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Предговор

Добре дошли в разрастващото се семейство нови собствениците на INFINITI. Този автомобил е доставен с увереност. Той е произведен с помощта
на последните технологии и стриктен качествен контрол.

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

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

Вашият INFINITI център познават автомобила ви най-добре. Когато поискате каквото и да е обслужване или имате някакви въпроси, вашият
търговец на INFINITI Център ще се радва да ви помогне с богатите си ресурси.

ВАЖНИ НАПОМНЯНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТТА!
Следвайте тези важни правила при шофиране, за да ви помогне да
осигурите безопасно и пълноценно пътуване за вас и за спътниците
ви!

• НИКОГА не шофирайте под влиянието на алкохол и наркотици.

• ВИНАГИ съблюдавайте наложените ограничения в скоростта и никога не
шофирайте прекалено бързо за околните условия.

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

• ВИНАГИ осигурявайте информация за правилната работа на
обезопасяващите характеристики на автомобила на всички пътници.

• ВИНАГИ проверявайте Наръчника на собственика за важна информация по
безопасността.

КОГАТО ЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
Това ръководство включва информация за всички опции, налични за
този модел. По тази причина може да откриете информация, която да
не се отнася за вашият автомобил.

В това ръководство, някои илюстрации могат да показват
разположението само за модели с ляв волан. За моделите с десен
волан, илюстрираната форма и разположение на някои компоненти
може да бъде различно.

Цялата информация, спецификации и илюстрации в това ръководство
са действали по времето, когато то е отпечатано. INFINITI си запазва
правото да променя спецификациите или дизайна по всяко време без
предизвестие и без задължение.

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

ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ - СЛЕД ТОВА ШОФИРАЙТЕ
БЕЗОПАСНО
Преди да шофирате, прочетете внимателно Наръчника на
собственика. Това ще осигури запознаването ви с контролните
прибори и препоръки за поддръжка и ще ви помага в безопасната
работа на вашият автомобил.
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В това ръководство са използвани следните символи и думи:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва наличието на опасност, която може да причини смърт или сериозни
наранявания. За да избегнете или намалите риска, трябва да следвате точно
описаните процедури.

ВНИМАНИЕ

Показва наличието на опасност, която може да причини малки или средни
наранявания или повреда на автомобила ви. За да избегнете или намалите
риска, трябва да следвате внимателно описаните процедури.

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва допълнителна полезна информация.

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

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

Стрелките на илюстрацията, които са подобни на тези, са знак за
движение или действие.

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

[ ]:

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

< >:

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

Предупредителни етикети за въздушните възглавници:

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

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



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА АКУМУЛАТОРА
ВНИМАНИЕ

Неправилно изхвърления акумулатор може да навреди на околната среда.
Винаги спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на акумулатори.

Примери за видовете батерии, които съдържа автомобила:

• Акумулатор на автомобил

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

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

• Батерия на дистанционното управление (за системата за мобилно
забавление)

Ако се съмнявате, свържете се с местните власти или център INFINITI,
или квалифициран сервиз за съвет по изхвърлянето.

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



Съдържание Съдържание на илюстрована табела 0

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

Прибори и средства за управление 2

Проверки и регулиране преди шофиране 3

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

Стартиране и шофиране 5

В случай на авария 6

Външен вид и грижи 7

Поддръжка и направи сам 8

Техническа информация 9

Индекс 10





0 Съдържание на илюстрована табелаСъдържание на илюстрована табела

Седалки, предпазни колани и допълнителна
система за пасивна безопасност (SRS)............. 0-2
Екстериор отпред ............................................ 0-3
Външна задна част .......................................... 0-4
Отделение за пътниците .................................. 0-5
Шофьорска кабина.......................................... 0-6
Модел с ляво управление (LHD) ................... 0-6
Модел с дясно управление (RHD) ................. 0-8

Приборен панел .............................................. 0-10
Модел с ляво управление (LHD) ................... 0-10
Модел с дясно управление (RHD) ................. 0-12

Измервателни уреди и инструменти ................ 0-13
Двигателен отсек............................................. 0-14
Модел VR30DDTT двигател ........................... 0-16
Модел 2,0 Л турбо двигател......................... 0-16
Модел с 2,2 Л дизелов двигател ................... 0-17



1. Анкерно закрепване на детска система
за пасивна безопасност (P. 1-29)

2. Подглавници (P. 1-9)

3. Предпазни колани (P. 1-12)

4. Система за обтягане на предпазните
колани (P. 1-47)

5. Допълнителни завесни въздушни
възглавници при страничен удар (P. 1-37)

6. Предни седалки (P. 1-2)

7. Допълнителни въздушни възглавници
при челен удар (P. 1-37)

8. Детска система за пасивна безопасност
ISOFIX (P. 1-27)

9. Задни седалки (P. 1-7)
— Детски системи за пасивна
безопасност (P. 1-20)

10. Допълнителни странични въздушни
възглавници (P. 1-37)

11. Статусна лампа за въздушната
възглавница на пътника отпред (P. 1-45)

12. Превключвател за въздушната
възглавница за пътника отпред (P. 1-46)

NIC2022

СЕДАЛКИ, ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ (SRS)

0-2 Съдържание на илюстрована табела



1. Капак (P. 3-24)

2. Чистачка на предно стъкло и умивател
— Превключване (P. 2-42)
— Смяна на перото (P. 8-22)
— Течност за измиване на прозореца
(P. 8-23)
— Нагревател на предно стъкло* (P. 2-45)

3. Фарове
— Превключване (P. 2-35)
— Система за адаптивни предни фарове
(AFS)* (P. 2-39)
— Maintenance (P. 8-32)

4. Шибедах* (P. 2-49)

5. Електрически прозорци (P. 2-47)

6. Външни огледала за задно виждане
(P. 3-28)
— Страничен мигач (P. 2-40)
— Камера за странично виждане* (вижте
наръчника з собственика на Infiniti
InTouch)

7. Кука за теглене (P. 6-23)

8. Система на Сензор за паркиране (сонар)*
(вижте наръчника за собственика на
Infiniti InTouch)

9. Предна камера* (Вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)

10. Предни мигачи (P. 2-40)

11. Предни фарове за мъгла* (P. 2-41)

12. Почистващо устройство на фарове*
(P. 2-39)

13. Гуми
— Система за наблюдение на налягането
на гумите (TPMS)*(P. 2-10, P. 5-6)
— Гуми и колела (P. 8-38)
— Мека гума (P. 6-2)
— Спецификации (P. 9-11)

14. Врати
— Ключове (P. 3-2)
— Ключалки за врати (P. 3-3)
— Система Интелигентен ключ (P. 3-7)
— Система за сигурност (P. 3-20)
— Осветление на купето* (P. 2-57)

*: където е поставен

JVC0620X

ЕКСТЕРИОР ОТПРЕД

Съдържание на илюстрована табела 0-3



1. Багажник
— Капак на багажника (P. 3-25)
— акумулатор (за модели с 2,2 Л дизело
двигател и 2,0 Л турбо бензинов
двигател) (P. 8-25)
— AdBlue® резервоар* (P. 5-3, P. 8-14)

2. Високо монтирана стоп светлина (P. 8-32)

3. DAB радио антена* (P. 4-3)

4. Устройство за почистване от запотяване
на заден прозорец (P. 2-44)/Антена
(P. 4-3)

5. Система на Сензор за паркиране (сонар)*
(вижте наръчника за собственика на
Infiniti InTouch)

6. Камера за задно виждане (Вижте
наръчника на собственика на Infiniti
InTouch)

7. Кука за теглене (P. 6-23)

8. Заден комбиниран фар (P. 8-32)

9. Капак на горивен резервоар
— Работа (P. 3-27)
— Информация за горивото (P. 9-7)

10. Блокировки на задните врати,
обезопасени за деца (P. 3-6)

*: където е поставен

JVC0621X

ВЪНШНА ЗАДНА ЧАСТ

0-4 Съдържание на илюстрована табела



1. Закачалки за дрехи (P. 2-55)

2. Задна лична лампа (P. 2-57)

3. Сенници (P. 3-56)

4. Лампа за разчитане на карта (P. 2-57)

5. Превключвател на шибедах* (P. 2-49)

6. Държач за слънчеви очила (P. 2-54)

7. Опора за ръка на вратата
— Контролни бутони за електрическите
прозорци (P. 2-47)
— Електрически превключвател за
заключване на врата (P. 3-5)
— Дистанционен превключвател за
външно огледало (P. 3-29)

8. Превключвател на автоматично
позициониращо устройство за шофьора*
(P. 3-32)

9. Вътрешно огледало за задно виждане
(P. 3-28)

10. Заден подлакътник/Проход за багажника
(P. 1-8)

11. Задни държачи за чаша (P. 2-54)

12. Заден пепелник* (P. 2-53)

13. Конзолна кутия (P. 2-53)
— Извод за захранване (P. 2-51)
— Медиен хъб (вижте наръчника на
собственика на Infiniti InTouch)

14. Предни държачи за чаша (P. 2-55)

15. Статусна лампа за въздушната
възглавница на пътника отпред (P. 2-16)

*: където е поставен

JVC0425X

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЦИТЕ

Съдържание на илюстрована табела 0-5



МОДЕЛ С ЛЯВО УПРАВЛЕНИЕ (LHD)
1. Страничен вентилационен отвор (P. 4-2)

2. Превключвател за предни фарове,
фарове за мъгла и мигачи
— Фарове (P. 2-35)
— Мигач (P. 2-40)
— Фар за мъгла (P. 2-41)

