva.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használjon erőgépet a kerékcsavar eltávolí-
tásához.

• A kerék felszerelésekor ugyanazzal a forgató-
nyomatékkal húzza meg a rögzítőcsavart, mind
amivel a többi kerékcsavart meghúzza. Továb-
bi részleteket talál a “A kerék felszerelése” je-
len fejezet előző részében.

MEGJEGYZÉS

• A kerékőr csavarnak egyedi kódja van. Nem a
kerékőr csavar kódjához tartozó kulccsal nem
tudja eltávolítani az anyát. Ha elhagyja a kul-
csot, a kóddal keresse fel az INFINITI Közpon-
tot egy másolatért.

• Jegyezze fel a jelen útmutató utolsó oldalán, a
“Biztonsági információ” lapon látható
kulcsszámot, ésőrizze meg biztonságos helyen,
de ne a járműben.

• Ha INFINITI Központba vagy szakszervizbe vi-
szi a járművet, győződjön meg róla, hogy a kulcs
a járműben van-e. Egyéb esetben a kerekeket
nem lehet leszerelni és a cserét nem lehet elvé-
gezni.

A külsőakkumulátorról történő indításhoz a motor-
térben csak a meghatározott csatlakozási ponto-
kat használja, ami a pozitív és testelési pontokat
illeti.

NCE143Z

BEINDÍTÁS KÜLSŐ
AKKUMULÁTORRAL
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VIGYÁZAT

• A nem szakszerű külső akkumulátorról történő
indítás akkumulátortüzet okozhat.Az akkumu-
látortűz súlyos sérülést és halált is okozhat. A
jármű károsodását is okozhatja. Minden eset-
ben kövesse az ebben a fejezetben leírtakat.

• Az akkumulátor környezetében mindig van
gyúlékony hidrogén gáz. Az akkumulátortól
tartsa távol a szikrát és nyílt lángot.

• Az akkumulátoron és környékén való munka-
végzés esetén viseljen mindig megfelelő védő-
szemüveget, és vegye le a gyűrűket, karkötő-
ket és más ékszereket.

• Külső akkumulátorról történő indítás esetében
sose hajoljon az akkumulátor fölé.

• Ne hagyja, hogy az akkumulátorfolyadék szem-
be, bőrre, ruhára, vagy a jármű festett felüle-
tére kerüljön. Az akkumulátorfolyadék maró
hatású kénsav, ami súlyos égést eredményez.
Ha a folyadék kapcsolatba kerül valamivel,
azonnal mossa le bő vízzel azt a helyet.

• Az akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

• Az indító akkumulátor 12 voltos kell, hogy le-
gyen. Ha nem megfelelő feszültségű akkumulá-
tort használ, az károsíthatja a járművet.

• Fagyott akkumulátort ne próbáljon indítani.
Felrobbanhat és súlyos balesetet okozhat.

1. Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van-e húzva.
Ha nincs, a gépjármű külső akkumulátorhoz való
csatlakoztatása után (8. lépés után) húzza be a
rögzítőféket.
A gépjármű elektronikus rögzítőfékkel rendelke-
zik, további információért lásd “Rögzítőfék” a
“3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fe-
jezetben

2. A külsőjA akkumulátoros autó előkészítésejB az
indításhoz.

FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja, hogy a két jármű érintkezésbe ke-
rüljön.

NDI1595
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3. Állítsa a váltókart (MT modellek) N (üres) állás-
ba.

Nyomja meg a P (parkolás) gombot (AT model-
lek).

4. Kapcsoljon ki minden fölösleges elektromos
rendszert (első fényszórók, elakadásjelzők, stb.)

5. Győződjön meg róla, hogy az indítani kívánt jár-
mű gyújtáskapcsolója OFF állásban legyen.

6. Nyissa fel a motorháztetőt. További részleteket
talál a “A motorháztető kinyitása” a “3. Indulás
előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben.

7. Vegye le a sapkákat (ha van) és fedje le az akku-
mulátort egy régi textildarabbal.

8. Az ábrának megfelelően helyezze fel az indító-
kábeleket (➀ → ➁ → ➂ → ➃).

FIGYELMEZTETÉS

• Minden esetben a pozitívatj+ a pozitívhoz
j+ és a negatívatj- a testhez kösse (pl. a mo-
tor rögzítéséhez, stb.) - ne pedig az akkumulá-
tor negatív sarkáhozj- .

• A helytelen összekötés károsítja a töltő-
rendszert.

• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor
kábelei ne érjenek a motor mozgó alkatré-
szeihez.

• Össze-, és szétkapcsoláskor ne érintse az
indítókábel pozitív csatlakozását a jármű-
höz, vagy a negatív csatlakozáshoz.

9. Indítsa be a másik jármű motorjátjA és járassa
néhány percig. A motor fordulatszámát tartsa
2.000 ford/perc-en.

10. Hagyományos módon indítsa be a saját jármű-
vétjB .

FIGYELMEZTETÉS

A motor indítómotorját ne működtesse 10 má-
sodpercnél tovább. Ha a motor nem indul be
azonnal, forgassa a gyújtáskapcsolót OFF ál-
lásba és az újbóli próbálkozás előtt várjon 10
másodpercet.

11. A saját motor beindítását követően óvatosan
kapcsolja le a negatív és a pozitív sarkokról a
kábeleket ( ➃ → ➂ → ➁ → ➀).

12. Vegye le és dobja el a nyílások letakarására
szolgáló textilanyagot, mivel az maró savval
szennyeződhetett.

13. Szerelje vissza a nyílásokra a sapkákat (ha van).

14. Zárja le a motorháztetőt.

MEGJEGYZÉS

Modellek, amelyek rendelkeznek a Stop/Start
rendszerrel:

• Győződjön meg róla, hogy a beszerelt akkumu-
látor a szokásosnál nagyobb töltési- kisülési
kapacitással, illetve hosszabb élettartammal
rendelkezik. Nehasználjon hagyományos akku-
mulátort a Stop/Start rendszerhez mivel ettől
az akkumulátor előbb lemerülhet, illetve az a
Stop/Start rendszer hibás működését eredmé-

nyezheti. Javasolt az eredeti INFINITI akkumu-
látor használata. További információért keres-
se fel az INFINITI Központot vagy szakszervizt

• Ha az akkumulátor csatlakozóját leszereli (ak-
kumulátor cseréjéhez, stb.) majd újra csatla-
koztatja, a Stop/Start rendszer újbóli aktivá-
lásáig egy kis idő eltelhet.
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Ne próbálja meg a járművet betolással indítani.

FIGYELMEZTETÉS

• Automata sebességváltóval (AT) ellátott mo-
delleket nem lehet betolással indítani. Ennek
megkísérlése károsíthatja a hajtásláncot.

• A háromutas katalizátorral ellátott modelleket
nem szabad betolással indítani. Ennek megkí-
sérlése károsíthatja a háromutas katalizátort.

• Soha ne próbálja meg behúzatással elindítani a
motort. Ha a motor elindul, a hirtelen előreug-
rás a két jármű összeütközését okozhatja.

VIGYÁZAT

• Ne folytassa a vezetést, ha járműve motorja
túlmelegszik. Ez járműtüzet okozhat.

• Ne nyissa fel a motorháztetőt, ha gőzt lát ki-
jönni belőle.

• Ha a motor forró sose távolítsa el a hűtőberen-
dezés sapkáját (ha van), vagy a motor hűtőfo-
lyadék tárolótartály sapkáját. Ha eltávolítja a
hűtőberendezés sapkáját (ha van), vagy a mo-
tor hűtőfolyadék tárolótartály sapkáját amikor
a motor forró, nyomás alatt lévő forró víz lö-
vellhet ki, mely leforrázást, égést és súlyos sé-
rüléseket okozhat.

• Ha a motor hűtőfolyadék párája csap ki a mo-
torból, a sérülés elkerülése céljából álljon távol
a járműtől.

• Ha a motor hűtőfolyadék hőmérséklete átlépi
az előre beállított értéket, bekapcsol a hűtő-
ventilátor.

• Ne hagyja, hogy kezei, haja, ékszerei vagy ru-
hája hozzáérjenek vagy beszoruljanak a venti-
látorba, vagy annak ékszíjába.

Ha túlmelegszik járművének motorja (melyet a hű-
tőfolyadék hőmérsékletmérőműszer jelez), vagy ha
motorteljesítmény csökkenést, vagy szokatlan
hangot, stb. érzékel, az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyja el az utat és a forgalmat és biztonságo-
san parkolja le a járművet.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Húzza be a kéziféket.

4. Állítsa a váltókart (MT modellek) N (üres) állás-
ba.

Nyomja meg a P (parkolás) gombot (DCT mo-
dellek).

NE ÁLLÍTSA LE A MOTORT.

5. Nyissa ki az összes ablakot.

6. Kapcsolja ki a légkondicionáló rendszert (ha
van).

7. Állítsa a fűtést vagy a légkondicionáló hőmér-
sékletszabályzóját maximális “HOT” (FORRÓ)
helyzetbe, valamint a ventilátor fordulatszám-
szabályozást maximális sebességre.

8. Szálljon ki a járműből.

9. Mielőtt kinyitná a motorháztetőt, vizuálisan el-
lenőrizze és hallgassa meg, nem szökik-e hűtő-
folyadék a hűtőből. Várjon, amíg már nem lát
szivárgó hűtőfolyadékot.

10. Nyissa fel a motorháztetőt. További részlete-
ket talál a “A motorháztető kinyitása” a “3. In-
dulás előtti ellenőrzések és beállítások” feje-
zetben.

11. Vizuálisan ellenőrizze, megy-e a hűtőventilá-
tor.

12. Vizuálisan ellenőrizze a hűtő és a hűtőrendszer
tömlőinek szivárgását.

INDÍTÁS BETOLÁSSAL HA A GÉPJÁRMŰTÚLMELEGSZIK
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VIGYÁZAT

Ha szivárog a hűtőfolyadék, hiányzik vagy laza
az ékszíj vagy nem jár a ventilátor, állítsa le a
motort.

13. Miután lehűlt a motor, járó motor mellett el-
lenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tárolótar-
tályban. Ne nyissa ki a hűtő sapkáját (ha van).

14. Ha a folyadékszint alacsony, távolítsa el a hű-
tőfolyadék tartály sapkáját és lassan töltsön
hűtőfolyadékot a tartályba. Miután a MAX
szintig töltötte a tartályt, helyezze vissza a tar-
tály sapkáját.

VIGYÁZAT

Mielőtt eltávolítaná a hűtőfolyadék tartály
sapkáját, annak érdekében, hogy elkerülje a
forró víz kilövellése általi sérülést, egy ronggyal
takarja le a sapkát és a gőz kieresztéséhez az
első rovátkáig lazítsa meg a sapkát.

15. Zárja le a motorháztetőt.

Ellenőriztesse vagy javíttassa meg a járművet egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

Amikor a járművét vontatják, követnie kell a helyi
előírásokat. A nem megfelelő vontató berendezés
kárt okozhat járművében. A megfelelő vontatás
biztosítása és a jármű véletlen megsértésének elke-
rülése érdekében az INFINITI azt javasolja, hogy a
szerviz egyik munkatársa vontassa autóját. Aján-
lott, hogy a szerviz munkatársa elolvassa a követ-
kező óvintézkedéseket.

VONTATÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

VIGYÁZAT

• Soha ne utazzon a vontatott járműben.

• Soha ne feküdjön a járműve alá, miután azt fel-
emelte egy vontató jármű

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne vontassa a négykerék- meghajtású
modellt (4WD) úgy, hogy valamelyik kereke a
talajon van, ettől súlyosan károsodhat a haj-
táslánc, amelynek javítása költséges lehet.

• Vontatáskor győződjön meg róla, hogy a váltó,
tengelyek, kormánymű, és az erőátviteli rend-
szer működik-e. Ha bármelyik egység sérült,
görgőket kell használni.

• Mindig rögzítse a biztonsági láncokat vontatás
előtt.

• Nyomógombos gyújtáskapcsolóval szerelt mo-
dellek: távolítsa el a nyomógombot a gyújtás-
kapcsolóból és használja a kulcsot (lásd: “Nyo-
mógombos gyújtáskapcsoló (ha van)” a “5. El-
indulás és haladás” fejezetben).

GÉPJÁRMŰVONTATÁSA
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INFINITI ÁLTAL AJÁNLOTT
VONTATÁS

Kétkerék-meghajtású (FWD) modellek
vontatása

FIGYELMEZTETÉS

SOHA ne vontasson automata sebességváltós
(DCT) modelleket úgy, hogy csak az első, vagy

mind a négy kerék a földön van (előre, vagy hátra-
felé), mivel ez a sebességváltó súlyos és rendkívül
költséges meghibásodásához vezethet. Ha a jár-
művet megemelt hátsó kerekekkel kell vontatnia,
mindig használjon vontató utánfutót az első kere-
kek alatt.

NCE451

FWD (2WD) modellek

NCE450

4WD modellek
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Négykerék-meghajtású (4WD) modellek
vontatása

Az INFINITI azt javasolja, hogy az első vagy a hátsó
kerekek alá helyezzenek görgőt a vontatás során,
vagy a gépjárművet platós járművön szállítsák el,
ahogy az az ábrán is látható.

FIGYELMEZTETÉS

4WD modellt soha ne vontasson úgy, hogy bárme-
lyik kereke is a talajon van. Ha mégis így történne,
az súlyos és költséges károkat okozhat a hajtás-
láncban.

Megragadt gépjármű kiszabadítása

VIGYÁZAT

• Soha ne engedjen senkit a vontatókötél köze-
lébe vontatási művelet közben.

• Soha ne pörgesse a kerekeket nagy sebesség-
gel. Ennek az lehet a következménye, hogy fel-
robbannak, ami súlyos sérüléshez vezethet. A
jármű egyes részei szintén túlmelegedhetnek és
sérülhetnek.

FIGYELMEZTETÉS

• A vontató kábeleket vagy láncokat a vontató-
szemhez vagy a gépjármű strukturális elemei-
hez kell csatlakoztatni. Ellenkező esetben a jár-
műtest sérülhet.

• A rögzítőhurkokat ne használja a gépjárműho-
mokból, hóból, sárból, stb. való kiszabadításá-
hoz.

• Soha ne vontasson gépjárművet rögzítőhur-
kokkal.

• A kábelt mindig húzza ki egyenesen a jármű ele-
jétől. A gépjárművet soha ne húzza szögben.

• A vontató elemek minden esetben úgy kell el-
vezetni, hogy azok ne érintsék a felfüggesztés,
a kormányzás, a fék vagy a hűtőrendszer ele-
meit.

• Kötelekből vagy vászon szíjakból álló vontató
elemek nem javasoltak a jármű vontatásához,
illetve kiszabadításához.

Ha a jármű kereke homokban, hóban vagy sárban
megragadna, és a gépjármű nem képes önmagát
kiszabadítani, vegye igénybe a vontatóhorgot,
amely a gépjármű csomagtartójában található.

• Csak a vontatóhorgot használja. A vontatókö-
telet ne csatlakoztassa a gépjármű semmilyen
más részéhez sem. Ellenkező esetben a
járműtest sérülhet.

• A vontatóhorgot csak a gépjármű kiszabadítá-
sára használja. Soha ne vontassa a járművet
csak a vontatóhorognál fogva.

• A vontatóhorog hatalmas terhelésnek van kité-
ve, amikor egy megsüllyedt gépjárművet próbál
kiszabadítani. A húzószerkezetet minden eset-
ben egyenesen rögzítse a gépjárműre. A vonta-
tóhorgokat soha ne húzza szögben.

Biztonságosan rögzítse a vontatóhorgot (a cso-
magtartóban található) az első vagy hátsó lökhá-
rító alatt található illesztési helyre ➀.

Győződjön meg róla, hogy a vontatóhorgot meg-
felelően rögzítette- e a tárolási helyén használat
után és vezetés előtt megfelelően szerelje vissza a
rendszámtáblát.

NCE461
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A jármű küllemének megtartásához fontos a meg-
felelő ápolás.

Ha csak lehet, a járművel garázsba vagy fedett
helyre parkoljon, hogy minimálisra csökkentse a
festett felület sérülésének esélyét.

Ha mindenképpen a szabadban kell parkolnia, áll-
jon árnyékos helyre vagy védje a járművet takaró-
val. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a festéket a
takaró felrakásakor/eltávolításakor.

MOSÁS
A következő esetekben a lehető leghamarabb mos-
sa le a járművet a festék megóvása érdekében:

• Eső után, amely a savas esőnek köszönhetően
kárt tehet a gépkocsi fényezésében.

• Tengerparti úton való vezetés után, mert a ten-
geri permet az alkatrészek rozsdásodását okoz-
hatja.

• Amikor szennyezőanyagok, pl. korom, ma-
dárürülék, növényi nedvek, fémrészek vagy ro-
varok kerülnek a festett felületre.

• Ha por vagy sár rakódott a festett felületre.

1. A járművet bő vízzel és egy nedves szivaccsal
mossa le.

2. A jármű tisztításához használjon gyenge szap-
pant, speciális járműmosó szappant vagy álta-
lános mosogatószert, amelyet kézmeleg vízzel
(soha nem forró) kever össze.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne mossa le a járművet erős háztartási szap-
pannal, erős vegyszeres tisztítószerrel, benzin-
nel vagy oldószerrel.

• Ne mossa le a járművet közvetlenül a tűző na-
pon vagy ha a karosszéria forró, mert a festett
felület vízpöttyös lehet.