3. Волан
— Система на кормилното управление с
хидроусилвател (P. 5-137)
— Клаксон (P. 2-46)
— Допълнителна предна въздушна
възглавница за шофьора (P. 2-37)
— Нагреваем волан* (P. 2-46)

4. Превключвател за избърсване и
измиване на предно стъкло (P. 2-42)

5. Превключвател за аварийни светлини
(P. 6-2)

6. Скоростен лост
— Автоматична трансмисия (AT) (P. 5-16)
— Ръчна трансмисия (MT) (P. 5-22)

7. INFINITI контролер (Вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)

8. Индикаторна лампа за изключване на
Динамичен контрол на автомобила (VDC)
(освен за Европа) (Р. 5-32) или
Превключвател за изключване на
Електронна програма за стабилност
(P. 5-34)

9. Превключвател изключване Стоп/Старт*
или изключване Спиране на празен ход*
(P. 5-42)

10. Превключвател за освобождаване
капака на багажник (P. 3-25)

11. Ключ за контрол на яркостта на
приборния панел (P. 2-4)

12. TRIP/RESET ключ за двупътен одомер
(P. 2-2)

13. Превключвател на електрическото
накланяне/телескопично завъртане на
волана * (P. 3-28)

14. Ръчка за ръчно нагласяне/телескопично
завъртане на волана* (P. 3-28)

JVC0622X

ШОФЬОРСКА КАБИНА

0-6 Съдържание на илюстрована табела



15. Контроли монтирани на волана (лява
страна)
— Превключвател за аудио управление
на волана (вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)
— Превключвател на система Свободни
ръце (вижте наръчника за собственика
на Infiniti InTouch)
— Превключвател на система за гласово
разпознаване (вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)

16. Контроли, монтиране на волана (дясна
страна)
— Превключвател на бордови компютър
(P. 2-31)
— Превключватели на ограничител на
скоростта (P. 5-70)
— Превключватели на круиз контрол*
(P. 5-73)
— Превключватели на системата за
Интелигентен Cruise Control (ICC)*
(P. 5-76, P. 5-95)
— Превключвател за динамичен
асистент на шофьора*
(P. 5-48, P. 5-54, P. 5-113)

17. Селектор за режим на шофиране INFINITI
(Р. 5-26)

*: където е поставен

Съдържание на илюстрована табела 0-7



МОДЕЛ С ДЯСНО УПРАВЛЕНИЕ (RHD)
1. INFINITI контролер (Вижте наръчника за

собственика на Infiniti InTouch)

2. Скоростен лост
— Автоматична трансмисия (AT) (P. 5-16)
— Ръчна трансмисия (MT) (P. 5-22)

3. Превключвател за аварийни светлини
(P. 6-2)

4. Превключвател за предни фарове,
фарове за мъгла и мигачи
— Фарове (P. 2-35)
— Мигач (P. 2-40)
— Фар за мъгла (P. 2-41)

5. Волан
— Система на кормилното управление с
хидроусилвател (P. 5-137)
— Клаксон (P. 2-46)
— Допълнителна предна въздушна
възглавница за шофьора (P. 1-37)

— Нагреваем волан* (P. 2-46)

6. Превключвател за избърсване и
измиване на предно стъкло (P. 2-42)

7. Страничен вентилационен отвор (P. 4-2)

8. Селектор за режим на шофиране INFINITI
(Р. 5-26)

9. Контроли монтирани на волана (лява
страна)
— Превключвател за аудио управление
на волана (вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)
— Превключвател на система Свободни
ръце (вижте наръчника за собственика
на Infiniti InTouch)
— Превключвател на система за гласово
разпознаване (вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)

10. Превключвател на електрическото
накланяне/телескопично завъртане на
волана * (P. 3-28)

JVC0623X

0-8 Съдържание на илюстрована табела



11. Контроли, монтиране на волана (дясна
страна)
— Превключвател на бордови компютър
(P. 2-31)
— Превключватели на ограничител на
скоростта (P. 5-70)
— Превключватели на круиз контрол*
(P. 5-73)
— Превключватели на системата за
Интелигентен Cruise Control (ICC)*
(P. 5-76, P. 5-95)
— Превключвател за динамичен
асистент на шофьора*
(P. 5-48, P. 5-54, P. 5-113)

12. Ръчка за ръчно нагласяне/телескопично
завъртане на волана* (P. 3-28)

13. Ключ за контрол на яркостта на
приборния панел (P. 2-4)

14. TRIP/RESET ключ за двупътен одомер
(P. 2-2)

15. Превключвател за освобождаване
капака на багажник (P. 3-25)

16. Превключвател Стоп/Старт (P. 5-42)

17. Превключвател ИЗКЛЮЧВАНЕ (OFF) на
Електронна програма за стабилност (ESP)
(P. 5-34)

*: където е поставен
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МОДЕЛ С ЛЯВО УПРАВЛЕНИЕ (LHD)
1. Бутон за полуавтоматично

превключване* (P. 5-19)

2. Прибори и измервателни уреди (P. 2-2)
— Часовник (P. 2-35)

3. Превключвател на бутон за запалване
(P. 5-11)

4. Централен вентилационен отвор (P. 2-2)

5. Отопление и климатик (вижте наръчника
на собственика на Infiniti InTouch)

6. Горен дисплей със сензорен екран (горен
дисплей) и Навигационна система*
(вижте наръчника за собственика на
Infiniti InTouch)

7. Долен дисплей със сензорен екран
(долен дисплей) (вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)

8. Превключвател за почистване от
запотяване (P. 2-44)/Превключвател за
нагревател на предно стъкло* (P. 2-45)

9. Допълнителна възглавница при удар за
пътника отпред (P. 2-37)

10. Ръкохватка за освобождаване на капак
(P. 3-24)

11. Капак на кутия с предпазители (P. 8-28)

12. Педал на спирачка при паркиране
(модел с автоматична трансмисия (АТ))
— Действие (P. 3-32)
— Паркиране (P. 5-132)
— Поддръжка (P. 8-17)

13. Лост на спирачка при паркиране (модел с
ръчна трансмисия (МТ))
— Действие (P. 3-32)
— Паркиране (P. 5-132)
— Поддръжка (P. 8-17)

14. Пепелник и запалка* (P. 2-52) или кутия
за съхранение* (P. 2-53)/електрически
извод* (P. 2-51)

15. Превключватели за отопление на
седалките* (P. 1-6)

16. Аудио система (вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)

JVC0624X
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17. Ръкохватка за отваряне на жабката
(P. 2-53)

*: където е поставен
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МОДЕЛ С ДЯСНО УПРАВЛЕНИЕ (RHD)
1. Допълнителна възглавница при удар за

пътника отпред (P. 2-37)

2. Отопление и климатик (вижте наръчника
на собственика на Infiniti InTouch)

3. Превключвател за почистване от
запотяване (P. 2-44)

4. Долен дисплей със сензорен екран
(долен дисплей) (вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)

5. Горен дисплей със сензорен екран (горен
дисплей) и Навигационна система*
(вижте наръчника за собственика на
Infiniti InTouch)

6. Централен вентилационен отвор (P. 2-2)

7. Превключвател на бутон за запалване
(P. 5-11)

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

9. Бутон за полуавтоматично
превключване* (P. 5-19)

10. Ръкохватка за отваряне на жабката
(P. 2-53)

11. Лост на спирачка при паркиране (модел с
ръчна трансмисия (МТ))
— Действие (P. 3-32)
— Паркиране (P. 5-132)

12. Кутия за вещи (P. 2-53)/електрически
извод* (2-51)

13. Превключватели за отопление на
седалките* (P. 1-6)

14. Аудио система (вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch)

15. Педал на спирачка при паркиране
(модел с автоматична трансмисия (АТ))
— Действие (P. 3-32)
— Паркиране (P. 5-132)

16. Капак на кутия с предпазители (P. 8-28)

17. Ръкохватка за освобождаване на капак
(P. 3-24)

*: където е поставен
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1. Тахометър (P. 2-2)

2. Предупредителни/индикаторни лампи
(P. 2-6)

3. Скоростомер (P. 2-2)

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

5. Автомобилен информационен дисплей
(P. 2-21)
— Одомер/двупътен одомер (P. 2-2)
— Индикатор за положение на
Автоматична трансмисия (AT)* (P. 2-29)

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

*: където е поставен
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За да свалите капака на двигателния отсек,
откачете куките, разположени, както е
показано на илюстрацията.
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МОДЕЛ VR30DDTT ДВИГАТЕЛ
1. Акумулатор *1 (P. 8-24)

2. Маслоизмервателна щека (P. 8-10)

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

4. Резервоар за спирачна течност *1
(P. 8-19)

5. Държач на предпазител/предпазна
връзка *2 (P. 8-28)

6. Въздушен филтър (P. 8-22)

7. Местоположение на задвижващ ремък
на двигателя (P. 8-16)

8. Капачка за пълнене на радиатора (P. 8-6)

9. Резервоар за охладителната течност на
интеркулер (P. 8-8)

10. Резервоар за охладителната течност на
двигател (P. 8-6)

11. Резервоар за течност за измиване на
прозорците (P. 8-23)

*1: Илюстрираната схема е за модел с ляв
волан (LHD). При модела с дясно управление
(RHD), тези компоненти са разположени от
противоположната страна.

*2: За модел с десен волан (RHD), в близост до
акумулатора е разположен друг държач на
предпазители.
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МОДЕЛ 2,0 Л ТУРБО ДВИГАТЕЛ
1. Държач на предпазител и предпазна

връзка* (P. 8-28)

2. Акумулатор* (P. 8-24)

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

4. Резервоар за спирачна течност * (P. 8-19)

5. Резервоар за охладителната течност
(P. 8-6)

6. Държач на предпазител и предпазна
връзка (P. 8-28)

7. Маслоизмервателна щека (P. 8-10)

8. Местоположение на задвижващ ремък
на двигателя (P. 8-16)

9. Резервоар за течност за усилване на
кормилното управление (където е
поставено) (P. 8-21)

10. Резервоар за течност за измиване на
прозорците (P. 8-23)

Допълнителният акумулатор се намира в
багажника. (Виж “Акумулатор” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам” (P. 8-24.)

*: Илюстрираната схема е за модел с ляв
волан (LHD). При модела с дясно управление
(RHD), тези компоненти са разположени от
противоположната страна.
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Модел с 2,2 Л дизелов ДВИГАТЕЛ
1. Държач на предпазител и предпазна

връзка* (P. 8-28)

2. Акумулатор* (P. 8-24)

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

4. Резервоар за течност за спирачки и
съединител (където е поставен)* (P. 8-19)

5. Резервоар за охладителната течност
(P. 8-6)

6. Държач на предпазител и предпазна
връзка (P. 8-28)

7. Местоположение на задвижващ ремък
на двигателя (P. 8-16)

8. Маслоизмервателна щека (P. 8-10)

9. Резервоар за течност за усилване на
кормилното управление (където е
поставено) (P. 8-21)

10. Резервоар за течност за измиване на
прозорците (P. 8-23)

Допълнителният акумулатор се намира в
багажника. (Виж “Акумулатор” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам” (P. 8-24.)

*: Илюстрираната схема е за модел с ляв
волан (LHD). При модела с дясно управление
(RHD), тези компоненти са разположени от
противоположната страна.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не управлявайте и/или не се возете в
автомобила с наклонена назад облегалка на
седалката. Това може да бъде опасно.
Раменният ремък няма да пасва правилно на
тялото. При евентуално произшествие, вие и
вашите пътници бихте могли да бъдете
изхвърлени към раменния ремък и да получите
нараняване на врата или други сериозни
наранявания. Вие и вашите пътници бихте
могли също да се плъзнете под долния ремък на
предпазния колан и да получите сериозни
наранявания.

• За най-ефективна защита по време на
движението на автомобила, облегалката на
седалката следва да бъде изправена. Винаги
сядайте добре облегнати и изправени в
седалката и регулирайте седалката правилно.
Виж “Предпазниколани”по-долув тозираздел.

• Не оставяйте в автомобила деца без надзор. Те
могат неволно да активират превключватели
или органи за управление, или да придвижат
автомобила. Така децата може да бъдат
въвлечени в сериозни инциденти.

• За да бъде подпомогнато предотвратяването на
опасността от травма или смърт при случайно
задействане на автомобила и/или неговите
системи, не оставяйте деца, лица, нуждаещи от
помощ от други или домашни любимци без
надзор в автомобила. Освен това,
температурата в затворен автомобил в топъл
ден може бързо да се повиши достатъчно, за да
предизвика значителна опасност от травма или
смърт на хора и домашни любимци.

ВНИМАНИЕ

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

ПРЕДНИ СЕДАЛКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Ръчно регулиране на седалка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След регулиране на седалка, леко раздрусайте
седалката, за да потвърдите, че се е блокирала
сигурно. Ако седалката не е блокирана сигурно, тя
може да се премести внезапно и да причини загуба
на контрол над автомобила.

SSS0133Z
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Напред и назад:

1. Дръпнете нагоре лостчето за регулиране
j1 .

2. Плъзнете седалката до исканото
положение.

3. Освободете лостчето за регулиране, за да
блокирате седалката на място.

Навеждане:

1. Дръпнете нагоре лостчето за регулиране
j2 .

2. Наклонете облегалката до исканото
положение.

3. Освободете лостчето за регулиране, за да
блокирате облегалката на място.

ВНИМАНИЕ

Когато местите седалките напред или назад, или
връщате наклонена назад облегалка към

изправено положение се уверете, че докато
правите това държите облегалката на седалката.
Ако облегалката на седалката не бъде държана,
седалката или облегалката й ще се преместят
внезапно и може да причинят нараняване.

Възможността за навеждане позволява
регулирането на облегалката на седалката за
пътници с различни размери, за да получите
най-доброто приспособяване на предпазния
колан. (Виж “Предпазни колани” по-долу в този
раздел.)

Облегалката на седалката може да бъде
наведена, за да позволи на пътниците да
почиват, докато автомобилът е паркиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Облегалката на седалката не трябва да бъде
навеждана повече от необходимото за вашето
удобство. Предпазните колани са най-ефективни,

когато пътникът е седнал изправен на седалката с
гръб плътно прикрепен към облегалката. Ако
облегалката на седалката е пусната назад, рискът
да се изплъзнете под долния ремък на предпазния
колан и да се нараните се увеличава.

Повдигач на седалката:

Издърпайте нагоре лоста за регулиране или
го натиснете надолу, за да регулирате
височината на седалката, докато не
постигнете исканото положение.

Електрическо регулиране на
седалката
Съвети за работа:

• Моторчето на електрическата седалка има
защитна верига за автоматична пренастройка
при претоварване. Ако моторчето спре да
работи по време на регулирането на седалката,
изчакайте 30 секунди, след това активирайте
наново превключвателя.
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• С оглед избягване разреждането на
акумулатора, не задействайте електрическите
седалки за продължителен период от време,
когато двигателят не работи.

За информация относно функцията на
автоматичнотопозициониращоустройство за
шофьора (там, където е поставено), вижте
“Автоматично позициониращо устройство за
шофьора (където е поставено)” в раздел
“3. Проверки и регулиране преди шофиране”.

Напред и назад:

Придвижете превключвателя за регулиране
j1 напред или назад, докато достигнете до
желаната позиция.

Навеждане:

Придвижете превключвателя за регулиране
j2 напред или назад, докато достигнете до
желаната позиция.

Възможността за навеждане позволява
регулирането на облегалката на седалката за
пътници с различни размери, за да получите
най-доброто приспособяване на предпазния
колан. (Виж “Предпазни колани” по-долу в този
раздел.)

Облегалката на седалката може да бъде
наведена, за да позволи на пътниците да
почиват, докато автомобилът е паркиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Облегалката на седалката не трябва да бъде
навеждана повече от необходимото за вашето
удобство. Предпазните колани са най-ефективни,
когато пътникът е седнал изправен на седалката с
гръб плътно прикрепен към облегалката. Ако
облегалката на седалката е пусната назад, рискът
да се изплъзнете под долния ремък на предпазния
колан и да се нараните се увеличава.
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Повдигач на седалката:

1. Издърпайте нагоре лоста за регулиране
или го натиснете надолу, за да регулирате
височината на седалката, докато не
постигнете исканото положение.

2. Наклонете нагоре или надолу
превключвателя за регулиране, както е
показано, за да регулирате ъгъла на
седалката докато не постигнете исканото
положение.

Странична опора (там където е поставена):

Функцията за странична опора позволява да
регулирате опорите на торса. Натиснете
превключвателите нагореj1 или надолуj2 ,
за да настроите зоната за торса.

Лумбална опора (там, където е
поставена)
Тип с ръчна настройка:

Преместете лостчето за регулиране j1
напред или назад, за да регулирате
лумбалната опора до постигане на желаното
положение.

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

SSS1052Z JVR0186XZ
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Тип с електрическа настройка (където е
поставен):

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

Натиснете всяка от страните на регулиращия
превключвател, както е показано, за да
регулирате лумбалната опора на седалката в
желаното положение.

Удължение за бедрото (там където е
поставено)

Предната част на предните седалки може да
бъдеудълженанапред заповечекомфортпри
сядането. Издърпайте и задръжте лостаj1 ,
за да удължите предната част в желаното
положение.

Нагреваеми седалки (където са
поставени)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте на присъстващите да използват
нагревателя на седалките, ако те не могат да
наблюдават увеличаващата се температура на
седалките или нямат чувствителност за усещане на
болка в тези части на тялото, които са в контакт със
седалката. Използването на нагревателя на
седалките от такива лица би довело до сериозни
наранявания.

ВНИМАНИЕ

• акумулатор може да бъде изтощен, ако
нагревателя на седалка работи дълго, докато
двигателяне работи.

• Не използвайте нагревателя на седалката за
продължителни периоди от време или когато
никой не използва седалката.

• Не поставяйте нищо върху седалката, което да
изолира топлината, като например одеало,
възглавничка, покривало за седалка, и т.н. В
противенслучай, седалкатаможедасепрегрее.

• Не поставяйте нищо твърдо или тежко върху
седалката или не я пробивайте с карфица или
подобен предмет. Това може да доведе до
повреда на нагревателя.

• Всяка течност, разлята върху нагреваемата
седалка трябва да бъде отстранена незабавно
със сух парцал.

• Когато почиствате седалката, никога не
използвайте бензин, разтворител, или подобни
материали.

• Ако бъдат установени неизправности или
нагреваемата седалка не работи правилно,
изключете превключвателя и закарайте
автомобила за проверка в някой от центровете
на INFINITI или квалифициран сервиз.

SSS1053 SSS1057Z
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Предните седалки могат да бъдат подгрети от
вградени нагреватели. Отоплителната
система на седалката на шофьора и на
седалката за пътника отпред могат да работят
независимо.

Работа с превключвател:

1. Стартирайте двигателя.

2. Натиснете превключвателя на приборния
панел.