• Kerülje a sűrű szövésű, durva anyagok haszná-
latát, pl. mosókesztyű. Legyen körültekintő,
amikor ráégett szennyeződést vagy más idegen
anyagot távolít el, hogy a festéket ne karcolja
meg.

3. Bő, tiszta vízzel öblítse le a járművet.

4. Használjon nedves bőrt a festék megszárításá-
hoz, hogy elkerülje a vízpöttyök kialakulását.

A járműmosásakor ügyeljen a következőkre:

• A peremek, csatlakozások, ajtószegélyek belse-
je, a csomagtartó fedél és a motorháztető külö-
nösen ki vannak téve az útszóró só hatásainak.
Ezért ezeket a területeket rendszeresen tisztí-
tani kell.

• Mindig ügyeljen arra, hogy az ajtóknál található
leeresztő nyílások ne legyenek eltömődve.

• Locsoljon vizet az alvázra és a kerekek küllői kö-
zé, hogy meglazítsa a szennyeződést és/vagy
lemossa az útszóró sót.

FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA
A kátrány- és olajfoltokat, ipari port, rovarokat és
növényi nedveket a lehető leghamarabb távolítsa
el a festett felületről, hogy elkerülje a károsodást
vagy elszíneződést. Speciális tisztítószereket vásá-
rolhat az INFINITI Központban, a szakszervizekben
vagy bármelyik autósboltban.

WAXOLÁS
A rendszeres waxolás megvédi a festett felülete-
ket, és segít a jármű újszerű küllemének megtartá-
sában.

Waxolás után javasolt a polírozás a lerakódott ma-
radványok eltávolítására és az “elhanyagolt” be-
nyomás megszüntetésére.

Az INFINITI Központ vagy a szakszervizek segíte-
nek Önnek a megfelelő waxtermék kiválasztásá-
ban.

FIGYELMEZTETÉS

• A wax felvitele előtt alaposan mossa le a jár-
művet.

• Mindig kövesse a gyártó utasításait a wax
használatát illetően.

• Ne használjon olyan waxot, ami dörzsölő ele-
meket tartalmaz vagy olyan tisztítószereket,
amik károsítják a jármű felületét.

A bázisréteg gépi vagy erőteljes polírozása tompít-
hatja a fényezést vagy nyomot hagyhat rajta.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS
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ÜVEG
Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst-
és porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon
parkolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üvegtisztí-
tóval és egy puha ruhával könnyedén eltávolíthatja
ezt a réteget.

FIGYELMEZTETÉS

Az ablakok kívülről való tisztításakor ügyeljen ar-
ra, hogy ne használjon éles szerszámokat, csiszoló
hatású tisztítószert vagy klóralapú fertőtlenítő
tisztítószereket. Tönkretehetik az elektromos
csatlakozókat, pl. az rádió antenna elemeit vagy a
hátsó ablak fűtőszálait.

KOCSITEST ALSÓ RÉSZE (ALVÁZ)
Olyan területeken, ahol a téli időszakban sót hasz-
nálnak jégmentesítésre, a gépjármű alvázát rend-
szeresen mosni kell, hogy a felrakódó szennyező-
dések és só ne tudják a gépjármű alvázának és
felfüggesztésének rozsdásodását felgyorsítani.

A téli időszak előtt és tavasszal ellenőrizni és szük-
ség esetén cserélni kell az alvázvédőt.

KEREKEK

• A jármű mosásakor mossa le a kerekeket is az
újszerűmegjelenésük megtartása érdekében.

• A kerekek belső oldalát is tisztítsa meg, amikor
kereket cserél vagy ha az alvázat mossa.

• Ne használjon karcoló tisztítószert a kerekek
mosásakor.

• A felniket rendszeresen ellenőrizze, hogy nem
korrodálódtak-e. Ez nyomáscsökkenést, vala-
mint a keréktalpperem károsodását okozhatja.

• Az INFINITI azt ajánlja, hogy a keréktárcsákat is
waxolja le, hogy megvédjeőket az útszóró sótól
a tél során.

ALUMÍNIUM ÖTVÖZETBŐL
KÉSZÜLT KEREKEK
A kerekeket rendszeresen mossa le enyhe szappa-
nos vízben megnedvesített szivaccsal, különösen a
tél folyamán, ha útszóró só van az utakon. Az út-
szóró só felrakódása elszínezheti a felniket, ha nem
mossa le rendszeresen.

FIGYELMEZTETÉS

Kövesse a lenti utasításokat, hogy a kerekek elszí-
neződését megelőzhesse vagy elkerülhesse:

• Ne használjon erős, savas vagy lúgos tisztító-
szereket a felnik tisztításához.

• Kerekeken soha ne használja a tisztítószert, ha
azok melegek. A felni hőmérséklete egyezzen
meg a külső hőmérséklettel.

• A tisztítószer felvitelét követően 15 percen be-
lül alaposan öblítse le a felniket, hogy eltávo-
lítsa a tisztítószert.

KRÓMOZOTT ALKATRÉSZEK
Az összes krómozott alkatrészt tisztítsa rendsze-
resen egy karcmentes krómpolírozóval, hogy kar-
bantartsa a felületet.

Alkalmanként távolítsa el a port a belső kárpitból,
a műanyag alkatrészekről és az ülésekből egy por-
szívó vagy egy puha kefe segítségével. Törölje át a
vinil- és a bőrfelületeket egy tiszta, enyhén szap-
panos oldatban megnedvesített ruhával, majd tö-
rölje át egy puha, száraz ruhával.

A bőr újszerű állapotának megtartása érdekében
rendszeres tisztítás és ápolás szükséges.

Mielőtt bármilyen védőszert használna, olvassa el
a gyártó javaslatait. Néhány szövetvédő szer olyan
vegyszert tartalmaz, ami foltot ejthet vagy kifehé-
rítheti az üléshuzatot.

Használjon egy tiszta vízben megnedvesített ruhát
a műszerek borításának tisztításához.

VIGYÁZAT

Továbbfejlesztett légzsákrendeszerrel felszerelt
modellek esetében ne használjon vizet vagy savas
tisztítószereket (gőztisztítók) az üléseken. Ezzel
tönkreteheti az üléseket, hagy a benne elhelyezett
szenzort. Ez befolyásolhatja a légzsákrendszer
működését is, súlyos személyi sérülésekhez vezet-
ve.

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne használjon benzint, hígítót vagy ha-
sonló anyagot.

• A kisebb részecskék koptatják és károsítják a
bőrfelületeket, ezért sürgősen el kell távolítani
őket. Ne használjon nyeregszappant, waxot,

BELSŐ TISZTÍTÁS
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polírozószert, olajat, oldószert vagy ammónia-
alapú tisztítószereket, mert ezzel kárt tehet a
bőr természetes felületében.

• Soha ne használjon szövetvédő szert, hacsak a
gyártó nem ajánlja.

• Ne használjon üveg- vagy műanyagtisztítót a
műszerek borításán. Ezzel károsíthatja a borí-
tást.

LÉGFRISSÍTŐ
A legtöbb légfrissítő olyan oldószert tartalmaz,
amely hatással lehet a gépjármű belső terére. Ha
légfrissítőt használ, tartsa be a következő óvintéz-
kedéseket:

• A felfüggeszthető légfrissítők a gépjármű belső
terének elszíneződését okozhatják, ha az érint-
kezik ezekkel a felületekkel. Helyezze a légfrissí-
tőt olyan helyre, ahol nem érintkezik a gépjármű
belső felületeivel.

• A folyadékalapú légfrissítőket rendszerint a
szellőzőnyílásokra kell felcsíptetni. Ezek a ter-
mékek a belső felületek azonnali sérülését vagy
elszíneződését okozhatják, ha kiömlenek.

A légfrissítő használata előtt figyelmesen olvassa
el a gyártó használati útmutatóját és tartsa be az
abban leírtakat.

PADLÓSZŐNYEGEK (ha van)

Az eredeti INFINITI padlószőnyegek (ha van) hasz-
nálata meghosszabbítja a jármű szőnyegének élet-
tartamát, és könnyebbé teszi a beltér tisztítását.
Függetlenül attól, hogy milyen padlószőnyeget

használ, győződjön meg róla, hogy illeszkedik-e a
járműbe, és megfelelően elhelyezhető-e a padlón,
hogy ne okozzon problémát a pedálok használata
közben. A padlószőnyegeket rendszeres tisztítás-
sal kell karbantartani, és elkopásuk esetén ki kell
cserélni.

Segítség a padlószőnyegek
elhelyezéséhez

Ebben a járműben első padlószőnyeg-konzolok ta-
lálhatók, amik segítenek a padlószőnyeg elhelye-
zésében. Az INFINITI padlószőnyegek kifejezetten
az Ön járművéhez készültek.

Helyezze el a padlószőnyeget úgy, hogy a padló-
szőnyeg-kampót átbújtatja a szőnyeg karikáján,
miközben a szőnyeget középre helyezi a lábtérben.

Rendszeresen ellenőrizze a padlószőnyegek meg-
felelő elhelyezkedését.

ÜVEG
Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst-
és porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon
parkolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üvegtisztí-
tóval és egy puha ruhával könnyedén eltávolíthatja
ezt a réteget.

FIGYELMEZTETÉS

Az ablakok kívülről való tisztításakor ügyeljen ar-
ra, hogy ne használjon éles szerszámokat, csiszoló
hatású tisztítószert vagy klóralapú fertőtlenítő
tisztítószereket. Tönkretehetik az elektromos
csatlakozókat, pl. a rádióantenna elemeit vagy a
hátsó ablak fűtőszálait.

BIZTONSÁGI ÖVEK

VIGYÁZAT

• Ne hagyja a biztonsági öveket nedvesen vissza-
húzódni.

• Soha ne használjon fehérítőt, festéket vagy ol-
dószert a biztonsági övek megtisztításához,
mert ezek az anyagok jelentősen meggyengítik
a biztonsági öv szövetét.

A biztonsági övek enyhe szappanos vízben meg-
nedvesített szivaccsal tisztíthatók.

Hagyja, hogy a biztonsági övek teljesen megszá-
radjanak az árnyékban, mielőtt használná őket.
(Lásd “Biztonsági övek” a “1. Biztonság — ülések,
biztonsági övek és kiegészítőutasvédelmi rendszer”
fejezetben.)

SAI0039Z

Példa
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EREDETI BŐR ÜLÉSHUZAT
Az autóiparban használt bőr rendszerint olyan be-
vonattal van ellátva, amely megvédi a felületét a
nap káros sugaraitól, illetve ellenállóvá teszi a
szennyeződésekkel szemben. Az autóiparban hasz-
nált szövetek egyediek; nagyon eltérőek a bútoro-
kon, kiegészítőkön vagy cipőkön használt anyagok-
tól. A bőr nagyon rugalmas és könnyű tisztántarta-
ni, karbantartani.

• A bőr üléshuzat tisztítása előtt porszívózza ki
azt, hogy a port eltávolítsa.

• A bőr tisztításához használjon egy puha, boly-
hozódás-mentes ruhát, amelyet meleg vízben
elkevert gyenge szappannal itatott át. Ne itassa
át a bőrt vízzel.

• Enyhe, körkörös mozdulatokkal dolgozzon. Ne
dörzsölje a bőrt vagy nyomja erősen tisztítás
közben.

• Törölje át a bőrt újra egy tiszta, kissé nedves
ruhával, hogy a szappanmaradékot eltávolít-
hassa. Szárítsa meg a puha ruhával.

A bőrt akkor tisztítsa, ha beszennyeződött. A por
és szennyeződés károsíthatja a bőrt, ha az felüle-
tébe beleivódik.

Soha ne használjon alkoholt, tisztítószereket, ola-
jokat, felületkezelő anyagokat vagy politúranyago-
kat a bőrön, és kerülje az ismeretlen termékek hasz-
nálatát, mivel azok károsíthatják a felületet. Csak
olyan bőrápoló szereket használjon, amelyeket az
INFINITI jóváhagyott.

Ne gőzölje vagy vasalja, mivel ez károsíthatja a
bőrt.

A bőr egy természetes anyag, amelynek a felszínén
lehetnek egyenetlenségek, sérülésből fakadó jelek,
színeltérések. Ezek a bőr természetes tulajdonsá-
gai, nem jelentik az anyag hibáját.

BŐRTISZTÍTÓ KÉSZLET (ha van)

Fújja rá egy ruhára és óvatosan kenje el a bőr felü-
letén. Egy száraz törölközővel itassa fel a maradék
nedvességet.

Olvassa el a bőrtisztító készlethez adott használati
útmutatót.

A világos bőr üléshuzatot gyakrabban tisztítsa, mi-
vel a szennyeződés sokkal jobban látható azon.

A bőrtisztító készlettel kapcsolatos információkat
beszerezheti az INFINITI Központoktól vagy szak-
szervizektől.

A LEGGYAKORIBB TÉNYEZŐK,
AMELYEK HOZZÁJÁRULNAK A
JÁRMŰKORRÓZIÓJÁHOZ

• Nedvesség-megkötő szennyeződés lerakódása
a karosszériaelemekben, résekben és más terü-
leteken.

• Kőfelverődés vagy kisebb közlekedési balesetek
által okozott sérülés a festékrétegben vagy
egyéb védőfelületeken.

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A
KORRÓZIÓRA

Nedvesség

Homok, szennyeződés és víz felgyülemlése a pad-
lón felgyorsíthatja a padlólemez korrodálódását. A
nedves padlószőnyeg nem fog teljesen kiszáradni a
gépjármű belsejében. Ki kell venni őket és teljesen
ki kell szárítani őket, hogy a padlólemez korróziója
elkerülhető legyen.

Relatív páratartalom

A korrózió azokon a területeken gyorsabb lehet,
ahol a relatív páratartalom magasabb.

Hőmérséklet

A magas hőmérséklet felgyorsíthatja azoknak az
elemeknek a korrózióját, amelyek nem szellőznek.

A korrózió ott is felgyorsul, ahol a hőmérséklet
fagypont felett marad.

KORRÓZIÓVÉDELEM
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Légszennyezés

Az ipari szennyezés, só jelenléte a levegőben a ten-
gerparti területeken vagy az intenzív útsózás fel-
gyorsítja a korrodálódási folyamatot. Az útszóró
só a festett felületek szétmállását is felgyorsítja.

A GÉPJÁRMŰKORRÓZIÓTÓL VALÓ
MEGÓVÁSA

• Gyakran mossa le és kezelje viasszal a járművet,
hogy tisztán tartsa.

• Mindig ellenőrizze a kis sérüléseket a festett fe-
lületen, és ha talál ilyet, a lehető leghamarabb
javítsa ki.

• Az ajtók alján található leeresztő lyukakat min-
dig hagyja szabadon, hogy a víz felgyülemlése
elkerülhető legyen.

• Ellenőrizze a jármű alvázát is, hogy nem homo-
kos, szennyezett vagy sós-e. Ha igen, a lehető
leghamarabb mossa le vízzel.

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne távolítsa el a homokot vagy más
szennyeződést az utastérből úgy, hogy kimos-
sa egy slaggal. A szennyeződést porszívóval
vagy seprűvel távolítsa el.

• Soha ne hagyja, hogy víz vagy más folyadék
lépjen érintkezésbe a jármű belsejében találha-
tó elektronikus alkatrészekkel, mert ezzel ká-
rosíthatja őket.

Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyagok
rendkívül korrozívak. Felgyorsítják az alvázelemek,
pl. a kipufogórendszer, üzemanyag- és fékvezeté-
kek, fékbowdenek, küszöbök és lökhárítók korrózi-
óját.

Télen az alvázat rendszeresen tisztítani kell.

A néhány területen esetlegesen szükséges, további
korrózióvédelemért vegye fel a kapcsolatot egy IN-
FINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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Azonban a jármű megfelelő mechanikai állapotá-
nak megtartásához, valamint az alacsony kibocsá-
tás és jó motorteljesítmény megtartásához szük-
ség van napi rutinműveletekre.

A speciális és általános karbantartás elvégzése a
tulajdonos felelősségi körébe tartozik.

Mint járműtulajdonos, Ön az egyetlen, aki biztosí-
tani tudja, hogy a járműmegkapja a megfelelő kar-
bantartást. A karbantartási folyamatokban ön is
fontos szerepet játszik.

ÜTEMEZETT KARBANTARTÁS
Kényelme érdekében az ütemezett karbantartást
igénylő alkatrészek felsorolását és leírását megta-
lálja a karbantartási füzetben. Annak biztosításá-
hoz, hogy megtörtént-e a rendszeres karbantar-
tás, lapozza fel azt az útmutatót.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
Az általános karbantartás azokra az alkatrészekre
terjed ki, amelyeket nap mint nap ellenőrizni kell. Ez
a jármű megfelelő működéséhez elengedhetetlen.
Ezek elvégzése az Ön felelőssége.

Az általános karbantartáshoz minimális műszaki is-
meretre és szerszámra van szükség.

Ezeket az ellenőrzéseket és vizsgálatokat Ön is el-
végezheti, de elvégeztetheti egy szakképzett sze-
relővel, de egy INFINITI Központtal vagy szakszer-
vizzel is.

HOVA FORDULJON SZERVIZELÉSRE
Ha karbantartás szükséges vagy a gépjármű mű-
ködésében hiba lép fel, ellenőriztesse a rendszere-
ket egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

A jármű napi használata során hajtsa végre az eb-
ben a fejezetben leírt általános karbantartási mű-
veleteket. Ha szokatlan hangot, rezgést vagy sza-
got érzékel, állapítsa meg annak okát, vagy ellen-
őriztesse a járművet egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel. Ezen felül jelentse az INFINITI Köz-
pontnak vagy szakszerviznek, ha Ön szerint javí-
tásra van szükség.