• При всяко натискане на превключвателя,
режимът за подгряване на седалките ще се
сменя в следния ред.

AUTO (АВТО) → High (Силно) → Mid
(Средно) → Lo (Слабо) → OFF (ИЗКЛ)

• Индикаторната лампа j1 върху
превключвателя ще светне, когато
нагревателят е включен.

Когато вътрешната част на автомобила бъде
затоплена, задължително изключете
нагревателя на седалките.

Работа със сензорния екран:

Натиснете бутона <CLIMATE> и докоснете [m ]
или [m ] на долния дисплей. Изберете
елемент от [AUTO] (АВТО), [High] (Силно), [Mid]
(Средно), [Low] (Слабо) или [OFF] (ИЗКЛ.).

Настройка на режим AUTO (АВТО):

Когато е в режим [AUTO] (АВТО), нагревателят
ще се включва или изключва автоматично
съобразно условията като вътрешна
температура на пътническия отсек. В
зависимост от условията, нагревателят няма
да се включи, дори при избран режим [AUTO]
(АВТО). Настройката за режим [AUTO] (АВТО)
може да бъде променена. За подробности,
вижте наръчника за собственика на Infiniti
InTouch.

ЗАДНИ СЕДАЛКИ

Сгъване (където е поставено)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не позволявайте на никого да се вози в
багажното отделение (багажника) или на
задната седалка, когато тя е в сгънато надолу
положение. Използването на тези зони от
пътниците, без подходящи обезопасителни
колани би могло да доведе до сериозно
нараняване или смърт при злополука или
внезапно спиране.

• Закрепетеподходящоцелиябагажсвъжетаили
ремъци, за да предотвратите неговото
подхлъзване или преместване. Не поставяйте
багаж по-високо от облегалките на седалките.
При внезапно спиране, или сблъсък
незакрепеният багаж би могъл да предизвика
лично нараняване.

• Когато връщате облегалките на седалките в
горно положение, уверете се, че те са напълно
застопорени в заключено положение. Ако те не
са напълно застопорени, пътниците могат да
бъдат наранени при злополука или внезапно
спиране.

• Винаги наблюдавайте отблизо децата, когато се
намират околоколи, за да предотвратите играта
и заключването им вътре в багажника, където
те биха могли да бъдат сериозно наранени.
Дръжте колата заключена, а облегалката на

JVR0505XZ
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задната седалка и капака на багажника здраво
заключени, когато не се използват, и
предотвратете достъпа на деца до ключовете на
колата.

Облегалката на задната седалкаможедабъде
сгъната в съответствие със следната
процедура.

Преди сгъване на облегалката:

• Разкачете и приберете предпазния колан на
средната седалка и езика в основата за
прибиране. (Виж “Предпазен колан на задната
средна седалка (модели със сгъване на
седалките)” по-долу в този раздел.)

• Винаги свързвайте средния предпазен колан,
когато седалката бъде върната в изправено
положение.

• Отстранете съдовете с питиета от задните
държачи за чаши.

За сгъване на облегалка:

1. Отворете капака на багажника.

2. Издърпайте лентата, намираща се от
лявата и дясната страна на багажника.
Облегалката на задната седалка ще бъде
разкачена.

3. Сгънете облегалката на задната седалка
надолу.

За да върнете облегалката на седалката:

1. Сгънете облегалката на задната седалка
нагоре.

2. Здраво заключете облегалката на
седалката в съответното положение.

ПОДЛАКЪТНИК

Задница

Издърпайте подлакътника напред, докато
стане хоризонтален, както е показано.

Вътрешен достъп до багажника

Задната централна облегалка може да бъде
сгъната, за да позволи достъп до багажника
от вътрешността на автомобила.

JVR0195X
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За достъп до багажника, издърпайте надолу
задния централен подлакътник и издърпайте
навън капака за вътрешен достъп до
багажникаj1 .

За да заключите капака, използвайте
механичния ключ и го завъртете в положение
за заключване j2 . За да отключите,
завъртете ключа в положение за отключване
j3 . За употребата на механичния ключ вижте
“Ключове” в раздел “3. Проверки и регулиране
преди шофиране”.

Уверете се, че ключът е изваден от
ключалката на капака преди да отваряте или
затваряте капака за вътрешен достъп до
багажника. В противен случай капакът и
задния подглавник може да бъдат повредени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подглавниците допълват останалите системи за
сигурност на автомобила. Ти може да предоставят
допълнителна защита срещу нараняване при
определени удари отзад. Регулируемите
подглавници трябва да се регулират правилно,
както е описано в този раздел. Проверете
регулиранетонаподглавника, следкатонякойдруг
е използвал седалката. Не закачайте нищо към
тръбите на подглавниците и не ги демонтирайте.Не
използвайте седалката, ако подглавника е
отстранен. Ако подглавник е демонтиран, преди да
някой да използва седалката монтирайте отново
подглавника и го регулирайте правилно.
Неспазването на тези инструкции може да намали
ефективността на подглавниците. Това може да
увеличи риска от сериозно нараняване при
сблъсък.

• Вашият автомобил е оборудван с подглавници,
коитоможеда саинтегрирани,регулируемиили
не.

• Регулируемите подглавници имат много
прорези по дръжките, за да може да бъдат
регулирани в исканото положение.

• Нерегулируемите подглавници имат единичен
улей, за да бъдат фиксирани към рамката на
седалката.

• Правилно регулиране:

– За типа регулиране, изравнете
подглавника така, че ухото ви да е на
приблизително същото ниво като
центъра на подглавника.

– Положението на ухото ви все още е по-
високо от центъра на подглавника,
поставете последния в по-високо
положение.

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

РЕГУЛИРУЕМИ КОМПОНЕНТИ НА
ПОДГЛАВНИК

1. Демонтируем подглавник

2. Много жлебове

3. Ръкохватка за блокиране

SSS0992Z
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4. Дръжки

НЕ РЕГУЛИРУЕМИ КОМПОНЕНТИ НА
ПОДГЛАВНИК

1. Демонтируем подглавник

2. Единичен жлеб

3. Ръкохватка за блокиране

4. Дръжки

ДЕМОНТАЖ

Използвайте следната процедура, за да
демонтирате подглавника.

1. Издърпайте подглавника нагоре до
исканото положение по височина.

2. Натиснете и задръжте ръкохватката за
блокиране.

3. Демонтирайте подглавника от седалката.

4. Съхранете подглавника на сигурно място,
така че да не се подмята в автомобила.

5. Монтирайте отново и регулирайте
правилно подглавника, преди някой да
седне в седалката.

МОНТАЖ

1. Изравнете дръжките на подглавника с
отворите в седалката. Уверете се, че
подглавника сочи в правилната посока.
Дръжката с жлебовете за регулиране j1
трябва да бъде монтирана в ръкохватката
за блокиранеj2 .

2. Натиснете и задръжте ръкохватката за
блокиране и натиснете подглавника
надолу.

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

JVR0203XZ
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РЕГУЛИРАНЕ

За регулиране на подглавник

Регулирайте подглавника, така, че
централната линия да съвпадне с линията на
ушите ви. Положението на ухото ви все още е
по-високо от центъра на подглавника,
поставете последния в по-високо положение.

За нерегулируем подглавник

Уверете се, че подглавникът е позициониран
извън позицията за съхраненине или която и
да е позиция без заключване, така че
блокировката е зацепена в жлеба, преди
поставяне на сеалката в исканата позиция.

Издигане

За да издигнете подглавника го издърпайте
нагоре.

Уверете се, че подглавникът е позициониран
извън позицията за съхраненине или която и
да е позиция без заключване, така че
блокировката е зацепена в жлеба, преди
поставяне на сеалката в исканата позиция.

Сваляне

За да свалите надолу, натиснете и задръжте
ръкохватката за блокиране и натиснете
подглавника надолу.

Уверете се, че подглавника е позициониран
така, че ръкохватката за блокиране да бъде
зацепена в улея преди да сядате в тази
седалка.

SSS0997Z
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АКТИВНИ ПОДГЛАВНИЦИ (където са
поставени)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако не можете да регулирате подглавниците
правилно, това може да намали ефективността
на активните подглавници. Винаги регулирайте
подглавниците както е описано по-рано в този
раздел.

• Не прикачвайте нищо към дръжките на
подглавниците. Това може да попречи на
ефективността на активните подглавници.

• Винаги носете предпазните колани. Активните
подглавници са предназначени да подпомагат
останалите системи за безопасност. Никоя
система не може да предотврати всички
наранявания при злополука.

Активните подглавници се придвижват
напред като използват силата, която
облегалката на седалката получава от

седящия в нея, при удар отзад. Движението
на подглавниците наранявания подпомага
подпирането на главата на пътника отпред,
като намалява нейното движение назад, и
спомага за поглъщане на някои от силите,
които могат да доведат до наранявания от
типа на контузии на шията.

Активните подглавници са ефективни при
осигуряване на защита при ниски до средни
скорости, при които най-често могат да
възникнат наранявания от типа на контузии
на шията.

Активните подглавници функционират само
при определени злополуки с удар отзад. След
сблъсъка, подглавниците се връщат в техните
първоначални положения.

Регулирайте правилно активните
подглавници, както е описано в предишния
раздел.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ
КОЛАНИ
Ако сте сложили предпазния колан правилно,
и седите изправени и облегнати на седалката,
шансовете да бъдете наранени или да
загинете при злополука и/или да пострадате
сериозно значително намалява. INFINITI
горещо ви препоръчва вие и всичките ви
пътници да закопчавате предпазните си
колани всеки път, когато шофирате дори ако
вашето положение в автомобила включва
системи на допълнителни въздушни
възглавници.