Amikor ellenőrzéseket vagy karbantartási felada-
tokat hajt végre, minden esetben vegye figyelembe
“Karbantartási óvintézkedések” jelen fejezet követ-
kező részében.

AZ ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI
ELEMEK RÉSZLETEZÉSE
Az alábbi, *-gal jelölt elemekre vonatkozó további
információ e fejezet későbbi részében található.

A jármű külsején

Ha másképp nincs meghatározva, az itt felsorolt
karbantartási műveleteket időről időre el kell vé-
gezni.

Ajtók és motorháztető:

Ellenőrizze, hogy minden ajtó, beleértve a csomag-
tartó fedelét és a motorháztetőt is, megfelelően
működnek- e. Győződjön meg róla, hogy az zárak
megfelelően zárnak-e. Szükség esetén olajozza
meg őket. Győződjön meg róla, hogy a másodlagos
zár megakadályozza-e a motorháztető felnyílását,
ha kioldja a fő zárat. Ha sózott vagy más maró ha-
tású szerrel kezelt utakon közlekedik, rendszeresen
ellenőrizze a kenést.

KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
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Lámpák*:

Rendszeresen tisztítsa meg a fényszórókat. Győ-
ződjön meg róla, hogy a fényszórók, féklámpák,
hátsó lámpák, irányjelző lámpák, és az egyéb lám-
pák a helyükön vannak-e és megfelelően működ-
nek-e. Ellenőrizze, hogy a fényszórók hova világí-
tanak.

Gumiabroncsok*:

A nyomást egy mérőeszközzel gyakran ellenőrizze,
de hosszú utak előtt minden alkalommal. Állítsa be
a keréknyomást az összes keréken a meghatáro-
zott értékre. Figyelmesen ellenőrizze a sérülést, vá-
gásokat vagy kopást.

Gumiabroncsok felcserélése*:

Abban az esetben, ha az autó kétkerékmeghajtásos
(2WD) és az első és hátsó abroncsok egyformák;
az abroncsokat minden 10.000 km (6.000 miles)
után forgatni kell. A forgásirány- megjelöléssel ren-
delkező abroncsokat csak az első és hátsó kerekek
között lehet felcserélni. Az abroncsok forgatása
után ellenőrizze, hogy az forgásirány- megjelölés
ténylegesen a forgás irányába mutat-e.

Abban az esetben, ha az autó négykerék-meghaj-
tásos (4WD/AWD) és az első és hátsó abroncsok
egyformák; az abroncsokat minden 5.000 km
(3.000 miles) után forgatni kell. A forgásirány-
megjelöléssel rendelkező abroncsokat csak az első
és hátsó kerekek között lehet felcserélni. Az abron-
csok forgatása után ellenőrizze, hogy az forgási-
rány- megjelölés ténylegesen a forgás irányába
mutat-e.

Ha az első és hátsó abroncsok nem egyforma mé-
retűek, az abroncsok nem forgathatók.

A forgatás ideje vezetési habitustól, és az utak álla-
potától is függ.

Abroncsnyomás ellenőrző rendszer (TPMS) jeladó
alkatrészei (ha van):

Cserélje ki a TPMS jeladó tömítőgyűrűjét, szelep-
tűjét és sapkáját, ha a kereket elhasználódás vagy
életkor miatt lecseréli.

Futómű beállítás és kiegyensúlyozás:

Ha egyenes és sík úton a jármű valamelyik oldalra
húz vagy ha normálistól eltérő, egyenetlen kopást
észlel, szükség lehet futómű beállításra.

Ha normális országúti sebesség mellett a kormány-
kerék vagy az ülés rezeg, szükség lehet kiegyensú-
lyozásra.

Szélvédő:

Rendszeresen tisztítsa meg a szélvédőt. Legalább
hat havonta ellenőrizze, hogy nincs-e repedés vagy
más kár a szélvédőn. Javítás szükség szerint.

Törlőlapátok*:

Ellenőrizze kopásukat és sérülésüket, ha nem mű-
ködnek megfelelően. Szükség szerint cserélje ki.

A járműben

A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizze, pl.
karbantartáskor, tisztításkor, stb.

Gázpedál:

Ellenőrizze, hogy a pedál érzékenyen működik-e,
nem szorul és a működtetés nem kíván-e egyenlőt-
len erőkifejtést. A padlószőnyegeket tartsa távol a
pedáltól.

Fékpedál*:

Ellenőrizze a pedál sima működését és győződjön
meg róla, hogy a pedál és a szőnyeg között megfe-
lelő távolság van teljesen lenyomott állapotban is.
Ellenőrizze a fékrásegítő működését. A szőnyege-
ket minden esetben tartsa távol a pedáltól.

Rögzítőfék*:

Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőfék működését.
Győződjön meg róla, hogy behúzott rögzítőfék mel-
lett viszonylag meredek lejtőn a gépjármű bizton-
ságosan áll-e.

Biztonsági övek:

Ellenőrizze a biztonsági öv rendszer minden részét
(pl.: csatok, kapcsok, szabályzók és visszahúzók),
ezek könnyed működését és épségét. Ellenőrizze,
hogy az öv szövetén van-e vágás, elhasználódás,
kopás vagy sérülés.

Kormánykerék:

Ellenőrizze, hogy nem változtak-e a kormányzás
feltételei, pl. holtjáték, szorulás vagy szokatlan za-
jok.

Figyelmeztető lámpák és hangok:

Győződjön meg róla, hogy a figyelmeztető lámpák
és a hangjelzések megfelelően működnek-e.
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Szélvédő-páramentesítő:

Ellenőrizze, hogy a fűtés vagy a légkondicionáló
megfelelően működik- e, és működése esetén a le-
vegő megfelelően áramlik-e a páramentesítő szel-
lőzőnyílásokból.

Ablaktörlő/ablakmosó*:

Ellenőrizze, hogy az ablaktörlő/ablakmosó megfe-
lelően működik-e, és hogy a törlő nem húz-e csíko-
kat.

A motorháztető és a jármű alatt

A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizni kell,
pl.: minden esetben, amikor ellenőrzi az olajszintet.

Akkumulátor* (kivéve karbantartás-mentes
akkumulátorok):

Minden cellában ellenőrizze a folyadékszintet. A
szint a UPPER és LOWER jelzések között kell, hogy
legyen. Magas hőmérsékleteken vagy szélsőséges
körülmények között üzemelő gépjárművek gyako-
ribb akkumulátor folyadékszint ellenőrzést igényel-
nek.

Fékfolyadék szintje*:

Győződjön meg róla, hogy a fékfolyadék szintje a
MAX és MIN jelzések között van-e a tartályban.

Hűtőfolyadék szintje*:

Hideg állapotban ellenőrizze a hűtőfolyadék szint-
jét. Győződjön meg róla, hogy a hűtőfolyadék szint-
je a MAX és MIN jelzések között van-e a tartály-
ban.

Motor hajtószíja(i)*:

Ellenőrizze, hogy a hajtószíjak nem rojtosak, el-
használtak, repedezettek vagy olajosak.

Motorolaj szintje*:

Sík területen parkolva állítsa le a motort, és így el-
lenőrizze a motorolaj szintjét.

Szivárgások:

Ha huzamosabb ideig parkolja a járművet, ellen-
őrizze, hogy a jármű alatt nincsen-e kifolyt üzem-
anyag, olaj, víz vagy más folyadék. Ha használat
után víz csöpög a légkondicionálóból, az normális.
Ha szivárgást vagy üzemanyagszagot észlel, keres-
se meg az okot és azonnal javíttassa ki.

Ablakmosó folyadék*:

Ellenőrizze, hogy van-e elegendő folyadék a tar-
tályban.

KARBANTARTÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Amikor átvizsgálja vagy karbantartja járművét,
óvatosan járjon el, hogy ne sebesítse meg magát és
ne károsítsa a járművet. Az alábbiak általános óv-
intézkedések, amelyeket szigorúan be kell tartani.

VIGYÁZAT

• Sík felületen parkoljon, húzza be a kéziféket és
ékelje ki a kerekeket, így megakadályozza a jár-
mű megmozdulását. Nyomja meg a P (parko-
lás) gombot.

• Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
OFF állásban van-e, amikor a cseréket vagy a
javításokat végrehajtja.

• Amíg a motor meleg, ne dolgozzon a motorház-
tető alatt. Állítsa le a motort és hagyja lehűlni.

• Ha járó motor mellett dolgozik, kezeit, ruháját,
haját és szerszámait tartsa távol a mozgó ven-
tilátoroktól, szíjaktól és más mozgó alkatré-
szektől.

• Javasolt a laza ruházatot eltűrni vagy eltávolí-
tani, valamint az ékszereket levenni (gyűrűk,
órák), mielőtt a gépjárművön kezdene dolgoz-
ni.

• Ha zárt térben, pl. garázsban dolgozik, gondos-
kodjon a megfelelő szellőzésről.

• Soha ne feküdjön a jármű alá, ha azt csak egy
emelő tartja.

• Tartsa távol az üzemanyagtól és az akkumulá-
tortól a füstöt, lángot és szikrát kibocsátó
anyagokat.

• Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, sose
csatlakoztassa vagy kapcsolja le se az akkumu-
látort, se egyéb tranzisztoros alkatrészt.

• Multiport üzemanyag-befecskendezéssel sze-
relt benzinmotoros modellek esetében az
üzemanyagszűrőt vagy az üzemanyagvezeté-
keket az INFINITI Központ vagy szakszerviz ja-
vítsa, mivel ezekben a motor kikapcsolt állapo-
ta esetén is nagy nyomás uralkodik.
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• Az Ön gépjárműve automatikus motorhűtő
ventilátorral van felszerelve. Bármikor elindul-
hat figyelmeztetés nélkül, még akkor is, ha a
gyújtáskapcsoló OFF állásban van és a motor
sem üzemel. Sérülés elkerülése érdekében kap-
csolja le az akkumulátor negatív sarkáról a ká-
belt, mielőtt a ventilátor közelében dolgozna.

• Ha a járművet javítja, minden esetben viseljen
védőszemüveget.

• Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, sose
hagyja lekapcsolt állapotban a motort vagy az
erőátviteli alkatrészeket.

• Kerülje a használt motorolajjal vagy hűtőfolya-
dékkal történő közvetlen érintkezést. A moto-
rolaj és/vagy más járműfolyadékok nem meg-
felelő hulladékba helyezése környezetkároso-
dást okozhat. A járműfolyadékok
ártalmatlanítása ügyében kövesse nyomon a
helyi szabályozásokat.

A “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműve-
letek” fejezet olyan műveleteket foglal össze, me-
lyek könnyen végrehajthatóak a tulajdonos által is.

Gondoljon rá, hogy a helytelen és hiányos javítás
üzemeltetési nehézségeket, túlzott szennyező-
anyag kibocsátást okoz és befolyásolja a szavatos-
ságot is. Ha a szervizzel kapcsolatban bármi két-
sége merülne fel, végeztesse el egy INFINITI Köz-
ponttal vagy szakszervizzel.

KARBANTARTÁSI ÜZENETEK
A karbantartási intervallum üzenetek (ha van) tájé-
koztatják Önt arról, hogy mikor esedékes a követ-
kező szerviz.

MEGJEGYZÉS

A karbantartási intervallum üzenetek nem adnak
tájékoztatást a motorolaj szintjéről.

A gépjármű információs kijelzőjén egy üzenet jele-
nik meg néhány másodpercre, pl.:

• [Service A in .. days]

• [Service A due]

• [Service A overdue by .. days]

Az üzemeltetési feltételektől függően a következő
szerviz esedékességéig hátralévő távolság vagy idő
jelenik meg.

A belű jelzi, hogy melyik szerviz esedékes. Az A betű
a kisebb szervizeket jelöli, míg a B betű a nagyobb
szervizeket jelöli. A betű után egy szám vagy egy
másik betű is megjelenhet.

Egyes országokban: az A vagy B betűk után megje-
lenő karakterek jelölik a kiegészítő karbantartási
munkákat. Ha tájékoztatja az INFINITI Központot
vagy szakszervizt erről a kijelzésről, tájékoztatást
kaphat az esetlegesen felmerülő egyéb költségek-
ről.

A karbantartási szerviz intervallum nem veszi fi-
gyelembe azokat az időszakokat, amikor az akku-
mulátor le volt csatlakoztatva.

Az idő alapú karbantartási program fenntartása:

Jegyezze fel azt az esedékességi dátumot, amelyet
a gépjármű információs kijelzőjén lát, mielőtt az ak-
kumulátort lecsatlakoztatja.

vagy

Az akkumulátor ismételt csatlakoztatása után von-
ja ki a kijelzőn megjelenő dátumból azt az idősza-
kot, amikor az akkumulátor le volt csatlakoztatva.

Szerviz üzenetek elrejtése

Nyomja meg az <OK> vagy m gombot a kor-
mánykeréken.

Szerviz üzenetek megjelenítése

1. Adja rá a gyújtást.

2. Nyomja meg am vagy am gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Serv.] menüt kiválaszt-
hassa.

3. Nyomja meg a m vagy m gombot, hogy
kiválaszthassa a [Maintenance] al-menüt, majd
erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

Az esedékes szerviz intervallum megjelenik a gép-
jármű információs kijelzőjén.

Szervizzel kapcsolatos információ

A karbantartási szerviz intervallum kijelzésének
visszaállítása:

FIGYELMEZTETÉS

Ha a karbantartási szerviz intervallumot akaratla-
nul visszaállította, akkor ezt egy INFINITI Központ
vagy szakszerviz tudja csak visszaállítani.
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A szerviz munkálatokat a karbantartási útmutató
szerint végeztesse el. Egyéb esetben ez jelentős
kopást és károsodást okozhat a gépjármű
nagyobb egységeiben vagy a gépjárműben.

Az INFINITI Központ vagy szakszerviz visszaállítja
a karbantartási intervallumot azt követően, hogy a
munkát elvégezte. A karbantartási munkálatokkal
kapcsolatos további információkat is beszerezhet,
például.

Speciális szerviz követelmények:

A előírt szerviz intervallumok a gépjármű normál
használatán alapulnak. A szerviz műveleteket gyak-
rabban kell végrehajtani, ha a gépjárművel hegyes
területen vagy nagyobb leterheltség mellett közle-
kedik:

• Rendszeres városi használat gyakori megállá-
sokkal

• Ha a gépjárművel rövid távokat tesz meg

• Ha a gépjárművet rendszeresen használja hegy-
vidéki területen vagy rossz minőségű utakon

• Ha a motort gyakran hagyja hosszú ideig alap-
járaton járni

Ilyen vagy hasonló működési körülmények között a
levegőszűrőt, a motorolajat és az olajszűrőt gyak-
rabban kell cserélni. Ha a gépjárművet nagyobb le-
terheltség mellett használja, az abroncsokat is
gyakrabban kell ellenőrizni. További információért
vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel.

Áttekintéshez lásd “Motortér” a “0. Ábrákkal el-
látott tartalomjegyzék” fejezetben. VIGYÁZAT

• Ha a motor forró, sose távolítsa el a hűtőbe-
rendezés vagy a hűtőfolyadék tárolótartály
sapkáját. Súlyos égési sérüléseket szerezhet a
hűtőből előtörő forró folyadék által. Várjon,
amíg a motor és a hűtőfolyadék lehűl.

• A hűtőfolyadék mérgező, ezért körültekintően
kell tárolni, megjelölt tároló-alkalmatosság-
ban, gyermekektől távol.

• A hűtőrendszer nyomásleeresztő szelepes ku-
pakkal van ellátva. A motor károsodásának el-
kerülése érdekében csak eredeti INFINITI nyo-
másleeresztő szelepes kupakot használjon.

A motor hűtőrendszerét gyárilag kiváló minőségű,
egész évben használható, meghosszabbított élet-
tartamú hűtőfolyadékkal töltik fel. A fagyálló fo-
lyadék rozsda és korróziógátló adalékokat tartal-
maz, ezért nem kell egyéb adalékokat a hűtőrend-
szerhez adni.

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne használjon semmilyen adalékanyagot
a rendszerben, mint például hűtőragasztót. Az
adalékanyagok eltömíthetik a rendszert, ami-
től károsodhat a motor, a hajtáslánc és/ vagy a
hűtőrendszer.

• Hűtőfolyadék hozzáadásánál vagy cseréjénél,
kizárólag eredeti INFINITI hűtőfolyadékot
vagy ezzel megegyező minőségű típust hasz-
náljon. BASF Glysantin G40.

MOTORTÉRI ELLENŐRZÉSEK HELYE MOTOR HŰTÉSI RENDSZERE
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• Egyéb típusú hűtőfolyadék használata károsít-
hatja a motor hűtőrendszerét.

• A hűtőfolyadék tartály túlnyomást biztosító
hűtősapkával van ellátva, és kizárólag eredeti
INFINITIsapkát, vagy ezzel egyenértékűt hasz-
náljon, ha cserélni kell.

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK
SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE
MEGJEGYZÉS

A hűtőfolyadék szintjét csak akkor ellenőrizze és
korrigálja, ha a motor már lehűlt (a hűtőfolyadék
hőmérséklete 40oC alatt van). Ha a hűtőfolyadék
hőmérsékletét akkor ellenőrzi, amikor a folyadék
hőmérséklete 40oC felett van, a motor vagy a hű-
tőrendszer károsodhat.