SSS0508Z
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Предпазните колани са проектирани така, че да
понесат костната структура на тялото, и следва
да бъдат носени ниско през предната част на
таза или през таза, гръдния кош и раменете, в
зависимост от приложението; трябва да бъде
избягвано носенето на долния ремък на
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предпазнияколанпрезкоремнатаобласт.Може
да настъпят сериозни наранявания, ако
предпазният колан не бъде поставен правилно.

• Поставете долния ремък на предпазния колан
възможно най-ниско, и най-плътно около
бедрата, а не на кръста. Носенето на долния
ремък на предпазния колан, твърде високо, би
могло да увеличи риска от вътрешни
наранявания при злополука.

• Не позволявайте на повече от един човек да
използват един и същи предпазен колан. Всеки
предпазенколантрябвадабъдеизползвансамо
от едно лице, седящо на това място; опасно е да
се сложи колан около дете, което се държи в
скута на друго лице, седящо на това място.

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

• Никога не слагайте предпазните колани
наопаки. Предпазните колани не трябва да
бъдат слагани с усукани ремъци. Това може да
намали тяхната ефективност.

• Предпазните колани трябва да бъдат сложени
възможно най-плътно, и съответно удобно, с
оглед осигуряване на защитата, за която са
предвидени. Един хлабав ремък ще намали
значително защитата, предоставена на носещия
го.

• Всяко лице, което управлява този автомобил
или се вози в него, трябва да използва
предпазен колан през цялото време на

пътуването. Децата трябва да бъдат подходящо
обезопасени на задните седалки и в подходяща
система за пасивна безопасност.

• Не поставяйте предпазния колан зад гърба си
или под рамото си. Винаги прекарвайте
раменния ремък на предпазния колан над
рамото си и през гръдния кош. Предпазният
колан трябва да бъде далеч от лицето и врата
ви, но да не пада под рамото ви. Може да
настъпят сериозни наранявания, ако
предпазният колан не бъде поставен правилно.

• Потребителят не трябва да прави никакви
модификации или допълнения, които да
предотвратят работата на устройствата за
нагласяне на предпазния колан за затягане, или
да предотвратят настройването на затегнатия
предпазен колан.

• Трябва да се внимава да се избегне
замърсяването на лентата на предпазния кола с
полиращи материали, масла и химикали, и
особено акумулаторна киселина. Почистването
най-безопасно може да бъде осъществено като
се използва мек сапун и вода. Предпазният
колан трябва да бъде подменен, ако лентата на
предпазния колан избелее, или се замърси или
повреди.

• Изключително е важно да се подмени целия
блокнапредпазнияколан, следкатоебилносен
при сериозен удар дори ако повредата на блока
не е очевидна.

• Всички блокове на предпазните колани
включително прибиращите устройства на
предпазните колани и присъединителните
железни части следва да бъдат прегледани след
сблъсък от INFINITI Център или квалифициран
сервиз. INFINITI препоръчва всички блокове на
предпазните колани, които са били използвани
по време на сблъсък (произшествие) да бъдат
подменени, освен, ако ударът е бил
незначителенипредпазнитеколанинепоказват
признаци на повреда и продължават да
функционират правилно. Блоковете на
предпазните колани, които не са били
използвани по време на сблъсък
(произшествие) следва също да бъдат
инспектирани и, там, където е необходимо, да
бъдат подменени, ако бъдат забелязани
признаци на повреда или неизправност.

• Веднъж след като обтегачът на даден предпазен
колан бъде активиран, той не може да бъде
използван отново. Той трябва да бъде подменен
заедно с прибиращото устройство за
предпазния колан. Свържете се с INFINITI
Център или квалифициран сервиз.

• Монтажът и демонтажът на системата за
обтягане на предпазните колани следва да бъде
извършван от INFINITI Център или
квалифициран сервиз.
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ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ЗА ДЕЦАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Бебетата и децата имат нужда от специална
защита. Предпазните колани на автомобила
може да не са им по мярка. Раменният ремък
може да приближава твърде много лицето или
врата им. Долният ремък на предпазния колан
може да не пасне на малките им бедрени кости.
При злополука, един неправилно сложен
предпазен коланможе да предизвика сериозно
или фатално нараняване.

• Винаги използвайте подходяща детска система
за пасивна безопасност.

Децата имат нужда от възрастни, които да им
подпомогнат тяхната безопасност. Те трябва
да са подходящо обезопасени. Правилното
обезопасяване зависи от големината на
детето.

Бебета и малки деца
INFINITI препоръчва бебетата и малките деца
да бъдат поставяни в детска система за
пасивна безопасност. Трябва да изберете
подходящо столче за вашия автомобил и за
детето, и винаги следвайте инструкциите на
производителя за инсталация и употреба.

Големи деца

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не позволявайте на децата да стоят
прави или на колене върху седалките.

• Никога не позволявайте на децата да влизат в
багажното отделение, докато автомобилът се
движи. При злополука или при внезапно
спиране детето може сериозно да бъде
наранено или убито.

Децата, които са твърде големи за детска
система за пасивна безопасност, следва да
бъдатнастаненииобезопасениспредпазните
колани, които са предоставени.

Ако там, където е седнало детето, има
раменен ремък на предпазния колан, който
се пада твърде близко до лицето или врата
му, може да бъде използвана повдигаща
седалка (която можете да закупите от
търговската мрежа) за да се справите с този
проблем. Повдигащата седалка би трябвало
да повдигне детето, така че раменният ремък
на предпазния колан да е подходящо

разположен през горната средна част на
рамото,адолниятремъкнапредпазнияколан
да е ниско долу върху бедрата. Повдигащата
седалка трябва също да пасва на седалката
на автомобила. Когато детето вече е
пораснало дотолкова, че раменният ремък на
предпазния колан да не докосва лицето или
врата на детето, използвайте раменния
ремък на предпазния колан без повдигащата
седалка. В допълнение на това, има много
видове детски системи за пасивна
безопасност, които се предлагат за по-
големите деца имогат да бъдат използвани за
максималната им защита.

БРЕМЕННИЖЕНИ
INFINITI препоръчва бременните жени да
използват предпазни колани. Предпазният
колан трябва да бъде поддържан в ред, и
винаги трябва да се закопчава възможнонай-
ниско около бедрата, не върху талията, а
напречния колан трябва да бъде поставен
напречно на раменете и през гръдния кош.
Никога не прекарвайте раменния ремък/
долния ремък на предпазния колан през
коремната област. Свържете се с вашия
доктор за специални препоръки.

SSS0099Z
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НАРАНЕНИ ЛИЦА
INFINITI препоръчва наранени лица да
използват предпазните колани в зависимост
от нараняването.Проверете при вашия лекар
за специфични препоръки.

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ С
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАТЯГАНЕ И
КОМФОРТНА ФУНКЦИЯ (предни
седалки) (където са поставени)

Предварителни обтегачи на предпазни
колани с помощен двигател за удържане на
седящите на предните седалки. Това помага
за намаляване на риска от нараняване при
сблъсък.

Двигателят издърпва предпазния колан при
следните аварийни ситуации:

• При аварийно спиране

• При внезапни маневри от кормилното
управление

• Активация на системата за интелигентен
спирачен асистент (IBA). (Виж “Система за
Аварийно спиране напред (където е поставена)”
в раздел “5. Стартиране и шофиране”.)

Предпазният колан спредварителниобтегачи
няма да се активират, когато:

• Когато предпазният колан не е затегнат.

• Когато при аварийно спиране, скоростта на
автомобила е под 15 км/ч (10 MPH).

• Когато при внезапна маневра, скоростта на
автомобила е под 30 км/ч (19 MPH)

Функцията за обтягане на предпазните
колани преди сблъсък няма да се активира
ако спирачния педал не е натиснат, освен при
внезапна маневра или активиране на
системата за аварийно спиране напред.

Двигателятудържапредпазнияколаникогато
предпазния колан е обтегнат или отпуснат.
Когато предпазния колан е затегнат,
двигателят затяга предпазния колан за
удобно поставяне. Когато предпазният колан
не е обтегнат, двигателя удържа предпазния
колан. Ако предпазният колан не е напълно
задържан,двигателягоиздърпва,когатобъде
отворена врата.

Винаги носете правилно предпазните колани
и стойте изправени и облегнати назад.

Ако двигателят не може да прибере
предпазния колан, когато той е обтегнат или
отпуснат, това може да означава, че
системата за предварително обтягане на
предпазнитеколаниенеизправна.Проверете
и ремонтирайте системата във Вашия INFINITI
център или квалифициран сервиз.

Когато предпазният колан е прибиран често
за кратък период от време е възможно
двигателятданеможедаприберепредпазния
колан. След 30 секунди, двигателя се
реактивираиприбирапредпазния колан.Ако

предпазният колан все още не може да бъде
прибран от двигателя, то системата за
предварително обтягане на предпазния
колан е неизправна. Проверете и
ремонтирайте системата във Вашия INFINITI
център или квалифициран сервиз.

ЦЕНТРАЛЕН МАРКЕР ВЪРХУ
ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

Избор на правилния набор от
предпазни колани

Централният механизъм за заключване на
предпазния колан може да бъде
идентифициран с маркировката CENTERjA .
Ремъкът на централния предпазен колан
може да бъде вкаран само в централния
механизъм за заключване на предпазния
колан.

SSS1084Z
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ТРИТОЧКОВИ ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ

Закопчаване на предпазните колани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Облегалката на седалката не трябва да бъде
спусната повече от необходимото за вашето
удобство. Предпазните колани са най-ефективни,
когато пътникът е седнал изправен на седалката с
гръб плътно прикрепен към облегалката.