1. Parkolja le a járművet vízszintes felületen.

A hűtőfolyadék szintjét akkor ellenőrizze, ha a
gépjármű sík felületen van és a motor lehűlt

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

3. Ellenőrizze a hűtőfolyadék hőmérsékletét kijel-
ző műszert a kombinált műszeren. A hűtőfolya-
dék hőmérsékletének 40oC alatt kell lennie.

4. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

5. Lassan forgassa el a tartály fedelét ➀ egy fél
fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányba, hogy a túlnyomást megszűntethesse.

6. Forgassa el a fedelet ➀ tovább, az óramutató
járásával ellentétes irányba és távolítsa el azt.

Ha a hűtőfolyadék szintje a betöltőnyíláson ta-
lálható jelölésnél ➂ van, amikor a folyadék hi-
deg, elég hűtőfolyadék van a tágulási tartály-
ban ➁.

7. Ha szükséges, töltse fel a rendszer olyan hűtő-
folyadékkal, amelyet az INFINITI tesztelt és jó-
váhagyott.

8. Helyezze vissza a fedelet ➀ és forgassa el az
óramutató járásával megegyező irányba, amíg
lehet.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a hűtőrendszert gyakran fel kell tölteni hűtőfo-
lyadékkal, ellenőriztesse a gépjárművet egy INFI-
NITI Központban vagy egy szakszervizben.

NDI1602
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HŰTŐFOLYADÉK-CSERE
Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy egy szakszervizzel.

A hűtőrendszer főbb javításait csak INFINITI Köz-
pont vagy szakszerviz végezheti el. A szervizműve-
letek a megfelelő INFINITI szerviz kézikönyvben ta-
lálhatóak.

A nem megfelelő szervizelés csökkentheti a fűtőtel-
jesítményt, és motor-túlmelegedéshez vezethet.

VIGYÁZAT

• A leforrázás veszélyét elkerülendő, soha ne cse-
rélje le a hűtőfolyadékot, ha a motor forró.

• Soha ne távolítsa el a hűtő sapkáját, ha a motor
forró. Súlyos égési sérüléseket szerezhet a hű-
tőből előtörő forró folyadék által.

• Ügyeljen rá, hogy bőre ne érintkezzen közvet-
lenül a hűtőfolyadékkal. Amennyiben bőrére
kerülne a folyadék, mossa le alaposan szappan-
nal vagy kéztisztítóval, amint lehet.

• A hűtőfolyadékot tartsa gyermekektől távol.

A hűtőfolyadékot megfelelően kell ártalmatlaníta-
ni. Kísérje figyelemmel a helyi szabályozást.

MOTOROLAJ SZINTJÉNEK
ELLENŐRZÉSE

1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a kézi-
féket.

2. Indítsa el a gépjárműmotorját, és járassa addig,
amíg a motor a normál üzemi hőmérsékletet el
nem éri (körülbelül 5 percig).

3. Állítsa le a motort.

4. Legalább 15 percet várjon, hogy az olaj vissza-
csuroghasson az olajteknőbe.

5. Vegye ki a nívópálcát ➀ és törölje tisztára.

6. Helyezze vissza a nívópálcát.

7. Távolítsa el a nívópálcát és ellenőrizze az olaj-
szintet. A ➁ és ➂ tartományban kell lennie.

8. Ha az olajszint ➂ szint alatt van, távolítsa el a
motorolaj-betöltőnyílás sapkáját és a megfelelő
olajból öntsön be a nyíláson keresztül. Ne töltse
túl ➁.

NDI1596

1,6L és 2,0L benzines motor

NDI1598

1,5L dízel motor

NDI1597

2,2L dízel motor

MOTOROLAJ
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A használat intenzitásától, vagy a motorolaj tulaj-
donságaitól függően, a karbantartási intervallu-
mok között is adagolhat motorolajat.

FIGYELMEZTETÉS

Az olajszintet rendszeresen ellenőrizni kell. A gép-
jármű nem megfelelő mennyiségű olajjal történő
üzemeltetése súlyosan károsíthatja a motort és az
ilyen kárra a garancia nem terjed ki.

MOTOROLAJ ÉS MOTOROLAJ
SZŰRŐ

VIGYÁZAT

• A használt olajat szabályosan kell ártalmatla-
nítani. A használt olajat soha ne öntse talajra,
csatornákba, folyókba, stb. Megfelelő módon
kell ártalmatlanítani. Az INFINITI azt javasolja,
hogy az olajat egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben cseréltesse le.

• Mivel a motorolaj forró, vigyázzon, nehogy
megégesse magát.

• Használt motorolajnak való tartós, hosszú tá-
vú kitettség bőrrákot okozhat.

• Kerülje bőre használt motorolajjal való közvet-
len érintkezését. Ha bőrére jutott, mossa le bő,
szappanos vízzel.

• A használt motorolajat gyermekektől távol,
megjelölt tárolótartályban tárolja.

Gépjármű beállítása

1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a kézi-
féket.

2. Indítsa el a gépjárműmotorját, és járassa addig,
amíg a motor a normál üzemi hőmérsékletet el
nem éri (körülbelül 5 percig).

3. Állítsa le a motort.

4. Legalább 15 percet várjon, hogy az olaj vissza-
csuroghasson az olajteknőbe.
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Olajszűrő helye

Leeresztő dugó helye

NDI1610

1,6L és 2,0L benzines motor

NDI1609

1,5L dízel motor

NDI1597

2,2L dízel motor

NDI1622

1,6L és 2,0L benzines motor

NDI1064

1,5L dízel motor

JVM0427XZ

2,2L dízel motor
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Motorolaj és szűrő

1. Távolítsa a motor alsó burkolatát.

2. Tegyen egy nagy gyűjtőtálcát a leeresztő csavar
alá.

3. Az olajleeresztő csavarját ➀ villáskulcs segítsé-
gével távolítsa el.

4. Vegye le az olajbetöltő nyílás tetejét és engedje
le az olajat.

A fáradt olajat szabályosan kell ártalmatlaní-
tani. Kísérje figyelemmel a helyi szabályozást.

5. (A 4- 8 lépéseket csak akkor végezze el, ha az
olajszűrő cseréje is szükséges.)

Egy kulcs segítségével lazítsa ki az olajszűrőt.

6. Kézzel forgatva távolítsa el az olajszűrőt.

7. Tiszta ronggyal törölje le az olajszűrő illesztési
felületét.

A régi tömítést mindenképpen távolítsa el az
illesztési felületről.

8. Az új olajszűrő tömítését kenje be új motorolaj-
jal.

9. Az olajszűrőt az óramutató járásával megegye-
ző irányba csavarja fel a helyére, amíg kis ellen-
állást nem érez, majd 2/3 fordulattal fordítsa el
és rögzítse a szűrőt.

Motorolaj szűrőmeghúzási nyomatékok:
1,6L és 2,0L benzines motor
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)
1,5L dízel motor
14 N•m
(1.4 kg-m, 10 ft-lb)
2,2L dízel motor
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

10. Tisztítsa meg és helyezze vissza a leeresztődu-
góját, és tegyen bele új alátétet. Villáskulcs se-
gítségével alaposan húzza meg a csavart. Ne
húzza túl.

A leeresztőcsavar rögzítéshez szükséges for-
gatónyomaték:

1,6L és 2,0L benzines motor
30 N•m
(3.10 kg-m, 22 ft-lb)
1,5L dízel motor
20 N•m
(2.1 kg-m, 15 ft-lb)
2,2L dízel motor
30 N•m
(3.1 kg-m, 22 ft-lb)

11. Szükség szerint töltsön utána a javasolt moto-
rolajjal. (Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőanya-
gok és mennyiségek” a “9. Műszaki
információk” fejezetben.)

12. A motorolaj-betöltőnyílás sapkáját megfelelő-
en szerelje fel.

13. Indítsa be a motort.

14. A leeresztő csavarnál és az olajszűrőnél ellen-
őrizze, hogy nem szivárog- e az olaj. Szükség
szerint javítsa ki.

15. Állítsa le a motort.

16. Várjon legalább 15 percet. A megfelelőmódon
ellenőrizze a motorolaj szintjét. (Lásd “Motor-
olaj szintjének ellenőrzése” jelen fejezet előző
részében.) Ha szükséges, töltsön utána moto-
rolajat.

A művelet után

Megfelelőmódon ártalmatlanítsa a használt olajat
és olajszűrőt. Kísérje figyelemmel a helyi szabályo-
zást.

VÉDJE A KÖRNYEZETET
A vízfolyások, vízi utak és a talaj szennyezése tör-
vénybe ütközik. A használt olaj és olajszűrő ártal-
matlanításához keressen fel engedéllyel rendelke-
zőhulladékkezelő létesítményeket, pl. erre alkalmas
hulladékudvarokat és műhelyeket. Ha kérdései van-
nak, kérjen tanácsot a helyi önkormányzattól.

A környezetvédelmi törvények minden országban
különbözőek.
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VÍZ LEERESZTÉSE
A különálló karbantartási füzetben meghatározot-
tak szerint eressze le a vizet.

Ha az üzemanyagban lévő vizet kiválasztó szűrű
figyelmeztető lámpájam világít miközben a mo-
tor jár, előfordulhat, hogy víz van az üzemanyag-
szűrőben.

Az üzemanyagszűrő a motoron található. Az INFI-
NITI azt javasolja, hogy a javítással kapcsolatban
keressen fel egy INFINITIKözpontot vagy szakszer-
vizt.

AZ ÜZEMANYAGRENDSZER
LÉGTELENÍTÉSE

1,5L dízel motor

Nem kell speciális műveleteket végrehajtani ahhoz,
hogy a levegőt leengedje a rendszerből.

2,2L dízel motor

A következő módon eressze ki a levegőt az üzem-
anyagrendszerből az üres tank feltöltése után:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba és várjon
5 másodpercig.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

3. Ismételje meg az 1. és 2. lépéseket ötször, hat-
szor egymás után.

4. Indítózza a motort, míg el nem indul. 15 másod-
percnél tovább ne indítózzon.

5. Ha a motor nem indul, állítsa le az indítózást, és
ismételje meg a fenti 1. lépést.

Amennyiben a fent leírt műveletek után sem tudja
beindítani a járművet, lépjen kapcsolatba a INFINI-
TI Központtal vagy egy szakszervizzel.

VIGYÁZAT

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló OFF
állásban van-e. Ellenkezőesetben a hűtőventilátor
vagy a motor váratlanul beindulhat.

1. Szemrevételezéssel ellenőrizzen minden szíjat,
hogy nincs-e rajtuk szokatlan kopás, vágás, ki-
dörzsölődés, vagy nem lazák-e. Ha a szíj rossz
állapotban van vagy laza, cseréltesse ki vagy ál-
líttassa be egy INFINITI Központban vagy szak-
szervizben.

2. Ellenőriztesse a szíjak állapotát és feszességét
rendszeresen a különálló garanciafüzetben és
karbantartási füzetben található karbantartási
ütemtervnek megfelelően.

ÜZEMANYAGSZŰRŐ (Dízelmotoros
modelleknél)

HAJTÓSZÍJ
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VIGYÁZAT

Győződjön meg róla, hogy a motor és a gyújtás-
kapcsoló ki van kapcsolva és a kézifék be van húz-
va.

FIGYELMEZTETÉS

• Győződjön meg róla, hogy a megfelelőgyertya-
kulcsot használja a gyújtógyertyák eltávolítá-
sához. Nem megfelelő gyertyakulcs használata
esetén sérülhetnek a gyújtógyertyák.

• A gyújtógyertyákat mindig az ajánlott, vagy
azzal megegyező gyertyákra cserélje le.

A karbantartási füzetben meghatározottak szerint
cserélje a gyertyákat.

Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

RÖGZÍTŐFÉK ELLENŐRZÉSE
Rendszeres időközönként ellenőrizze a rögzítőfé-
ket úgy, hogy meredek emelkedőn rögzíti a gépjár-
művet a rögzítőfékkel. Ha nem rögzít eléggé, vegye
fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

A FÉKPEDÁL ELLENŐRZÉSE
Ha a fékpedál hirtelen lejjebb kerül a megszokott-
nál, a fékpedál megnyomása “szivacsosnak” tűnik,
vagy a jármű megállítása hosszabb ideig tart, ve-
gye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

Önbeállító fékek

Az Ön gépjárműve önbeállító fékrendszerrel van
felszerelve. A féktárcsák minden esetben, amikor a
fékpedál lenyomásra kerül, beállítják önmagukat.

GYÚJTÓGYERTYÁK (benzines
motorral szerelt modellek)

FÉKEK
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VIGYÁZAT

• Csak új folyadékot használjon. Régi, gyengemi-
nőségű vagy szennyezett folyadék használata
károsíthatja a fék- és tengelykapcsoló rend-
szert. A nem megfelelő folyadékok használata
károsíthatja a fékrendszert, és befolyásolhatja
a járműmegállási képességét.

• Eltávolítás előtt tisztítsa meg az utántöltő
sapkát.

• A fék- és tengelykapcsoló- folyadékok mérge-
zőek, ezért körültekintően kell tárolni őket
megjelölt tárolókban, gyermekektől távol.

Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban. Ha a fo-
lyadékszint a MIN ➁ és MAX ➀ jelzések között
van, vagy ha a fék figyelmeztető lámpa kigyullad,
töltse fel a folyadékszintet a MAX jelzésig. Hasz-
náljon eredeti INFINITI fékfolyadékot DOT4+ vagy
ezzel egyenértékűt. Soha ne keverje a különböző
típusú folyadékokat.

Ha gyakran kell utántöltenie, a rendszert alaposan
ellenőriztetnie kell egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS

• Az INFINITI azt ajánlja, hogy a fék- és tengely-
kapcsoló rendszer utántöltését és ellenőrzését
bízza INFINITI Központra vagy szakszervizre,
ahol rendelkeznek a szükséges folyadékokkal
és szakértelemmel.

• A folyadék ne kerüljön festett felületekre. Ez
károsítja a festéket. Ha a folyadék kiömlött,
mossa le vízzel.

Ha ellenőrzés vagy csere szükséges vegye fel a kap-
csolatot egy INFINITI Központtal vagy egy szak-
szervizzel.

FIGYELMEZTETÉS

• Csak Shell DCT-M1-et használjon. Ne keverje
más folyadékokkal.

• Ha a Shell DCT-M1-től eltérő automata sebes-
ségváltóhoz való folyadékot használ, ezzel
rontja a jármű teljesítményét, és az automata
váltó élettartamát, valamint kárt tehet az au-
tomata váltóban, amire nem vonatkozik a ga-
rancia.

NDI1599

Balkormányos modellek (LHD)

NDI1600

Jobbkormányos modellek (RHD)

FÉK- ÉS TENGELYKAPCSOLÓ-
FOLYADÉK

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓHOZ
VALÓ FOLYADÉK (ATF)

8-14 Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek



MINDEN MODELL
Ha karbantartás szükséges, keressen fel egy INFI-
NITI Központot vagy szakszervizt.

TISZTÍTÁS
Amennyiben a szélvédő nem válik tisztán átlátha-
tóvá az ablakmosó folyadék használata után, vagy
a törlő lapát csíkot hagy, elképzelhető, hogy viasz,
vagy hasonló anyag kerülhetett a törlőlapátra vagy
a szélvédőre.

Tisztítsa meg a szélvédő külsejét, vagy a hátsó ajtó
szélvédőjét ablaktisztítóval vagy lágy mosószerrel.
A szélvédő akkor tiszta, ha nem képződnek kis
gyöngyök, amikor lelocsolja tiszta vízzel.

Tisztítsa meg a törlőlapátot mosószeres oldatba
vagy enyhe tisztítószerbe mártott ruhával. Majd
öblítse le a törlőlapátot tiszta vízzel. Amennyiben a
szélvédő nem válik tisztán átláthatóvá a törlő lapát
megtisztítása után sem, cserélje le a törlőlapátokat.

FIGYELMEZTETÉS

• A lapátok cseréje után állítsa vissza az ablak-
törlőkarokat eredeti állásukba. Ellenkezőeset-
ben megsérülhet ha a motorháztetőnyitva van.

• Győződjön meg róla, hogy az ablaktörlő lapát
érintkezik az üveggel. Ellenkező esetben a kar
megsérülhet a szél nyomásától.

• Ne nyissa fel a motorháztetőt, amikor az első
ablaktörlők szervizelési állásban vannak, kü-
lönben felsértheti a motorháztető fényezését.

• Távolítsa el a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, mi-
előtt az ablaktörlőkön kezdene el dolgozni.

LEVEGŐSZŰRŐ ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK
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ELSŐ SZÉLVÉDŐ TÖRLŐ
LAPÁTJAINAK CSERÉJE

Az ablaktörlőlapátok eltávolítása.

1. Emelje fel az ablaktörlő kart a szélvédőről.

2. Nyomja mindkét kioldófület ➁.

3. Mozgassa az ablaktörlőlapátot ➀ a nyíllal jele-
zett irányba ➂ az ablaktörlő kartól elmozdítva
➃.

4. Távolítsa el az ablaktörlőlapátot ➀ a nyíllal jel-
zett irányba ➄.

Az ablaktörlőlapátok felszerelése.