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

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

• Прибиращото устройство е проектирано
така, че да се заключва при внезапно
спиране или при удар. Бавното издърпване

позволяванапредпазнияколанда седвижи,
и ви позволява известна свобода при
движение в седалката.

• Ако предпазният колан не може да бъде
издърпан от напълно прибрано положение,
издърпайте силно колана и го пуснете. След
това плавно издърпайте колана извън
обтегача.

3. Поставете долният ремък на предпазния
колан ниско и плътно върху бедрата, както
е показано на илюстрацията.

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

Регулиране по височина на
раменете (където е поставено)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Регулирането на височината на горното
захващане на раменния ремък на предпазния
колан трябва да стане така, че да е в
най-доброто положение за вас. Ако не го
направите, товаможеданамалиефективността
на цялата обезопасителна система и да увеличи
риска от нараняване или степента на
сериозността му при злополука.

• Раменният ремък на предпазния колан трябва
да пада върху средната част на рамото. Той не
трябва да се опира във врата.

• Проверете дали предпазният колан не е усукан
по някакъв начин.

• Уверете се, че горното захващане на раменния
ремък на предпазния колан като се опитате да

SSS0292Z
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преместите горното захващане на раменния
ремък на предпазния колан нагоре-надолу,
след регулирането.

За да го регулирате, натиснете бутона за
освобождаване jA и придвижете горното
захващаненараменнияремъкнапредпазния
колан до правилното положение, така че
коланът да премине над центъра на рамото.
Предпазният колан трябва да бъде далеч от
лицето и врата ви, но да не пада под рамото
ви. Освободете бутона, за да заключите
горното захващане на раменния ремък на
предпазния колан в желаното положение.

Откопчаване на предпазните колани
Натиснете бутона върху закопчалката.
Предпазният колан автоматично се прибира.

Проверка на работата на
предпазния колан
Прибиращите устройства на предпазните
колани са проектирани така, че да блокират
движението на предпазния колан:

• Когато предпазният колан бъде издърпан бързо
от прибиращото устройство.

• Когато автомобилът намали внезапно.

За да увеличите доверието си в предпазните
колани, проверете действието му, като
хванете на раменния ремък на предпазния
колан и го дръпнете бързо напред.
Прибиращото устройство би следвало да

блокира и ограничи по-нататъшното
движение. Ако прибиращото устройство не
блокира колана по време на тази проверка,
свържете се с INFINITI Център или
квалифициран сервиз незабавно.

Предпазен колан на задната средна
седалка (модели със сгъване на
седалките)

Предпазниятколанназаднатасреднаседалка
има език на седалкатаj1 и свързващ език
j2 . И двата свързващи езика трябва да бъдат
закопчани сигурно за правилната работа на
предпазния колан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги затягайте свързващия език и
предпазния колан в реда, който е показан.

• Винаги се уверявайте, че и двата свързващи
езика са фиксирани, когато използвате
предпазния колан. Не го използвайте само с
прикачена катарама на колана. Това би довело
до сериозно нараняване в случай на инцидент
или внезапно спиране.

JVR0257XZ
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Прибиране на предпазния колан за задната
средна седалка:

При сгъване надолу на задната седалка,
предпазния колан за средната седалка може
да бъде прибран в положение за съхранение,
както следва:

1. Задръжте свързващия език j1 така, че
предпазния колан да не се прибере

внезапно, когато езикът бъде освободен от
свързващата катарама. Освободете
свързващия език като вмъкнете подходящ
инструмент като ключ jA в свързващата
катарама.

2. След това фиксирайте езика в
прибиращата основаj2 .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не разхлабвайте конектора за предпазен колан
на средната седалка, освен при сгъване надолу
на задната седалка.

• Когато скачвате конектора за предпазния колан
на средната седалка се уверете, че облегалките
на седалката са сигурно фиксирани в
застопорено положение и конектора на
предпазния колан за средната седалка е
напълно фиксиран.

• Ако конекторът на предпазния колан на задната
седалка и облегалките не са добрефиксирани в
правилното положение, може да се стигне до
сериозно нараняване при инцидент или
внезапно спиране.

Скачване на предпазния колан за задната
средна седалка:

Винаги се уверявайте, че езика на конектора
за предпазния колан на задната средна
седалка и катарамата са прикачени.
Разкачете само при сгъване надолу на
задната седалка.

JVR0196X JVR0197X
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За да свържете катарамата:

1. Издърпайте езика на конектора от
основата за прибиранеj2 .

2. Издърпайте предпазния колан и
фиксирайте в катарамата докато щракне
j3 .

Езикът на конектора на средната седалка и
катарамата са маркирани сm иm .

Конекторът на предпазния колан за средната
седалка може да бъде скачен само с
катарамата на средната седалка.

За да затегнете предпазния колан, вижте
“Закопчаване на предпазните колани” по-горе в
този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато скачвате конектора за предпазния колан на
средната седалка се уверете, че облегалките на
седалката са сигурно фиксирани в застопорено
положение и конектора на предпазния колан за
средната седалка е напълно фиксиран.

ПОДДРЪЖКА НА ПРЕДПАЗНИЯ
КОЛАН
Периодично проверявайте дали предпазният
колан и всички метални компоненти, като
например металните закопчалки, металните
езици, прибиращите устройства на
предпазните колани, гъвкавите кабели и
горното захващане на предпазния колан към

конзолата, функционират правилно. Ако
бъдат установени разхлабени части,
признаци на влошаване качеството на
материала, прорези или други повреди върху
лентата на предпазния колан, трябва да бъде
подменен целият блок на предпазния колан.

Ако се натрупат замърсявания при водача на
раменния ремък на горното захващане на
предпазния колан към конзолата,
предпазните колани може да се прибират
бавно. Забършете водача на раменния ремък
на предпазния колан с чиста, суха кърпа.

За да почистите лентата на предпазния колан,
използвайте мек сапунен разтвор или друг
разтвор, препоръчван за почистване на
тапицерия или килим. След това избършете
съссухакърпаиоставетепредпазнитеколани
да изсъхнат на сянка. Не позволявайте на
предпазните колани да се прибират, докато
не са напълно сухи.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА
ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Когато превозвате бебета и малки деца в
автомобила, винаги ги поставяйте в
предназначена за целта детска седалка. Ако
пропуснете да използвате детската седалка,
това може да доведе до сериозно нараняване
или смърт.

• Никога не дръжте в скута си бебетата и малките
деца.При тежкакатастрофа,дорисилениздрав
възрастен човек не може да се предпази от
силния удар. Детето може да бъде притиснато
между възрастния и частите на автомобила.
Освен това,непоставяйте едини същпредпазен
колан едновременно върху вас и детето.

• INFINITI препоръчва детската седалка за
пасивнабезопасност да сеинсталирана задната

SSS0099Z

ДЕТСКА СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА
БЕЗОПАСНОСТ
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седалка. Според статистиката на злополуките,
децата са в по-голяма безопасност, когато са
хванати добре с колани на задната седалка,
вместо на предната.

• Неправилната употреба или инсталация на
детска седалка за пасивна безопасност може да
доведе до сериозно нараняване на детето и на
други пътници в автомобила и може да доведе
до нараняване или смърт при инцидент.

• Спазвайте всички инструкции на
производителя за инсталиране и използване на
детската седалка за пасивна безопасност.
Когато купувате детска седалка за пасивна
безопасност трябва да сте сигурни, че тя ще е
подходяща за вашето дете и автомобила ви.
Възможно е някои типове детски седалки за
пасивна безопасност да не могат да се монтират
по подходящ начин във вашия автомобил.

• Посоката на детската седалка, независимо
обърната напред или назад, зависи от типа
седалка и размера на детето. Вижте
инструкциите на производителя на детската
седалка за подробности.

• Регулируемите облегалки трябва да се
позиционират така, че да гарантират пълен
контакт между детската система за пасивна
безопасност и облегалката.

• След като сте монтирали детската седалка,
преди да поставите в нея детето, трябва да я
тествате. Бутнете я настрани и я дръпнете

напред, за да сте сигурни, че е фиксирана
здраво на мястото си. Детската седалка за
пасивна безопасност не трябва да се премества
повече от 25 мм (1 инч). Ако ремъците на
систематанесаздрави,стегнетеколанаколкото
е нужно или монтирайте ремъците на друга
седалка и отново тествайте.

• Когатодетската седалка запасивнабезопасност
не се използва, тя трябва да е обезопасена със
система ISOFIX или предпазния колан, за да не
се преобърне в случай на внезапно спиране или
злополука.

• Никога не монтирайте детска седалка за
пасивна безопасност, сочещаназад на предната
пътническа седалка, когато въздушната
възглавница за пътника отпред е активна.
Допълнителните въздушни възглавници при
челен удар се надуват с голяма сила. При
злополука допълнителните въздушни
възглавници за челен удар могат да ударят
сочещата назад детска система за пасивна
безопасност и да наранят тежко или убият
вашето дете.

• Ако предпазния колан е в положение, при което
на детската седалка за пасивна безопасност
трябва да бъде блокирана с устройство, а то не
е използвано, системата може да се преобърне
при нормално спиране или завиване на
автомобила.

ВНИМАНИЕ

Запомнете, че оставената в затворен автомобил
детска седалка може да се нагрее много. Преди да
поставите детето в седалката за пасивна
безопасност проверете повърхността за сядане и
закопчалките.