1. Helyezze be az új ablaktörlőlapátot ➀ úgy, hogy
a bevágás ➅ illeszkedjen a fülre ➄.

2. Mozgassa a lapátot ➀ a nyíllal jelzett irányba
➂ az ablaktörlő karra, amíg a rögzítőszem ➁ be
nem akad a helyére ➃.

3. Győződjön meg róla, hogy az ablaktörlőlapát ➀
megfelelően illeszkedik a helyére.

4. Hajtsa vissza az ablaktörlő kart a szélvédőre.

HÁTSÓ SZÉLVÉDŐ
ABLAKTÖRLŐLAPÁT CSERÉJE

NDI1586 NDI1587

NDI1588
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Az ablaktörlőlapát eltávolítása

1. Hajtsa fel az ablaktörlő kart ➃ a hátsó ablakról.

2. Nyomja mindkét kioldófület ➁.

3. Emelje el az ablaktörlőlapátot ➀ a nyíllal jele-
zett irányba ➂ az ablaktörlő kartól elmozdítva
➃.

4. Távolítsa el az ablaktörlőlapátot ➀ a nyíllal jel-
zett irányba ➄.

Az ablaktörlőlapát felszerelése.

1. Helyezze be az új ablaktörlőlapátot ➀ úgy, hogy
a bevágás ➅ illeszkedjen a fülre ➄.

2. Mozgassa a lapátot ➀ a nyíllal jelzett irányba
➂ az ablaktörlő karra, amíg a rögzítőszem ➁ be
nem akad a helyére ➃.

3. Győződjön meg róla, hogy az ablaktörlőlapát ➀
megfelelően illeszkedik a helyére.

4. Hajtsa vissza az ablaktörlő kart a hátsó ablakra.

SZÉLVÉDŐMOSÓ FÚVÓKA

Ha a motorháztető felületét waxolja, ügyeljen rá,
hogy nehogy a wax eltömítse a mosó fúvókákat
jA . Ez eltömődéshez, vagy a szélvédőmosó nem meg-
felelő működéséhez vezethet. Ha wax kerül a fúvóká-
ba, tűvel távolítsa eljB .

NDI1589

NDI892Z
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VIGYÁZAT

A fagyálló folyadék mérgező, ezért körültekintően
kell tárolni, megjelölt tároló-alkalmatosságban,
gyermekektől távol.

Töltse fel a tartályt folyadékkal, amikor az alacsony
ablakmosófolyadék szint figyelmeztetése megjele-
nik a gépjármű információs kijelzőjén.

A jobb tisztítás érdekében adjon ablakmosó oldó-
szert hozzá. Téli időszakban adjon hozzá a mosófo-
lyadékhoz fagyálló folyadékot is. Kövesse a gyártó
utasításait a keverési arányhoz.

FIGYELMEZTETÉS

• A motor hűfolyadékához való fagyállót ne he-
lyettesítse az ablakmosó folyadékkal. Ez a fé-
nyezés sérüléséhez vezethet.

• Mindig az INFINITI által javasolt ablakmosó fo-
lyadékot használjon.

NDI1601

Figyelmeztető szimbólumok az
akkumulátoron m FIGYELMEZTETÉS

➀ m
Tilos a dohányzás

Nyílt láng
használata tilos

Szikra használata
tilos

Soha ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Soha ne tegye ki az
akkumulátort nyílt lángnak vagy elektromos szikráknak.

➁ m Védje a szemét
Körültekintően kezelje az akkumulátort. Mindig viseljen védőszemüveget, hogy
megvédje a szemét a robbanástól vagy az akkumulátorsavtól.

➂ m
Gyermekek elől

elzárandó
Soha ne engedje, hogy az akkumulátor gyermekek kezébe kerüljön. Az
akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

➃ m Akkumulátorsav

Ne hagyja, hogy az akkumulátorban lévő folyadék a bőrével, szemével, szövettel
vagy festett felületekkel érintkezzen. Miután megfogta az akkumulátort vagy az
akkumulátor saruját, azonnal alaposan mossa meg a kezét. Ha az
akkumulátorban lévő folyadék a szemébe, a bőrére vagy a ruhájára jut, azonnal
legalább 15 percig öblítse folyó vízzel, és forduljon orvoshoz. Az
akkumulátorfolyadék sav. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe vagy a bőrére
jut, megvakulhat vagy égési sérüléseket szenvedhet.

➄ m
Tartsa szem előtt a

használati
utasításokat

Mielőtt az akkumulátort kezelné, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy
biztosítsa a biztonságos és megfelelő kezelést.

➅ m Robbanékony gáz Az akkumulátorfolyadék által termelt hidrogéngáz robbanékony.

ABLAKMOSÓFOLYADÉK AKKUMULÁTOR
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GÉPJÁRMŰAKKUMULÁTORA

• Tartsa az akkumulátor felületét tisztán és szá-
razon. Az esetleges korróziót mossa le szódabi-
karbóna és víz keverékéből készített oldattal.

• Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátorsaruk
tiszták legyenek és szorosan legyenek meghúz-
va.

• Ha nem használja a járművet 30 napig vagy még
tovább, válassza le a “–” negatív akkumulátor-
kábelt, hogy megakadályozza a lemerülést.

• Ha az akkumulátor cseréje vagy ellenőrzése
szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.

Hozzáférés a gépjármű akkumulátorához

A gépjármű akkumulátora egy burkolat alatt talál-
ható. A burkolat eltávolítása, hogy az akkumulátor
hozzáférhető legyen:

1. Csatlakoztassa le a motorháztető kioldó bow-
denjét ➀, illetve a többi vezetéket az akkumulá-
tor burkolatáról.

2. Fogja meg erősen az akkumulátor felső burko-
latát és csúsztassa el a gépjármű eleje felé ➁,
majd felfelé ➂.

3. Emelje fel és vegye le a burkolatot az akkumulá-
torról.

MEGJEGYZÉS

Amikor az akkumulátor burkolatát szereli fel, ne
felejtse el a bowdent rögzíteni eredeti pozíciójá-
ban.

Karbantartásmentes akkumulátor

Karbantartásmentes akkumulátor esetében nem
szükséges a folyadékszint ellenőrzése. Ennek elle-
nére az INFINITI azt javasolja, hogy szemrevétele-
zéssel rendszeresen ellenőrizze a zöld állapotjelzőt
jA (ha van). Ha nem látható, cserélje ki az akkumulá-
tort, amilyen hamar csak lehet.

NDI1590

NDI920Z
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Újra-inicializálási eljárás az akkumulátor
ismételt csatlakoztatását követően

Ha akkumulátort újra csatlakoztatta, ellenőrizze a
következő elemeket:

• Óra beállítása (ha van). További részleteket ta-
lál a “Óra” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fe-
jezetben, vagy a navigációs rendszer különálló
útmutatóját.

• A kívánt rádióállomások beállítása az előre
programozható állomásgombokra.

Stop/Start rendszerrel rendelkező
modellek

• Győződjön meg róla, hogy a beszerelt akkumu-
látor a szokásosnál nagyobb töltési- kisülési ka-
pacitással, illetve hosszabb élettartammal ren-
delkezik. Ne használjon hagyományos akkumu-
látort a Stop/Start rendszerhez mivel ettől az
akkumulátor előbb lemerülhet, illetve az a Stop/
Start rendszer hibás működését eredményezhe-
ti. Javasolt az eredeti INFINITI akkumulátor
használata. További információért keressefel az
INFINITI Központot vagy szakszervizt.

• Ha az akkumulátor csatlakozóját leszereli (ak-
kumulátor cseréjéhez, stb.) majd újra csatlakoz-
tatja, a Stop/Start rendszer újbóli aktiválásáig
egy kis idő eltelhet.

INDÍTÁS KÜLSŐ AKKUMULÁTORRÓL
Ha külső akkumulátorról való beindítás szükséges
ld.: “Beindítás külső akkumulátorral” a “6. Szükség-
helyzet esetén” fejezetben. Ha a motor nem indul
külső akkumulátorról való indítással sem, az akku-
mulátort le kell cserélni. Vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

INTEGRÁLT
KULCSKÁRTYA/INTELLIGENS
KULCS ELEMCSERE
FIGYELMEZTETÉS

• Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az áramköri
kártyát vagy az érintkezőket.

A nem megfelelően eldobott akkumulátor/
elem szennyezi a környezetet. Mindig működ-
jön együtt a helyi szabályozásokkal az elem ár-
talmatlanítását illetően.

• Az integrált kulcskártya/intelligens kulcs víz-
álló, de ha nedves lesz, azonnal törölje teljesen
szárazra. Az elem cseréjéhez nyissa ki óvatosan
az integrált kulcskártyát/intelligens kulcsot az
ábrán mutatott sorrendben.

• Amikor az elemet cseréli, ne hagyja, hogy por
vagy olaj jusson az integrált kulcskártyába/in-
telligens kulcsba.

Az INFINITI azt javasolja, hogy az elemet egy INFI-
NITI Központban vagy szakszervizben cseréltesse
ki.

Elem ellenőrzése

Nyomja meg am (LOCK) vagy am (UNLOCK)
gombot.

Az elem megfelelően működik, ha az elem ellenőrző
lámpája ➀ röviden felvillan.

Az elem lemerült, ha az ellenőrző lámpa ➀ nem vil-
lan fel röviden. Cserélje ki az elemet.

MEGJEGYZÉS

• Ha a kulcs elemét a kulcs hatótávolságán belül
ellenőrzi, a m (LOCK) vagy a m
(UNLOCK) gomb megnyomásával bezárja vagy
kinyitja a gépjárművet.

• Az elemmel kapcsolatos információkat besze-
rezheti az INFINITI Központoktól vagy szak-
szervizektől.

NPA1474
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Az elem cseréje.

CR 2025 3 V elemre lesz szüksége.

1. Vegye ki a vészhelyzet esetén használható kul-
csot a tokozatból (lásd “Kulcs vészhelyzet
esetére” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben)

2. Nyomja be a vészhelyzeti kulcsot ➁ a kulcson
található nyílásba a nyíllal jelzett irányba, amíg
az elem burkolata ➀ ki nem nyílik. Amikor ezt a
műveletet hajtja végre, ne tartsa a burkolatot
➀ zárva.

3. Távolítsa el az elemtartó fedelét ➀.

4. A kulcsot ütögesse neki a tenyerének, amíg az
elem ➀ ki nem esik.

FIGYELMEZTETÉS

Az elemet mindig a széleinél fogja meg, az ábra
szerint. Ha az elemet az érintkezési pontjainál fog-
ja meg, durván csökkenti a tárolókapacitását.

5. Helyezze be az új elemet úgy, hogy a pozitív ol-
dal néz felfelé. Ehhez használjon egy bolyhozó-
dás-mentes ruhát.

6. Figyeljen arra, hogy az elemen ne legyenek szö-
vetszálak, zsír vagy egyéb szennyeződés.

7. Helyezze be az elem burkolatának első lábait ➀,
majd nyomja le a bezáráshoz.

8. Helyezze be a vészhelyzet esetén használható
kulcsot a tokozatba (lásd “Kulcs vészhelyzet
esetére” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben).

9. Ellenőrizze az összes gomb funkcióját a gépjár-
művön.

Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel, ha segítségre van szüksége az
elemcseréhez.

NPA1472

NPA1473

SPA0784Z
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BIZTOSÍTÉKOK TÍPUSA

VIGYÁZAT

Az elektromos kábeleket túlterhelheti, ha manipu-
lálja, áthidalja vagy nem megfelelő amperszámú
biztosítékkal helyettesíti a hibás biztosítékokat.
Ez tüzet okozhat. Fent áll a baleset és sérülés koc-
kázata.

A kiégett biztosítékokat ugyanolyan biztosítékkal
kell helyettesíteni, mint amelyet a színek beazono-
sításával meghatározott. A biztosítékok amperszá-
ma a táblázatban található meg.

Ha az újonnan behelyezett biztosíték is leolvad, ke-
resse meg az okot és javíttassa meg egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

FIGYELMEZTETÉS

• Csak olyan biztosítékokat használjon, amelye-
ket az INFINITI gépjárművekhez jóváhagytak
és amelyek megfelelő amperszámmal rendel-
keznek. Csak “S” jelöléssel ellátott biztosítéko-
kat használjon. Egyéb esetben az alkatrészek
vagy rendszerek károsodhatnak.

• A biztosítékdobozon megadottnál ne használ-
jon kisebb vagy nagyobb amperszámú biztosí-
tékot.

A gépjárműben megtalálható biztosítékok lecsatla-
koztatják a hibás áramköröket. Ha a biztosíték le-
olvad, az áramkör minden alkatrésze, illetve azok
funkciója leáll.

A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE ELŐTT

• Rögzítse a gépjárművet, hogy ne guruljon el.

• Kapcsolja ki az összes elektromos berendezést.

• Vegye ki a kulcsot a gyújtászárból.

A biztosítékok a biztosítékdobozokban találhatók:

• A biztosítékdoboz a motortérben található a
gépjármű bal oldalán, a menetirány felől nézve.

• A biztosítékdoboz az első utas oldali lábtérben
található.

A biztosítékok elrendezése az első utas oldali láb-
térben található biztosítékdobozon olvasható.

MOTORTÉR ÉS CSOMAGTÉR

VIGYÁZAT

Ha a motorháztető fel van nyitva és a ablaktörlők
be vannak kapcsolva, megsérülhet a mozgó szer-
kezettől. Fent áll a sérülés kockázata.

Minden esetben tartsa kikapcsolva az ablaktörlő-
ket és a gyújtáskapcsolót a motor felnyitása előtt.

FIGYELMEZTETÉS

• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a
biztosítékdobozba, amikor a fedelet kinyitja.

• Amikor a fedelet helyezi vissza, ügyeljen arra,
hogy az megfelelően illeszkedjen a biztosíték-
dobozra. A beszivárgó nedvesség és kosz nega-
tívan befolyásolhatja a biztosítékok működé-
sét

1. Nyissa fel a motorháztetőt

2. Egy száraz ruha segítségével távolítsa el a ned-
vességet a biztosítékdobozból

3. A kinyitáshoz: nyissa ki a rögzítőfüleket ➁.

4. Hajtsa fel a burkolatot ➀ a nyíllal jelölt irányba
és távolítsa el.

NDI1591

BIZTOSÍTÉKOK
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A záráshoz:

1. Ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően illesz-
kedik-e a tetőre ➀.

2. Helyezze vissza a burkolatot ➀ a biztosítékdo-
bozon található nyílásokra ➂.

3. Hajtsa le a burkolatot ➀.

4. Akassza be a rögzítőfüleket a biztosítékdobozra
és zárja le

5. Zárja le a motorháztetőt.

FIGYELMEZTETÉS

A biztosítékdobozon megadottnál ne használjon
kisebb vagy nagyobb amperszámú biztosítékot.
Ezzel tönkreteheti az elektromos rendszert vagy
tüzet okozhat.

UTASTÉR
FIGYELMEZTETÉS

• A biztosítékdobozon megadottnál ne használ-
jon kisebb vagy nagyobb amperszámú biztosí-
tékot. Ezzel tönkreteheti az elektromos rend-
szert vagy tüzet okozhat.

• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a
biztosítékdobozba, amikor a fedelet kinyitja.

• Amikor a fedelet helyezi vissza, ügyeljen arra,
hogy az megfelelően illeszkedjen a biztosíték-
dobozra. A beszivárgó nedvesség és kosz nega-
tívan befolyásolhatja a biztosítékok működé-
sét

A kinyitáshoz:

1. Nyissa ki a első utas oldali ajtót.

2. Távolítsa el a padlószőnyeget

3. Hajtsa ki a perforált padlóburkolatot ➀ a nyíllal
jelölt irányba.

NDI1592

NDI1593
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4. A burkolat kioldásához ➂ nyomja meg a rögzí-
tőszemet ➁.

5. Hajtsa ki a burkolatot ➂ a nyíllal jelölt irányba a
rögzítőelemhez.

6. Távolítsa el a burkolatot ➂ előre.

MEGJEGYZÉS

A biztosítékok elrendezési táblázata ➃ a burkolat
jobb alsó részén látható ➂.

A záráshoz:

1. Helyezze fel a burkolatot ➂ a biztosítékdoboz
bal oldalán található rögzítőelembe. A burkolat
➂ a helyére ugrik a rögzítőben.

2. Hajtsa le a burkolatot ➂ amíg hallható hanggal
nem rögzül ➁.

3. Hajtsa vissza a perforált padlóburkolatot ➀.

4. Helyezze vissza a padlószőnyeget.

LÁMPÁK HELYE

➀ Oldalsó irányjelző lámpa

➁ Belső világítás/Térképolvasó lámpa (ha van)

➂ Nappali menetfény, szélességjelző lámpák és
irányjelző (ha van)

➃ Tompított/Távolsági fényszóró

➄ Távolsági fényszóró vagy irányjelző

NDI1594

NDI1625

Lámpák helye

LÁMPÁK
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➅ Kanyarodási funkció (ha van)

➆ Első ködlámpa (ha van)

➇ Nappali menetfény és szélességjelzők

➈ Lábtér világítás (ha van)

➉ Belső világítás (ha van)

j11 Középső féklámpa

j12 Rendszámtábla-világítás

j13 Hátsó ködlámpa és tolatólámpa

j14 Féklámpa

j15 Irányjelző lámpa

j16 Hátsó lámpa

Első lámpaegység

Halogén típusú:

➀ Irányjelző lámpa

➁ Nappali menetfény és szélességjelző

➂ Távolsági/Tompított halogén fényszórók

➃ Szélességjelző lámpa (ha van)

➄ Fényvisszaverő (ha van)

➅ Nappali menetfény és szélességjelzők

LED típus:

➀ Kanyarodási funkció

➁ Kiegészítő távolsági fényszóró

➂ Nappali menetfény, szélességjelző lámpák és
irányjelző

➃ Távolsági/Tompított LED fényszóró és
adaptív első világítás (ha van)

➄ Szélességjelző lámpa (ha van)

➅ Fényvisszaverő (ha van)

➆ Nappali menetfény és szélességjelzők

NDI1613

Halogén típusú

NDI1614

LED típus
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Hátsó lámpaegység

➀ Hátsó lámpa

➁ Irányjelző lámpa

➂ Féklámpa

➃ Hátsó lámpa

➄ Tolatólámpa

➅ Hátsó ködlámpa (csak a vezetőoldalon)

IZZÓK CSERÉJE

LED lámpák (ha van)

A LED fényszóró egy projektor, ami olyan LED mo-
dult használ, amely nem tartalmaz javítható alkat-
részeket. Ezeket a lámpákat, illetve a többi LED-es
lámpát csak INFINITI Központ vagy szakszerviz
cserélheti.

FIGYELMEZTETÉS

• Sose kísérelje meg módosítani vagy szétszedni
a LED fényszórót, hogy elkerülje az áramütést.

• Ha a LED lámpák cseréje szükséges, vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

Halogén fényszóró izzó cseréje

FIGYELMEZTETÉS

• A halogén izzóban nagy nyomású halogén gáz
van. Ha az izzó leesik vagy a köpeny megsérül,
az izzó széttörhet.

• Az izzó kezelése közben NE ÉRINTSE MEG AZ
ÜVEGKÖPENYT.

• Eredetivel megegyező teljesítményű, típusú és
számú izzót használjon.

• Cserét követő iránybeállítás általában nem
szükséges. Ha a fényszóró beállítása szüksé-
ges, keressen fel egy INFINITI Központot vagy
szakszervizt.

• Huzamosabb ideig ne hagyja a fényszórót izzó
nélkül, mivel szennyeződés, nedvesség vagy
füst juthat a fényszóró testbe és negatívan be-
folyásolhatja annak teljesítményét.

Az első kerékjárati ívben található nyílás
fedelének felszerelése/eltávolítása:

A halogén izzó cseréje előtt el kell távolítania az
első kerék kerékjárati ívében található nyílás fede-
lét.

Az eltávolításhoz: kapcsolja le a lámpákat, forgas-
sa el a kormánykereket úgy, az adott lámpa mö-
gött található kerék befele nézzen. Csúsztassa fel a
fedelet ➀ és távolítsa el.

A beszereléshez: helyezze be a burkolatot ➀ és
csúsztassa lefelé, amíg a helyére nem kerül.

A fényszóró egy félig zárt fényvisszaverő félgömb,
amelyben (halogén) izzó van. Az izzó, belülről, a
motortérből, a fényszóró berendezés eltávolítása
nélkül cserélhető.

Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel, ha segítségre van szüksége az
izzócseréhez.

NDI1615 NDI1626
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Tompított/távolsági fényszóró izzójának cseréje:

1. Nyissa fel a motorháztetőt. További részleteket
talál a “A motorháztető kinyitása” a “3. Indulás
előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben.

2. Csatlakoztassa le a negatív (-) akkumulátor ká-
belt.

3. Távolítsa el a fedelet az adott kerékjárati ívből.

4. Forgassa el a burkolatot ➀ az óramutató járá-
sával ellentétes irányba, majd távolítsa el.

5. Forgassa el az izzó foglalatát ➁ az óramutató
járásával ellentétes irányba és húzza ki

6. Vegye ki az izzót a foglalatból ➁.

7. Helyezze be az új izzót a foglalatba ➁.

8. Illessze be az izzó foglalatát ➁ és forgassa el az
óramutató járásával megegyező irányba.

9. Nyomja a helyére a fedelet ➀ és forgassa el
jobbra.

10. Helyezze vissza a fedelet az első kerékjárati
ívben.

11. Újból csatlakoztassa a negatív (-) akkumulátor
kábelt, és zárja le a motorháztetőt.

MEGJEGYZÉS

Esőben és autómosáskor a lámpaüveg belsején pá-
ra csapódhat le. Ezt a külső és belső hőmérséklet
különbsége okozza. Ez nem hiba. Ha nagy cseppe-
ket is lát, vegye fel a kapcsolatot egy INFINITIKöz-
ponttal vagy szakszervizzel.

Első irányjelző izzójának cseréje (nem
LED-es rendszer)

1. Nyissa fel a motorháztetőt. További részleteket
talál a “A motorháztető kinyitása” a “3. Indulás
előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben.

2. Csatlakoztassa le a negatív (-) akkumulátor ká-
belt.

3. Forgassa el a burkolatot ➀ az óramutató járá-
sával ellentétes irányba, majd távolítsa el.

4. Forgassa el az izzó foglalatát ➁ az óramutató
járásával ellentétes irányba és húzza ki

5. Vegye ki az izzót a foglalatból ➁.

6. Helyezze be az új izzót a foglalatba ➁.

7. Illessze be az izzó foglalatát ➁ és forgassa el az
óramutató járásával megegyező irányba.

8. Nyomja a helyére a fedelet ➀ és forgassa el
jobbra.

9. Újból csatlakoztassa a negatív (-) akkumulátor
kábelt, és zárja le a motorháztetőt.

NDI1611

NDI1612
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KÜLSŐ LÁMPÁK
Elem Teljesítmény (W)

Első kombinált lámpa

Fényszóró (Tompított vagy
távolsági: H9 típus)

14/28

Fényszóró (tompított vagy
távolsági: LED típus, ha van)
*1

LED

Első irányjelző (halogén
fényszóróval)

24

Első irányjelző lámpa (LED
típus, ha van) *1

LED

Első lámpa *1 LED

Nappali menetfény*1 LED

Első ködlámpa *1 LED

Oldalsó irányjelző lámpa *1 LED

Kilépő világítás*1 LED

Hátsó kombinált lámpa

Irányjelző lámpa*1 LED

Fék-/hátsó lámpa *1 LED

Tolatólámpa *1

Tolatólámpa *1

Féklámpa*1 LED

Középső féklámpa*1 LED

Rendszámtábla- világítás *1 LED

*1: Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

BELSŐ LÁMPÁK
Elem Teljesítmény

(W)

Belső világítás/Térképolvasó lámpa
(ha van)
Lábtér világítás (ha van)

5
3

Olvasólámpa (hátsó)
Utastér lámpa — hátsó (ha van)

5
5

Olvasólámpák — hátsó (ha van) 8

Csomagtérvilágítás (ha van) 5

Gumidefekt esetén, lásd “Gumidefekt” a “6. Szük-
séghelyzet esetén” fejezetben.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS)
A guminyomást figyelő rendszer (TPMS) felügyeli
az összes abroncs levegőnyomását. Ha az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillan, egy
vagy több abroncs levegőnyomása jelentősen le-
csökkent.

A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gépjárművet
25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebességgel ve-
zeti. A rendszer nem érzékeli az abroncsban fellépő
hirtelen nyomáscsökkenést (pl. defekt vezetés köz-
ben).

A TPMS-sel kapcsolatos további részletekért lásd
“Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.

GUMIABRONCS FELFÚVÁSI
NYOMÁSA
Időszakosan ellenőrizze az abroncsok nyomását. A
nem megfelelő gumiabroncs nyomás hátrányosan
befolyásolhatja az abroncs élettartamát és a jármű
kezelését. A gumiabroncs nyomását akkor kell el-
végezni, amikor az HIDEG. A gumiabroncsok akkor
tekinthetők HIDEGnek, miután a járművet legalább
3 vagy több órára leparkolta, vagy kevesebbet ve-
zette 1,6 km-nél (1 mérföld). A gumiabroncs HI-
DEG nyomása a gumiabroncs címkén található.

GUMIABRONCS ÉS FELNI
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A nem megfelelő nyomás a gumiabroncs túlmele-
gedéséhez és belső sérüléséhez vezethet. Emiatt
nagy sebességnél előfordulhat a minta leválása és
akár a gumiabroncs szétrobbanása is.

A GUMIABRONCSOK TÍPUSA
FIGYELMEZTETÉS

Amikor lecseréli a gumiabroncsokat, győződjön
meg róla, hogy mind a négy abroncs ugyanabból a
típusból (pl.: nyári, négyévszakos vagy hó) és gyár-
tótól való. Egy INFINITI Központ vagy szakszerviz
bővebb felvilágosítással szolgálhat a gumiabron-
csok típusával, méretével, sebességindexével és
elérhetőségével kapcsolatban.

A pót gumiabroncsok sebességindexe alacsonyabb
lehet, mint a gyárilag felszerelt abroncsoké, elkép-
zelhető, hogy ez nem felel meg a jármű maximális
sebességének. Soha ne lépje túl az abroncs maxi-
mális sebességindexét.

Négyévszakos gumiabroncsok

Az INFINITI egyes modelljeinél négyévszakos gu-
mikat alkalmaz, hogy egész évben megfelelő telje-
sítményt nyújtsanak a gumiabroncsok, beleértve a
havas és jeges útkörülményeket is. A négyévszakos
gumiabroncsok oldalán az ALL SEASON és/vagy
M&S felirat áll. A téli gumiabroncsok tapadása jobb
a havas szakaszokon, mint a négyévszakos gumi-
abroncsoké, ezért egyes területeken elképzelhető,
hogy megfelelőbbek.

Nyári gumik

Az INFINITI bizonyos modellekre meghatározza a
nyári gumiabroncsok típusát, hogy száraz útfelüle-
teken nagyobb teljesítmény legyen elérhető. A nyá-
ri gumiabroncsok teljesítménye havas vagy jeges
úton jelentősen lecsökken. A nyári gumiabroncsok
falán nem található meg az M&S tapadás osztá-
lyozás.

Amennyiben járművét havas, jeges körülmények
között tervezi üzemeltetni, az INFINITI SNOW
vagy ALL SEASON feliratú gumiabroncsok hasz-
nálatát ajánlja mind a négy keréken.

Téli gumiabroncsok

Amennyiben téli gumiabroncsokra van szükség,
olyan gumiabroncsokat kell választania, amely mé-
retben és súlyindexben megfelel az eredeti gyári
gumiabroncsoknak. Amennyiben nem így tesz, az
hátrányosan befolyásolhatja járműve biztonságát
és kezelhetőségét.

Általában a téli gumiabroncsok sebességindexe
alacsonyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt abron-
csoké, elképzelhető, hogy ez nem felel meg a jármű
maximális sebességének. Soha ne lépje túl az ab-
roncs maximális sebességindexét. Ha téli gumiab-
roncsokat szerelt fel, azoknak is meg kell egyezniük
méretben, márkában, típusban és mintázatban
mind a négy keréken.

Jeges úton való még jobb tapadásra szöges gumi-
abroncs használható. Bizonyos államok vagy tar-
tományok nem engedélyezik a használatát. Nézzen
utána a helyi, állami és tartományi jogszabályok-

nak, mielőtt szeges gumiabroncsokat szerelne. A
szeges téli gumiabroncsok csúszási és tapadási tu-
lajdonságai nedves vagy száraz felületeken
rosszabbak lehetnek a nem szeges téli gumiabron-
csokénál.

Négykerék-meghajtású (4WD) modellek

FIGYELMEZTETÉS

• Mindig egyforma méretű, márkájú, típusú (dia-
gonál, diagonálöves vagy radiál) és mintázatú
gumiabroncsot használjon mind a négy keré-
ken. Ha nem így tesz, különbség lesz az első és
a hátsó tengelyen lévőgumiabroncsok kerülete
között, ami erős gumiabroncs-kopást okoz, és
károsíthatja a váltót, az osztóművet és a diffe-
renciálműveket.

• CSAK a 4WD modellekhez meghatározott ke-
rekeket használjon.

Ha a gumiabroncsok erős kopását tapasztalja,
ajánlott lecserélni mind a négy gumiabroncsot egy-
forma méretű, márkájú, típusú és mintázatú gumik-
kal. A gumiabroncsok nyomását és a futómű-beál-
lítást is ajánlott ellenőriztetni, és szükség esetén
korrigálni. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.
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HÓLÁNCOK
Helytől függően a hóláncok használat tilos lehet.
Ellenőrizze a helyi jogszabályokat, mielőtt hólán-
cokat szerelne fel. Ha hóláncot kíván használni,
győződjön meg róla, hogy a jármű gumiabroncsai
méreteinek megfelelőek-e, és a hólánc gyártójának
utasításai szerint szerelje fel őket.

Használjon láncfeszítőket, ha a hólánc gyártója ja-
vasolja a megfelelő illeszkedés elérése végett. A hó-
lánc laza záró láncszemeit le kell rögzíteni, vagy el
kell távolítani, hogy ostorszerű csapkodással ne-
hogy megsértsék a gépjármű karosszériáját. Ha le-
hetséges csökkentse a gépjármű terhelését, ha
hónlácokat használ. Emellett haladjon csökkentett
sebességgel. Ellenkező esetben a járműve sérülhet
és/vagy a jármű kezelése és teljesítménye hátrányt
szenvedhet.

A hóláncokat csak az első kerekekre kell felszerel-
ni, a hátsókra nem.

T- típusú pótkeréken soha ne használjon hóláncot
(CSAK IDEIGLENES HASZNÁLATRA).

Ne haladjon a hóláncokkal olyan burkolt úton, amin
nincs hó. Ilyen körülmények között a hóláncok hasz-
nálata a jármű számos mechanizmusát károsítja a
túlterhelés következtében.

GUMIABRONCSOK FORGATÁSA

Az INFINITI azt javasolja, hogy az abroncsokat for-
gassa minden 5.000 km (3.000 miles) után össz-
kerék- meghajtású modellek (4WD) esetében vagy
minden 10.000 km (6.000 miles) után 2WD mo-
dellek esetében. A forgatás ideje vezetési habitus-
tól, és az utak állapotától is függ. További részlete-
ket talál a “Gumidefekt” a “6. Szükséghelyzet
esetén” fejezetben talál az abroncsok cseréjével
kapcsolatban.

VIGYÁZAT

• A kerekek felcserélése után állítsa be a nyo-
mást.

• A nem megfelelő gumiabroncs választása, fel-
szerelése, ápolása és karbantartása befolyá-
solhatja a jármű biztonságát, ami baleset vagy
sérülés kockázatát hordozza magában. Ha kér-
dése van, vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel, illetve a gumi-
abroncs gyártójával.

Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)

A kerekek forgatása után a TPMS rendszert vissza
kell állítani. A visszaállítással kapcsolatos részlete-
kért lásd “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

GUMIABRONCS KOPÁSA ÉS
SÉRÜLÉSE

➀ : Kopásjelző

➁ : kopásjelző helyének jelzése

A gumiabroncsokat időközönként ellenőrizni kell
kopás, repedés, kidudorodás vagy a mintába ra-
gadt tárgyak miatt. Amennyiben túlzott mértékű
kopást, repedést vagy mély vágásokat fedez fel,
azonnal cserélje le a gumiabroncsot.

Az eredeti gumiabroncsok rendelkeznek kopásjel-
zővel. Amikor ez a kopásjelzőmár láthatóvá válik, a
gumiabroncsot le kell cserélni.

SDI1662Z

SDI1663Z
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A pótkerék nem megfelelő javítása súlyos személyi
sérülést eredményezhet. Ha a pótkereket javítani
kell, vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központ-
tal vagy szakszervizzel.

GUMIABRONCS ÉLETKORA
Soha ne használjon hat évesnél idősebb gumiab-
roncsot, függetlenül, attól mennyit használta azt.

Az abroncsok minősége az idő előrehaladtával és a
használattal csökken. Rendszeresen ellenőriztesse
és egyensúlyoztassa a kerekeket egy gumiszerelő-
vel, vagy egy INFINITI Központban vagy szakszer-
viznél.

GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK
CSERÉJE

VIGYÁZAT

Ne szereljen fel deformálódott kereket vagy gumi-
abroncsot, akkor se, ha azokat megjavították. Az
ilyen gumiabroncsok vagy kerekek szerkezeti hi-
bával rendelkezhetnek, ami előzetes jel nélkül
tönkremehet.

Amikor lecserél egy gumiabroncsot, mindig az ere-
detivel megegyezőméretű, sebességindexű és ter-
helési kapacitású abroncsot használjon. (Lásd “Ke-
rekek és gumiabroncsok” a “9. Műszaki
információk” fejezetben a javasolt típusú és méretű
felnikkel és kerekekkel kapcsolatban.) A javasolttól
eltérő vagy vegyesen használt, különbözőmárkájú,
szerkezetű (diagonál, diagonál-radiál hibrid vagy
radiál) és mintázatú abroncsok használata hátrá-
nyosan befolyásolhatja az úttartást, fékezést, ke-

zelést, talajtól való távolságot, az abroncs és ka-
rosszéria közötti távolságot, a hólánc távolságát, a
keréknyomást figyelő rendszer- (TPMS), a sebes-
ségmérő kalibrálását, a fényszóró beállítását és a
lökhárító magasságát. Ezen hatások akár baleset-
hez, súlyos sérülésekhez is vezethetnek.

Amennyiben a kereket bármilyen okból lecseréli,
minden esetben azonos eltolódással rendelkezőke-
reket használjon. Eltérőeltolódással rendelkező ke-
rekek használata korai gumiabroncskopást, a jár-
mű csökkent kezelhetőségét és/vagy a féktárcsák-
hoz/dobokhoz való hozzáérést eredményezheti. Az
ilyen jellegű kölcsönhatás a fékek csökkentett fék-
hatásához és/vagy a fékbetétek/fékpofák korai
kopásához vezethet.

A TPMS-sel kapcsolatban ellenőrizze a következő-
ket:

VIGYÁZAT

• Amikor a pótkereket felszereli vagy a kereket
kicseréli, a TPMS nem működik és az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 per-
cig villog. A lámpa 1 perc eltelte után folyama-
tosan világít. A kerék cseréjével és/ vagy a
rendszer beállításával kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel amint lehet.

• Nem az INFINITI által meghatározott kerekek
alkalmazása befolyásolhatja a TPMS működé-
sét.

KERÉK KIEGYENSÚLYOZÁSA
A kiegyensúlyozatlan kerekek a jármű kezelhetősé-
gének és az abroncsok élettartamának csökkené-
séhez vezethetnek. Még rendszeres használat mel-
lett is előfordulhat, hogy kiegyensúlyozatlanná vál-
nak. Emiatt szükség szerint ki kell őket
egyensúlyoztatni.

GUMIJAVÍTÓ SZETT (ha van)

A pótkerék helyett egy gumijavító szett jár a gép-
járműhöz. A gumijavító szettet csak kisebb defek-
tek javításához és ideiglenesen lehet használni. A
gumijavító szett alkalmazása után keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt, amint lehet,
és javíttassa meg vagy cseréltesse ki a kereket.

FIGYELMEZTETÉS

A következő körülmények között ne használja a
gumijavító szettet. Vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal, szakszervizzel vagy autó-
mentővel.

• a ragasztóanyag szavatossága lejárt (az üveg
alján látható)

• ha a defekt hosszabb, mint 4 mm (0,16 in)

• amikor az abroncs oldala sérült

• amikor az abroncsból jelentős mennyiségű le-
vegő veszik el

• amikor az abroncs teljesen leugrik a felniről

• amikor a felni sérült

• amikor kettő vagy több kerék lapos
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Lásd “Gumidefekt” a “6. Szükséghelyzet esetén”
fejezetben további részletekért.
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A következő értékek körülbelüli kapacitást jelölnek. A tényleges utántöltési kapacitások kis mértékben eltérhetnek. Utántöltéskor a “8. Karbantartás és önállóan
elvégezhetőműveletek” fejezetben leírtakat kövesse a megfelelő utántöltési kapacitás meghatározásához.

Folyadéktípus Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
mértékegység

US
mértékegy-

ség

Angolszász
mértékegység

Üzemanyag
50 L

(4WD: 56 L)

13,2 gal
(4WD:

14.8 gal

11 gal
(4WD: 12,3

gal)
– Lásd “Üzemanyag információ” jelen fejezet következő részében.

Motorolaj (*) A felsorolt kapacitások olajcsere esetén alkalmazandók. *: További információért lásd
“Motorolaj és motorolaj szűrő” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhetőműveletek”
fejezetben.
1,6L és 2,0L benzines motorok:
– Eredeti INFINITI motorolaj, viszkozitás SAE 0W-30
– Használjon a MB229.5-ben felsorolt motorolajat vagy azzal egyenértékűt
– SAE viszkozitási számokkal kapcsolatban lásd “Ajánlott SAE viszkozitási szám” jelen

fejezet következő részében
1,5L és 2,2L dízel motor:
– Total Quartz INEO MC3 5W-30 (SAE Viscosity 5W-30, ACEA C3)
– Használjon a MB229.51-ben felsorolt motorolajat vagy azzal egyenértékűt
– SAE viszkozitási számokkal kapcsolatban lásd “Ajánlott SAE viszkozitási szám” jelen

fejezet következő részében

Leeresztés és feltöltés

Olajszűrőcserével 1,6L
benzines

5,8 l 6,1 qt 5,1 qt

2,0L
benzines

5,6 L 6 qt 5 qt

1,5L dízel 4,5 L 4,8 qt 4 qt

2,2L dízel 6,5 L 6,9 qt 5,7 qt

Motor hűtőfolyadék
Tartállyal együtt

1,6L
benzines
(MT)

6,6 L 7 qt 5,8 qt
– Eredeti INFINITI hűtőfolyadék vagy azzal minőségben egyenértékű

BASF Glysantin® G40®
– Csak eredeti INFINITI hűtőfolyadékot vagy minőségben azzal egyenértékű folyadékot

használjon, hogy elkerülje az esetleges alumínium-korróziót a motor hűtőrendszerében,
amelyet a nem eredeti hűtőfolyadék használata okozhat. Tartsa szem előtt, hogy a
motor hűtési rendszerének javítása nem garanciális, ha nem eredeti hűtőfolyadékot
használt, még akkor sem, ha a probléma a garancia-időszak során merült fel.

1,6 benzines
(AT)

7,6 L 8 qt 6,7 qt

2,0L
benzines

7,6 8,1 qt 6,7 qt

1,5L dízel
(MT)

6,3 L 6,7 qt 5,5 qt

1,5L dízel
(AT)

7,3 7,7 qt 6,4 qt

2,2L dízel 9,6 l 10,1 qt 8,5 qt

AJÁNLOTT FOLYADÉKOK/KENŐANYAGOK ÉS MENNYISÉGEK
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Folyadéktípus Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
mértékegység

US
mértékegy-

ség

Angolszász
mértékegység

Automata sebességváltóhoz
való folyadék (ATF)

1,6L
benzines

5,91 L 6,25 qt 5,2 qt

– Shell DCT-M1
2,0L
benzines

6,21 L 6,6 qt 5,5 qt

1,5L dízel 5,74 L 6 qt 5,1 qt
2,2L dízel 6,21 L 6,6 qt 5,5 qt
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Folyadéktípus Kapacitás (körülbelüli)
Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus

mértékegység
US

mértékegység
Angolszász

mértékegység
Kézi sebességváltó- olaj 2,2 L 2,3 qt 2 qt – Esso Gear Oil MB317

Fékfolyadék

Töltse utána a megfelelő olajszint eléréséig,
a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhető
műveletek” fejezetben leírtaknak
megfelelően.

– Eredeti INFINITI fékfolyadék DOT4+, vagy ezzel egyenértékű.
– Soha ne keverje a különböző típusú folyadékokat.

Differenciálmű-olaj 0,74 L 0,8 qt 0,65 qt – Castrol BOT 355 75W-85
Többcélú zsír — — — – NLGI No. 2 (Lítiumszappan-alapú)

Légkondicionáló rendszer hűtőközege — — —
– Európa: HFO-1234yf (R-1234yf)

Kivéve Európa: HFC134a (R134a)
Légkondicionáló rendszer kenőanyaga — — — – INFINITI A/C System Oil Type S vagy azzal egyenértékű
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ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ

Benzinmotor

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmozott ben-
zin használata károsítja a háromutas katalizátort.

Kompatibilis üzemanyagok benzinmotorok számára

A benzinmotorok kompatibilisek a jelenlegi és a
jövőbeni bioüzemanyagokról szóló európai
szabványokkal.

m A benzin az EN228, míg
bioüzemanyaggal keverve az EN15376
szabványnak felel meg.

m
1,6L benzines motorral szerelt modellek:

Legalább 95- ös (RON) oktánszámú, ÓLMOZAT-
LAN PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek: Ha ól-
mozatlan prémium üzemanyag nem elérhető, hasz-
náljon SIMAÓLMOZATLAN üzemanyagot, amely-
nek oktánszáma legalább 91 (RON) vagy maga-
sabb; ezt az üzemanyagot csak ideiglenesen
használja a következő körülmények között:

• Az üzemanyagtartályt csak félig töltse meg a
sima ólmozatlan üzemanyaggal, és amint lehe-
tősége nyílik rá, tankolja meg a gépjárművet ól-
mozatlan prémium üzemanyaggal.

• Ne gyorsítson teljes gázzal, ne lassítson hirte-
len.

Automatikus sebességváltóval szerelt modellek:
Ha ólmozatlan prémium üzemanyag nem elérhető,
használjon SIMA ÓLMOZATLAN üzemanyagot,
amelynek oktánszáma legalább 93 (RON) vagy ma-
gasabb; ezt az üzemanyagot csak ideiglenesen
használja a következő körülmények között:

• Az üzemanyagtartályt csak félig töltse meg a
sima ólmozatlan üzemanyaggal, és amint lehe-
tősége nyílik rá, tankolja meg a gépjárművet ól-
mozatlan prémium üzemanyaggal.

• Ne gyorsítson teljes gázzal, ne lassítson hirte-
len.

A maximális gépjármű- teljesítményhez használjon
prémium üzemanyagot.

2,0L benzines motorral szerelt modellek:

Legalább 95- ös (RON) oktánszámú, ÓLMOZAT-
LAN PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

Ha ólmozatlan prémium üzemanyag nem elérhető,
használjon SIMA ÓLMOZATLAN üzemanyagot,
amelynek oktánszáma legalább 93 (RON) vagy ma-
gasabb; ezt az üzemanyagot csak ideiglenesen
használja a következő körülmények között:

• Az üzemanyagtartályt csak félig töltse meg a
sima ólmozatlan üzemanyaggal, és amint lehe-
tősége nyílik rá, tankolja meg a gépjárművet ól-
mozatlan prémium üzemanyaggal.

• Ne gyorsítson teljes gázzal, ne lassítson hirte-
len.

A maximális gépjármű- teljesítményhez használjon
prémium üzemanyagot.

Dízelmotor*
Kompatibilis üzemanyagok dízelmotorok számára

A dízelmotorok kompatibilisek a jelenlegi és a jövőbeni
bioüzemanyagokról szóló európai szabványokkal.

m
A dízel az EN590, míg bioüzemanyaggal
keverve az EN14214 szabványnak felel
meg (0 és 7% zsírsav-metil-észterek
vegyítésével).

Használjon 50-nél magasabb cetánszámú és 10
ppm-nél alacsonyabb kéntartalmú (EN590) üzem-
anyagot.

Ha nem a fent meghatározott üzemanyagot hasz-
nálja, a gépjármű fehér füstöt bocsát ki.

* Ha kétféle gázolaj kapható, a környezeti hőmér-
séklettől függően válasszon a nyári és a téli
üzemanyag között.

• −7°C (20°F) felett ... nyári típusú dízel üzem-
anyag.

• −7°C (20°F) alatt ... téli típusú dízel üzem-
anyag.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használjon házi fűtőolajat, benzint, vagy
egyéb alternatív üzemanyagot dízelmotoros
autójához. Ezek használata vagy ezek dízel
üzemanyaghoz való hozzáadása tönkre teheti
a motort.
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• −7°C (20°F) alatt ne használjon nyári üzem-
anyagot. A hideg miatt viasz képződik az üzem-
anyagban. Ez megakadályozhatja a motor
egyenletes járását.

AJÁNLOTT SAE VISZKOZITÁSI SZÁM

Benzinmotor- olaj

0W-30 a javasolt.

Ha 0W-30 nem kapható, válassza ki a táblázatból
azt a viszkozitást, ami megfelel a külső hőmérsék-
leti tartománynak.

Külső hőmérsékleti határok
Következő olajcsere előtti

BENZINMOTOR- OLAJ

m
JVT0428X

Dízel motor olaj

5W-30 a javasolt.

Ha 5W-30 nem kapható, válassza ki a táblázatból
azt a viszkozitást, ami megfelel a külső hőmérsék-
leti tartománynak.

Külső hőmérsékleti határok
Következő olajcsere előtti

DÍZEL MOTOR OLAJ

m
JVT0441X

A LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER
HŰTŐKÖZEGE ÉS KENŐANYAGA
A gépjármű légkondicionáló rendszerét HFO-
1234yf (R-1234yf) (Európa), vagy HFC134a (R-
134a) (kivéve Európa) hűtőközeggel és INFINITI
A/C System Oil Type S vagy ezzel egyenértékű ke-
nőanyaggal kell feltölteni.
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FIGYELMEZTETÉS

Ettől eltérő hűtőközeg vagy kenőanyag használat
károsíthatja a rendszert, és előfordulhat, hogy a
teljes légkondicionáló rendszert ki kell cserélni.

A hűtőközeg légkörbe való engedése számos or-
szágban vagy régióban tilos lehet. Az Ön járművé-
ben lévő HFO-1234yf (R-1234yf) (Európa), vagy
HFC134a (R-134a) (kivéve Európa) hűtőközeg
nem károsítja a Föld ózonrétegét. Viszont kis mér-
tékben elősegíti az üvegházhatást. Az INFINITI azt
ajánlja, hogy hasznosítsa újra a hűtőközeget. Ha a
légkondicionáló rendszert javíttatni kell, vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel.
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Modell 1,6L benzines 2,0L benzines 1,5L dízel 2,2L dízel
Típus Benzin, 4 ütemű Benzin, 4 ütemű Dízel, 4 hengeres Dízel, 4 hengeres
Hengerek elrendezése 4 hengeres soros 4 hengeres soros 4 hengeres soros 4 hengeres soros

Furat x löket mm (in)
83,0 x 73,7
(3,268 x 2,902)

83,0 x 92,0
(3,268 x 3,622)

76,0 x 80,5
(2,992 x 3,169)

83,0 x 99,0
(3,268 x 3,897)

Lökettérfogat cm3 (köb in) 1.595 (97,38) 1.991 (121,55) 1.461 (89,15) 2.143 (130,77)
Üresjárati sebesség Ford./perc

Kézi sebességváltó 700 — 850 ± 50 750
DCT N állásban 700 700 — —

Gyújtásidőzítés (BTDC) fok

Kézi sebességváltó
-10°CA - +35°CA BTDC 750
fpp-en

— — —

DCT N állásban
-10°CA - +35°CA BTDC 700
fpp-en

-10°CA - +35°CA BTDC 700
fpp-en

— —

Gyújtógyertya Standard Platinahegyű Platinahegyű — —
Szikrahézag mm (in) 0,7 (0,028) 0,7 (0,028) — —
Vezérműtengely működése Vezérműlánc Vezérműlánc Vezérműszíj Vezérműlánc

MOTOR
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GT és Sport modellek:

Elem Offset (mm) Méret

Keréktárcsa

1,50 (38) 6,5J x 17

1,81 (46) 7,0J x 18

1,71 (43,5) 8,0J x 19

Gumiabroncs
mérete

215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*
235/45 R19 95V*

*: A hóláncok használata NEM engedélyezett.

All Road modellek:

Elem Offset (mm) Méret

Keréktárcsa

1,50 (38)
6.5J x 17

(acél)

1,61 (41)
7.0J x 18
(ötvözet)

1,71 (43,5)
8.0J x 19
(ötvözet)

Gumiabroncs
mérete

215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*
235/45 R19 95V*

*: A hóláncok használata NEM engedélyezett.

Méretek Modell in (mm)

Teljes hossz 174,2 (4425)

Teljes szélesség (beleértve a tükröket
is)

82,0 (2083)

Teljes magasság GT tetősín nélkül 58,9 (1495)

GT tetősínnel 59,5 (1510)

Sport tetősín nélkül 58,1 (1475)

Sport tetősínnel 58,7 (1490)

Allroad tetősín nélkül 58,7 (1515)

Allroad tetősínnel 61,2 (1530)

Nyomtáv elöl GT 17” kerekekkel 61,9 (1572)

GT 18” kerekekkel 61,3 (1556)

GT 19” kerekekkel 61,5 (1561)

Sport 17” kerekekkel 62 (1574)

Sport 19” kerekekkel 61,5 (1563)

Allroad 17” kerekekkel 61,7 (1566)

Allroad 18” kerekekkel 61,5 (1561)

Nyomtáv hátul GT 17” kerekekkel 61,9 (1573)

GT 18” kerekekkel 61,2 (1555)

GT 19” kerekekkel 61,7 (1566)

Sport 17” kerekekkel 62,2 (1580)

Sport 19” kerekekkel 61,7 (1567)

Allroad 17” kerekekkel 62,0 (1574)

Allroad 18” kerekekkel 61,7 (1566)

Tengelytáv 106,3 (2700)

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK MÉRETEK
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Ha egy másik országban vagy régióban utazik, elő-
re győződjön meg róla, hogy a gépjárműbe szüksé-
ges üzemanyag az adott országban vagy régióban
elérhető- e. Alacsony oktánszámú üzemanyag
használata károsíthatja a motort. Ezért minden
esetben győződjön meg róla, hogy a szükséges
üzemanyag elérhető- e. A javasolt üzemanyaggal
kapcsolatban lásd a fejezet korábbi részét.

Ha a gépjárművet egy másik országban, államban,
tartományban vagy kerületben regisztráltatja, ve-
gye fel a kapcsolatot a megfelelő hatóságokkal an-
nak érdekében, hogy megtudja, a gépjárműmegfe-
lel- e a helyi törvényi követelményeknek. Bizonyos
esetekben előfordulhat, hogy a járműnem felel meg
a törvényi követelményeknek, és szükséges lehet a
gépjárműmódosítása. Ezenfelül az is előfordulhat,
hogy a gépjármű bizonyos részeit nem lehet a sza-
bályoknak megfelelővé tenni.

Akárosanyag kibocsátásra vonatkozó törvények és
rendelkezések országonként, államonként, tarto-
mányonként vagy kerületenként változhatnak,
ezért a gépjármű specifikációja is változhat.

Ha a gépjárművet másik országba, államba, tarto-
mányba vagy kerületbe helyezi át, a módosítás-, a
szállítás-, a regisztráció költségét és minden egyéb
költséget a felhasználónak kell állnia. Az INFINITI
nem vállal felelősséget semmilyen kellemetlensé-
gért.

Tilos a gépjármű azonosító tábláját (VIN) lefedni,
lefesteni, behegeszteni, levágni, lefúrni, megváltoz-
tatni vagy eltávolítani.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ/
TANÚSÍTÓ CÍMKÉJE (ha van)

➀ Típus jóváhagyási száma

➁ Gépjármű-azonosító (VIN)

➂ Gépjárműmaximális tömege

➃ Maximális össztömeg

➄ Első tengely maximális terhelése

➅ Hátsó tengely maximális terhelése

➀ Típus nemzeti jóváhagyási száma

➁ Gépjármű-azonosító (VIN)

➂ Gépjárműmaximális tömege

➃ Maximális össztömeg

➄ Első tengely maximális terhelése

➅ Hátsó tengely maximális terhelése

A címke a bal vagy jobb oldali középső oszlopon
található, az országtól függően.

NTI335

Európa esetében

NTI336

Oroszország

A GÉPJÁRMŰMÁS ORSZÁGBAN
VALÓ HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁ-
CIÓJA

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ
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GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN)
TÁBLA

A gépjármű-azonosító tábla az ábra szerint van
rögzítve.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN)

A gépjármű-azonosító szám az ábra szerint van
rányomva.

MOTOR SOROZATSZÁMA
A szám a motoron az ábrán látható helyen van fel-
tüntetve.

GUMIABRONCS CÍMKE

A hideg gumiabroncs nyomása a gumiabroncs cím-
kén található,amely a vezetőoldali B-oszlopon ta-
lálható.

JVT0352XZ

NTI314

NDI1621

1,6L és 2,0L benzines motorok

NTI099Z

1,5L dízel motor

NDI1643

2,2L dízel motor

NTI315
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LÉGKONDICIONÁLÓ
SPECIFIKÁCIÓIT FELTÜNTETŐ
CÍMKE

A légkondicionáló azonosító címkéje a motorház-
tető alatt található, ahogy az az ábrán is látható.

Azon országok esetében, amelyek megfelelnek az
UN No. 10 vagy azzal egyenértékű rendelkezés-
nek:

A gépjárműre felszerelt FR transzmitter hatással
lehet az elektronikus rendszerekre. INFINITI Köz-
pontjával vagy márkakereskedőjével konzultáljon
az óvintézkedésekről vagy a felszereléssel kapcso-
latos speciális utasításokról. Kérésre az INFINITI
Központ vagy márkakereskedő részletes informá-
ciót nyújt a beszereléssel kapcsolatban (frekvencia,
áramellátás, antenna pozíciója, beszerelési útmu-
tató, stb.).

NTI316

Európa esetében

NTI330

Kivéve Európa

AZ RF TRANSZMITTER
FELSZERELÉSE
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Az INFINITI gépjárművekbe szerelt audiofrekvenciás vagy rádió frekvenciás eszközök megfelelnek a R&TTE direktíva irányelveinek.

RÁDIÓFREKVENCIA JÓVÁHAGYÁS
A gyártás során a gépjárművekbe szerelt összes rádiófrekvenciás termék megfelel a 2014/53/EU (a továbbiakban RED) irányelv előírásainak.

Országok, amelyekre az irányelv vonatkozik, vagy amelyek azt elfogadták: Albánia, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ciprus,
Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Grúzia, Németország, Görögország, Guadeloupe, Magyarország, Izland, Írország,
Olaszország, Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Len-
gyelország, Portugália, Réunion, Románia, Saint Pierre és Miquelon, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Tuvalu,
Egyesült Királyság.

GÉPJÁRMŰRÁDIÓFUNKCIÓI

Frekvenciatartomány Technológia Teljesítmény/Mágneses mező

125 kHz (119 – 135 kHz) Kulcsnélküli rendszer jeladógyűrű ≤ 42 dBμA/m 10m-en

433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Keréknyomás-figyelő rendszer ≤ 10 mW e.r.p.

433,92 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Kulcsnélküli rendszer ≤ 10 mW e.r.p.

20 kHz (9 – 90 kHz) Keyless Go rendszer ≤ 72 dBμA/m 10m-en

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 I. sáv (3G) ≤ 24 dBm e.i.r.p.

24,05 – 24,25 GHz 24 GHz ISM radar ≤ 100 mW e.i.r.p.

24,25 – 26,65 GHz 24 GHz UWB radar ≤ -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. közép
≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. csúcsérték

76 – 77 GHz 77 GHz radar ≤ 55 dBm e.i.r.p.

RÁDIÓ JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA ÉS INFORMÁCIÓ
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INTELLIGENS VAGY TÁVVEZÉRELT
KULCS NÉLKÜLI RENDSZER

NTI320

Európa esetében

NTI370

Oroszország
NTI371

Oroszország
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NTI372

Ukrajna
NTI373

Ukrajna
NTI374

Ukrajna
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KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS) (Jeladó)

NTI321

Európa esetében

NTI333

Oroszország

NTI375

Ukrajna

NTI376

Ukrajna
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ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ

Benzinmotor
Kompatibilis üzemanyagok benzinmotorok számára

A benzinmotorok kompatibilisek a jelenlegi és a
jövőbeni bioüzemanyagokról szóló európai
szabványokkal.

m A benzin az EN228, míg
bioüzemanyaggal keverve az EN15376
szabványnak felel meg.

m
FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmozott ben-
zin használata károsítja a háromutas katalizátort.

1,6L benzines motorral szerelt modellek:

Legalább 95- ös (RON) oktánszámú, ÓLMOZAT-
LAN PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek: Ha ól-
mozatlan prémium üzemanyag nem elérhető, hasz-
náljon SIMAÓLMOZATLAN üzemanyagot, amely-
nek oktánszáma legalább 91 (RON) vagy maga-
sabb; ezt az üzemanyagot csak ideiglenesen
használja a következő körülmények között:

• Az üzemanyagtartályt csak félig töltse meg a
sima ólmozatlan üzemanyaggal, és amint lehe-
tősége nyílik rá, tankolja meg a gépjárművet ól-
mozatlan prémium üzemanyaggal.

• Ne gyorsítson teljes gázzal, ne lassítson hirte-
len.

Automatikus sebességváltóval szerelt modellek:
Ha ólmozatlan prémium üzemanyag nem elérhető,
használjon SIMA ÓLMOZATLAN üzemanyagot,
amelynek oktánszáma legalább 93 (RON) vagy ma-
gasabb; ezt az üzemanyagot csak ideiglenesen
használja a következő körülmények között:

• Az üzemanyagtartályt csak félig töltse meg a
sima ólmozatlan üzemanyaggal, és amint lehe-
tősége nyílik rá, tankolja meg a gépjárművet ól-
mozatlan prémium üzemanyaggal.

• Ne gyorsítson teljes gázzal, ne lassítson hirte-
len.

A maximális gépjármű- teljesítményhez használjon
prémium üzemanyagot.

2,0L benzines motorral szerelt modellek:

Legalább 95- ös (RON) oktánszámú, ÓLMOZAT-
LAN PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

Ha ólmozatlan prémium üzemanyag nem elérhető,
használjon SIMA ÓLMOZATLAN üzemanyagot,
amelynek oktánszáma legalább 93 (RON) vagy ma-
gasabb; ezt az üzemanyagot csak ideiglenesen
használja a következő körülmények között:

• Az üzemanyagtartályt csak félig töltse meg a
sima ólmozatlan üzemanyaggal, és amint lehe-
tősége nyílik rá, tankolja meg a gépjárművet ól-
mozatlan prémium üzemanyaggal.

• Ne gyorsítson teljes gázzal, ne lassítson hirte-
len.

A maximális gépjármű- teljesítményhez használjon
prémium üzemanyagot.

Dízelmotor*
Kompatibilis üzemanyagok dízelmotorok számára

A dízelmotorok kompatibilisek a jelenlegi és a jövőbeni
bioüzemanyagokról szóló európai szabványokkal.

m
A dízel az EN590, míg bioüzemanyaggal
keverve az EN14214 szabványnak felel
meg (0 és 7% zsírsav-metil-észterek
vegyítésével).

Használjon 50-nél magasabb cetánszámú és
10 ppm-nél alacsonyabb kéntartalmú (EN590)
üzemanyagot.

Ha nem a fent meghatározott üzemanyagot hasz-
nálja, a gépjármű fehér füstöt bocsát ki.

* Ha kétféle gázolaj kapható, a környezeti hőmér-
séklettől függően válasszon a nyári és a téli
üzemanyag között.

• −7°C (20°F) felett ... nyári típusú dízel üzem-
anyag.

• −7°C (20°F) alatt ... téli típusú dízel üzem-
anyag.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használjon házi fűtőolajat, benzint, vagy
egyéb alternatív üzemanyagot dízelmotoros
autójához. Ezek használata vagy ezek dízel
üzemanyaghoz való hozzáadása tönkre teheti
a motort.

ÜZEMANYAGTÖLTŐÁLLOMÁS
INFORMÁCIÓK



• −7°C (20°F) alatt ne használjon nyári üzem-
anyagot. A hideg miatt viasz képződik az üzem-
anyagban. Ez megakadályozhatja a motor
egyenletes járását.

JAVASOLT MOTOROLAJ
Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőanyagok és
mennyiségek” a “9. Műszaki információk” fejezet-
ben.

GUMIABRONCS HIDEG NYOMÁSA
Lásd a vezetőoldali B-oszlopon lévő gumiabroncs
címkét.

KÖRNYEZETVÉDELMI
MEGFONTOLÁSOK
m

A INFINITI felelőssége teljes mértékben kiterjed a
környezet védelmére és fenntarthatóságára. A IN-
FINITI minden régióban és minden területen magas
szinten valósítja meg a működését.

MEGFELELŐSÉG MINDEN
LÉPÉSBEN
A INFINITI nagy hangsúlyt fektet annak biztosítá-
sára, hogy az elhasználódott járművek minden al-
katrésze újrafelhasználható, újra feldolgozható
vagy újrahasznosítható legyen, és garanciát vállal
arra, hogy az EU szabályozásnak megfelelnek (EU
irányelv az elhasználódott járművekről).

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁST SZEM
ELŐTT TARTVA ÉPÍTJÜK
AUTÓINKAT
Napi gyártási műveleteink során, az értékesítés-
ben, szolgáltatásokban, és a lejárt élettartamú
gépjárművek ártalmatlanításában nagy hangsúllyal
szerepel a hulladékcsökkentés, a kibocsátás-csök-
kentés, természeti erőforrások megőrzése, és az
újrahasznosítási tevékenység.

Tervezési fázis

A környezetkárosítás csökkentése érdekében a IN-
FINITI járművek 95%-ban újrahasznosítható anya-
gokból készülnek. Megjelöljük a szétszerelhető, új-
rahasznosítható alkatrészeket, és csökkentjük a

veszélyes anyagok mennyiségét. Nagy odafigye-
léssel vizsgáljuk és ellenőrizzük a kritikus anyago-
kat. A INFINITI járművekben minimálisra csökken-
tettük a kadmium, higany és ólom használatát. A
INFINITI gépjárművek újrahasznosított alkatrésze-
ket is tartalmaznak, illetve minden lehetőséget fel-
használunk az újrahasznosított alkatrészek ará-
nyának növelésére.

Gyártási és értékesítési fázis

Annak érdekében, hogy a gyártás és értékesítés
szakaszaiban keletkezett hulladék mennyiségét
csökkenti tudja, a vállalat hatékonyan használja ki
a rendelkezésre álló forrásokat. INFINITI támogat-
ja az anyagok csökkentésén, újrahasznosításán és
újrafeldolgozásán alapuló tevékenységeket min-
den lehetséges területen. A INFINITI célja, hogy
100%-os újrafelhasználhatóságot érjen el a Ja-
pánban és világszerte megtalálható üzemeiben.

Használati és szervizelési fázis

INFINITI Központok jelentik az ablakot a világra,
Önökre. Hogy megfeleljünk elvárásainak, nem csak
magas minőségű szolgáltatásokat kínálnak, hanem
környezettudatosak is. INFINITI támogatja a szer-
vizközpontok tevékenységei során keletkezett hul-
ladék újrafeldolgozását.

Ártalmatlanítási fázis

Az Ön elhasználódott járművének vagy annak al-
katrészeinek újrafeldolgozása. Amikor INFINITI jár-
műve véglegesen elhasználódik és tovább már nem
alkalmas napi használatra, még mindig nem érték-
telen. Ön is tehet azért, hogy a hulladék ne veszé-

KÖRNYEZETVÉDELEM (A jármű
élettartamának vége)



lyeztesse a környezetet. Hozza el INFINITI gépjár-
művét a lakóhelye közelében található gyűjtőhely-
re. Begyűjtő hálózatunk garantálja, hogy a régi
járműártalmatlanítása nem jár költségekkel. Ha to-
vábbi információra van szüksége azzal kapcsolat-
ban, hogyan és hol ártalmatlaníttathatja régi gép-
járművét, keresse fel a helyi INFINITI Központot.

A KÖRNYEZET VÉDELME VEZETÉS
KÖZBEN
Az Ön vezetési stílusa jelentősen befolyásolja az
üzemanyaggal való gazdálkodást és a környezetet.
A hatékonyabb üzemanyag felhasználás, jobb ve-
zetési stílus és a környezet védelmében a kibocsá-
tás csökkentése érdekében kövesse az alábbi taná-
csokat:

Gazdaságos vezetés

Mérje fel a forgalmi viszonyokat, és ennek megfe-
lelően csökkentse az üzemanyag felhasználást, ez-
zel segítve természetes környezetünk megóvását.
Ha közlekedési lámpa felé közelít, vegye le a lábát
a gázról és kerülje az utolsó pillanatban való féke-
zést, amikor a lámpa pirosra vált.
Kerülje a gyorshajtást, hirtelen gyorsítást, vagy fé-
kezést. Amennyit időben nyer, az nem éri meg a
légszennyezést, amit ezzel okoz. Hegymenetben
való vezetésnél próbálja tartani a sebességet, ezzel
csökkentve az üzemanyag fogyasztást és a lég-
szennyezést. Tartsa a sebességet vagy hagyja las-
sabban haladni a járművet, ahol a forgalom ezt le-
hetővé teszi.

Vezetés közben húzza fel az ablakokat

A 100 km/h (62 MPH) sebességnél nyitott ablak-
nál való vezetés akár 4%-kal is növelheti az üzem-
anyagfogyasztást. A csukott ablaknál való vezetés
nagyobb üzemanyag-takarékosságot tesz lehető-
vé.

Csak akkor használja a tetőcsomagtartót,
ha szükséges

Csak akkor szerelje fel a tetőcsomagtartót, ha va-
lóban szüksége van rá, egyébként tárolja a jármű-
ben vagy a garázsában. Ne vezessen üres tetőcso-
magtartóval, kajaktartóval vagy síléctartóval, mert
ez jelentősen csökkenti az Ön járműve légellenállá-
sát.

Optimalizálja a légkondicionálás
használatát

A légkondicionáló rendszer pozitív hatással van a
vezetésre és a jármű biztonságára, mert a kelleme-
sen hűtött és páramentesített járműben a vezető
éberebb és jobban lát, ha az ablak párátlanítására/
fagymentesítésére van szükség. Viszont a légkon-
dicionálás használata városi használat esetén je-
lentősen növeli az üzemanyag-fogyasztást. A lég-
kondicionálás használatának optimalizálása
érdekében a lehető legtöbb esetben használja a
szellőzőket.

Húzza be a kéziféket lejtőkön

Húzza be a kéziféket ha lejtőn tartja a járművét. A
járműmegtartásához kerülje a kuplung (kézi sebes-
ségváltó) vagy a gázpedál (automata sebességvál-
tó) használatát, mivel ez szükségtelen üzemanyag-
használathoz és kopáshoz vezet.

Tartsa a megfelelő követési távolságot

A zökkenőmentes, biztonságos vezetés és komfort
érdekében becsülje fel előre a közlekedési helyze-
teket. Forgalomban tartsa be a biztonságos köve-
tési távolságot. Ez segít csökkenteni az üzem-
anyag-fogyasztást, mivel nem fog folyton a fékpe-
dálra taposni.

Ellenőrizze a gumiabroncs nyomását

A gumiabroncs alacsony nyomása, valamint a nem
javallott gumiabroncs használata növeli az üzem-
anyag-fogyasztást. A helyes gumiabroncs-nyomás
maximalizálja a jármű tapadását és optimalizálja az
üzemanyag-fogyasztást.

Szervizeltesse járművét rendszeresen

A rendszeres szervizelés lehetővé teszi, hogy opti-
mális állapotban és a leghatékonyabb üzemanyag
használat mellett üzemeltethesse járművét. A jár-
mű szabványos állapotban tartásához a járművet
INFINITI Központban, vagy szakszervizben szervi-
zeltesse.
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LÉGZSÁK CÍMKE (ha van)
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• Szükséghelyzet esetén ... 6-2

(Gumidefekt, motor nem indul, túlmelegedés,
vontatás)

• Motor beindításának módja ... 5-11

• Mérőműszerek és órák leolvasása ... 2-2

• Karbantartás és önállóan elvégezhető művele-
tek ... 8-2

• Műszaki információk ... 9-2

GYORSHIVATKOZÁS



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

A gépjármű tulajdonosaként több fontos kódok
kap a gépkocsival kapcsolatban, amelyekre ak-
kor lehet szükséges, ha az INFINITI gépjármű
immobilizer rendszerének kulcsát másoltatni
kell.

Kérjük, írja be a kulcs számát a megadott helyre
vagy ragassza be a matricát, ha elérhető. Távo-
lítsa el az oldalt a kézikönyvből és őrizze meg
biztonságos helyen, ne a járműben.

Amikor eladja a gépjárművet, kérjük, az oldalt
adja át a vevőnek.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Kulcs szám

Távolítsa el az oldalt a kézikönyvből és őrizze meg biztonságos helyen, ne a
járműben.

Amikor eladja a gépjárművet, kérjük, az oldalt adja át a vevőnek.