INFINITI препоръчва бебетата и малките деца
да бъдат поставяни в детска седалка за
пасивна безопасност. Вие трябва да изберете
детска седалка за пасивнабезопасност, която
да е подходяща за вашия автомобил и винаги
да спазвате инструкциите на производителя
за монтаж и използване. В допълнение на
това, има много видове детски седалки за
пасивна безопасност, които се предлагат за
по-големитедецаимогатдабъдатизползвани
за максималната им защита.

УНИВЕРСАЛНИ ДЕТСКИ СИСТЕМИ ЗА
ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРЕДНА
И ЗАДНА СЕДАЛКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте бебета илималки деца да седят на
предната седалка за пътника, при автомобили,
оборудвани със странични въздушни възглавници,
тъй като те могат да причинят тежки наранявания,
когато се отворят при сблъсък.
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ЗАБЕЛЕЖКА

Универсални детски системи за пасивна
безопасност, одобрени от Наредба на ООН №. 44.
са ясно маркирани като “Universal” (Универсални).

Когато избирате детска система, имайте
предвид следното:

• Изберете детска система, която отговаря на
изискванията на последния европейски
стандарт за безопасност, ООН Наредба№. 44.

• Поставете вашето дете да седне в системата и
проверете дали различните настройки са
подходящи за него. Винаги спазвайте всички
препоръчани процедури.

• Проверете детската система за пасивна
безопасност на вашия автомобил, за да сте
сигурни, че тя е съвместима с предпазните
колани на автомобила.

• Вижте табелките, дадени по-нататък в този
раздел, за да се запознаете с препоръчаните
позиции замонтажиодобрените детски системи
за пасивна безопасност за вашия автомобил.

Теглова група на детски системи за
пасивна безопасност

Теглова група Тегло на детето
Група 0 до 10 кг
Група 0+ до 13 кг
Група I 9 до 18 кг
Група II 15 до 25 кг
Група III 22 до 36 кг

Примери за типове детски системи за
пасивна безопасност:

JVR0371XZ

Детска система за пасивна безопасност, категории 0 и
0+

JVR0372XZ

Детска седалка за пасивна безопасност, категории 0+
и I

JVR0373XZ

Детска седалка за пасивна безопасност, категории II и
III
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Одобрени позиции за детска система за пасивна безопасност (с изключение
на системи ISOFIX)
При употреба на детски системи за пасивна безопасност са приложими следните ограничения
в зависимост от теглото на децата и монтажната позиция.

Теглова група

Позиция на седене
Предна

пътническа
с ВКЛЮЧЕНА
въздушна

възглавница за
пътника

Предна
пътническа
С ИЗКЛЮЧЕНА
въздушна

възглавница за
пътника

Външна задна
седалка

Средна задна
седалка

0 X U U X
0+ X U/L U/L X
I X U U X
II X UF UF/L X
III X UF UF/L X

U: Седалката е подходяща за одобрени типове детски седалки.
UF: Седалката е подходяща за обърнати напред седалки от категория “universal” (универсални), одобрени за

тази теглова група.
L: Подходящасамо заопределенидетски седалки,определенив следващата таблицанапрепоръчвани седалки

в този наръчник или в списъка с автомобили на производителя на детската седалка.
X: В тази теглова група няма препоръчителна детска седалка.

Ако монтирате детска система за безопасност на предната седалка, преместете предната
седалка до най-задно положението (плъзнете), най-издигнато положение (повдигане),
първоначално положение (регулатор на лумбалната опора, регулатора за опората на бедрата),
отстранете от предната седалка подглавника.

Ако монтирате детска седалка за пасивна безопасност на задната седалка, отстранете
подглавника на задната седалка.
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Допустими опции за захващане на детска седалка ISOFIX

Теглова група
Пригодност

Предна пътническа
седалка

Външна задна
седалка

Средна задна
седалка

Преносимо
детско легло

F ISO/L1 X X X
G ISO/L2 X X X

0 (<10 кг) E ISO/R1 X IL* X

0+ (<13 кг)
E ISO/R1 X IL X
D ISO/R2 X IL* X
C ISO/R3 X IL* X

I (9 до 18 кг)

D ISO/R2 X IL* X
C ISO/R3 X IL* X
B ISO/F2 X IUF X
B1 ISO/F2X X IL/IUF X
A ISO/F3 X IUF X

II (15 до 25 кг) X X X
III (22 до 36 кг) X X X

IL: Подходяща само за определени детски седалки ISOFIX, посочени в следващата таблица на препоръчвани
седалки или в списъка с автомобили на производителя на детската седалка.

IL*: Подходяща за определени системи за детска безопасност ISOFIX, посочени в списъка с автомобили на
производителя на детската система за безопасност.

IUF: Подходяща за обърнати напред детски седалки за пасивна безопасност ISOFIX от “универсална” категория,
одобрени за ползване в тази теглова група.

X: В тази теглова група няма препоръчителна детска седалка ISOFIX.

Ако монтирате детска седалка за пасивна безопасност на задната седалка, отстранете
подглавника на задната седалка.
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Списък на универсални, препоръчвани детски системи за безопасност

Предна пътническа седалка
(с ИЗКЛЮЧЕНА въздушна
възглавница за пътника)

Външна задна седалка Средна задна
седалка

0 (<10 кг) - - -
0+ (<13 кг) Maxi Cosi Cabrio Fix Maxi Cosi Cabrio Fix -

I (9 до 18 кг) Römer King plus Römer King plus -

II (15 до 25 кг)
Römer Kid Fix

(монтиран предпазен
колан)

Römer Kid Fix
(монтиран предпазен

колан)
-

III (22 до 36 кг)
Römer Kid Fix

(монтиран предпазен
колан)

Römer Kid Fix
(монтиран предпазен

колан)
-
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Списък на полу-универсални, препоръчвани детски системи за безопасност

Предна пътническа
седалка

(с ИЗКЛЮЧЕНА въздушна
възглавница за пътника)

Външна задна седалка Средна задна
седалка

0 (<10 кг) - - -

0+ (<13 кг)

Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Easy Fix

Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Easy Fix -

- Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Easy Fix Base -

I (9 до 18 кг) - Maxi Cosi Pearl plus
Family Fix -

II (15 до 25 кг) - Römer Kid Fix
(ISOFIX монтирана) -

III (22 до 36 кг) - Römer Kid Fix
(ISOFIX монтирана) -
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Списък на одобрените детски системи за пасивна безопасност (CRS) ДЕТСКА СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА
БЕЗОПАСНОСТ ISOFIX

Вашият автомобил е оборудван със
специално анкерно закрепване в определени
точки, което да се използва с детски системи
за пасивна безопасност ISOFIX.

Наименование на
CRS Арматура на CRS Положение на

насочване Категория

0+ (<13 кг) Römer Baby safe plus
SHR II ISOFIX основа

ISOFIX + основа
и опорен крак Насочена назад Полу

универсална

I (9 до 18 кг) Römer Duo Plus
ISOFIX + F2X
горен

ограничител
Насочена напред Универсална

JVR0255XZ

Модели със сгъваеми задни седалки

JVR0188XZ

Модели без сгъваеми задни седалки

Безопасност— седалки, предпазни колани и допълнителна система от устройства за пасивна безопасност 1-27



Местоположения на долни анкерни
закрепвания ISOFIX
Анкерните точки за закрепване ISOFIX са
предоставени за монтаж на детски системи за
пасивна безопасност само в задните външни
седалки.Несеопитвайтедамонтиратедетска
система за пасивна безопасност в средно
положение с помощта на анкеровка ISOFIX.

За модели със сгъване на задната седалка
(Тип A):

Анкерните закрепвания ISOFIX са
разположени под маркираните с ISOFIX
капачки, в основата на възглавниците на
задните седалки.

За достъп до анкерно закрепване ISOFIX,
вмъкнете пръста си в капачката и я дръпнете.

ВНИМАНИЕ

Запазете свободните капачки на долните анкерни
закрепвания ISOFIX на място, където няма да бъдат
загубени и повредени.

За модели със сгъване на задната седалка
(Тип В):

Анкерните закрепвания ISOFIXсенамират зад
долните части на задните седалки до
облегалките. Етикетът е прикрепен към
облегалките, за да помогне да установите
местоположенията на анкерните
закрепвания ISOFIX.

Модели без сгъване на задната седалка:

Анкерните закрепвания ISOFIXсенамират зад
долните части на задните седалки до
облегалките. Етикетът е прикрепен към
облегалките, за да помогне да установите
местоположенията на анкерните
закрепвания ISOFIX.

JVR0252XZ

SSS0840Z

SSS0637Z
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Анкерни закрепвания за детска
система за пасивна безопасност
ISOFIX

Детската система за пасивна безопасност
ISOFIX включва две неподвижни
приспособления за закрепване, които могат
да бъдат свързани към двете анкерни
закрепвания в седалката. С тази система не
трябва да използвате колана на седалката на
автомобила, за да фиксирате детската
система за пасивна безопасност. Проверете
етикета на Вашата детска система за пасивна
безопасност, за това дали е съвместим с
детски системи за пасивна безопасност
ISOFIX. Тази информация може да бъде
открита и в инструкциите, предоставени от
производителя на системата.

Детските системи за пасивна безопасност
ISOFIXкатоцялоизискватупотребатана горен
ремък за завързване или друго устройство

против преобръщане като опорни крачета.
При монтажа на детската система за пасивна
безопасност ISOFIX внимателно четете и
спазвайте инструкциите, дадени в това
ръководство и тези, предоставени със
системата. (Виж “Монтаж на детска система за
пасивна безопасност чрез ISOFIX” по-долу в този
раздел.)

ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЕТСКА СИСТЕМА
ЗА ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ
Дизайнът на вашия автомобил е с
разположена детска система за пасивна
безопасностназадната седалка.Примонтажа
на детската система за пасивна безопасност
внимателночететеи спазвайтеинструкциите,
дадени в това ръководство и тези,
предоставени със системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Анкерните закрепвания на детската система за
пасивната безопасност са проектирани да
издържат само товари, при правилно поставена
детска система за пасивна безопасност. В никакъв
случай те не трябва да се използват като предпазни
колани за възрастни и ремъци или за закрепяне на
предмети или оборудване към автомобила. Ако
направите това, може да повредите анкерното
закрепване на детската система за пасивна
безопасност. Детската система за пасивна

безопасност няма да бъде правилно монтирана с
повредено анкерно съединение, а при сблъсък,
детето може да бъде сериозно наранено или да се
стигне до смъртен случай.

Място на анкерното закрепване

Точките за анкерно закрепване се намират
подкапачкитенаоблицовкатана задниярафт
за багаж за дясно и ляво положение на
седалката.

Поставете горното въже над горната част на
облегалкатаи го захванете за анкера за въже,
което осигурява най-точниямонтаж.Опънете
въжето съгласно инструкциите на
производителя, за да няма провисване.

SSS0644Z

Анкерно закрепване

NPA1230
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МОНТАЖ НА ДЕТСКА СИСТЕМА ЗА
ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ ISOFIX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Прикрепете детската система за пасивна
безопасност ISOFIX само на определените
места. За местоположенията на долните
анкерни закрепвания за ISOFIX, вижте “Детска
система за пасивна безопасност ISOFIX” по-горе
в този раздел. Ако детска система за
пасивна безопасност не е закрепена
правилно, Вашето дете може да бъде
сериозно наранено или убито при
инцидент.

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

• Не се фиксирайте детска система за пасивна
безопасност в средно задно положение с
помощта на долна анкеровка ISOFIX. Детската
система за пасивна безопасност няма да бъде
правилно закрепена.

• Инспектирайте долните анкери като пъхнете
пръсти в долната анкерна област и с опипване
установете дали има запушване на анкерите на
ISOFIX, както и материала на предпазния колан
и възглавничките. Детската система за пасивна
безопасностнеезакрепенадобре,акоанкерите
за ISOFIX са запушени.

• Анкерните закрепвания на детската система за
пасивната безопасност са проектирани да
издържат само товари, при правилно поставена
детска система за пасивна безопасност. При
никакви обстоятелства те не трябва да се
използват като предпазни колани за възрастни
и ремъци или за закрепяне на предмети или
оборудване към автомобила. Ако направите
това,може да повредите анкерното закрепване
на детската система за пасивна безопасност.
Детската система за пасивна безопасност няма
да бъде правилно монтирана с повредено
анкерно съединение, а при сблъсък, детето
може да бъде сериозно наранено или да се
стигне до смъртен случай.

Монтаж на задните външни седалки
Обърната напред:

Уверете се, че следвате точно инструкциите
на производителя на Вашата детска система
за пасивна безопасност. Следвайте тези
стъпки, за да монтирате детска система за
пасивна безопасност ISOFIX, сочеща напред
на задните седалки:

1. Позиция на детската система за пасивна
безопасност на седалкатаj1 .

2. Фиксирайте долните анкерни
приспособления на към долните анкери на
ISOFIXj2 .

3. Гърбът на детската система за пасивна
безопасност трябва да бъде фиксиран
срещу гърба на седалката на автомобила.
Подглавникът трябва да бъде отстранен, за
да може да се постави правилно детската
седалка. Съхранете на сигурно място
подглавника. Уверете се, че сте
монтирали, когато бъде детската система
за пасивна безопасност бъде
демонтирана. (Виж “Подглавници” по-горе в
този раздел.)

SSS0646AZ

Насочена напред: Стъпки 1 и 2
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4. Скъсете неподвижното приспособление,
за да можете да затегнете плътно детската
система за пасивна безопасност;
натиснете надолуj3 и назадj4 плътно в
центъра на детската система за пасивна
безопасност с коляно, за да притиснете
възглавницата на седалката на
автомобила и облегалката ѝ.

5. Ако детската система за пасивна
безопасност е оборудвана с ремък за
притягане, прекарайте горния ремък за
затягане и фиксирайте към точката за
притягане на анкеровката. (Виж
“Закрепване на детска система за пасивна
безопасност” по-горе в този раздел.)

6. Ако детската система за пасивна
безопасност е оборудвана с устройства
против преобръщане, като опорни

крачета, тогава ги използвайте вместо
горния ремък за притягане, съгласно
инструкциите на производителя на
системата.

7. Преди да поставите дете в детската система
за пасивна безопасност трябва да я
тестватеj5 . Бутнете детската система за
пасивна безопасност настрани и я
дръпнете напред, за да сте сигурни, че е
фиксирана здраво на мястото си.

8. Преди всяко използване на детската
система за пасивна безопасност,
проверявайте дали тя е захваната добре.
Ако детската система за пасивна
безопасност е хлабава, повторете стъпки
от 3 до 7.

Обърната назад:

Уверете се, че следвате точно инструкциите
на производителя на Вашата детска система
за пасивна безопасност. Следвайте тези

стъпки, за да монтирате детска система за
пасивна безопасност ISOFIX, сочеща назад на
външните задни седалки:

1. Позиция на детската система за пасивна
безопасност на седалкатаj1 .

2. Фиксирайте долните анкерни
приспособления на към долните анкери на
ISOFIXj2 .

SSS0754AZ

Насочена напред: Стъпка 4

SSS0755AZ

Насочена напред: Стъпка 7

SSS0649AZ

Насочена назад: Стъпки 1 и 2

SSS0756AZ

Насочена назад: Стъпка 3
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3. Скъсете неподвижното приспособление,
за да можете да затегнете плътно детската
система за пасивна безопасност;
натиснете надолуj3 и назадj4 плътно в
центъра на детската система за пасивна
безопасност с ръка, за да притиснете
въглавницата на седалката на автомобила
и облегалката ѝ.

4. Ако детската система за пасивна
безопасност е оборудвана с ремък за
притягане, прекарайте горния ремък за
затягане и фиксирайте към точката за
притягане на анкеровката. (Виж
“Закрепване на детска система за пасивна
безопасност” по-горе в този раздел.)

5. Ако детската система за пасивна
безопасност е оборудвана с устройства
против преобръщане, като опорни
крачета, тогава ги използвайте вместо
горния ремък за притягане, съгласно
инструкциите на производителя на
системата.

6. Предидапоставитедетевдетскатасистема
за пасивна безопасност трябва да я
тестватеj5 . Бутнете детската система за
пасивна безопасност настрани и я
дръпнете напред, за да сте сигурни, че е
фиксирана здраво на мястото си.

7. Преди всяко използване на детската
система за пасивна безопасност,
проверявайте дали тя е захваната добре.
Ако детската система за пасивна
безопасност е хлабава, повторете стъпки
от 3 до 6.

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

Монтаж на задните седалки
Обърната напред:

Уверете се, че следвате точно инструкциите
на производителя на Вашата детска система
за пасивна безопасност. Следвайте тези
стъпки, за да монтирате детска система за
пасивна безопасност, сочеща напред на
задните седалки с помощта на три точков
предпазен колан без автоматичен режим за
блокиране:

1. Позиция на детската система за пасивна
безопасност на седалкатаj1 .

SSS0757AZ

Насочена назад: Стъпка 6

SSS0758AZ

Обърната напред: Стъпка 1
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2. Прекарайте катарамата на предпазния
колан през детската система за пасивна
безопасност и я пъхнете в закопчалката
j2 , докато чуетещракване и усетите, че се
е закопчала.

3. За да предотвратите разхлабване на
лентатанапредпазнияколаненеобходимо
да фиксирате колана на място с
блокировъчните устройства, приложени
към детската система за пасивна
безопасност.

4. Премахнете цялата допълнителна
хлабавина на предпазния колан;
натиснете надолуj3 и назадj4 плътно в
центъра на детската система за пасивна
безопасност с коляно, за да притиснете
възглавницата на седалката и облегалката
ѝ, докато дърпате предпазния колан.

5. Предидапоставитедетевдетската система
за пасивна безопасност трябва да я
тестватеj5 . Бутнете детската система за
пасивна безопасност настрани и я
дръпнете напред, за да сте сигурни, че е
фиксирана здраво на мястото си.

6. Преди всяко използване на детската
система за пасивна безопасност,
проверявайте дали тя е захваната добре.
Ако детската система за пасивна
безопасност е хлабава, повторете стъпки
от 3 до 5.

SSS0493AZ

Обърната напред: Стъпка 2
SSS0647AZ

Насочена напред: Стъпка 4

SSS0638AZ

Обърната напред: Стъпка 5
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Обърната назад:

Уверете се, че следвате точно инструкциите
на производителя на Вашата детска система
за пасивна безопасност. Следвайте тези
стъпки, за да монтирате детска система за
пасивна безопасност, сочеща назад на
задните седалки с помощта на три точков
предпазен колан без автоматичен режим за
блокиране:

1. Позиция на детската система за пасивна
безопасност на седалкатаj1 .

2. Прекарайте катарамата на предпазния
колан през детската система за пасивна
безопасност и я пъхнете в закопчалката
j2 , докато чуетещракване и усетите, че се
е закопчала.

3. За да предотвратите разхлабване на
лентатанапредпазнияколаненеобходимо
да фиксирате колана на място с
блокировъчните устройства, приложени
към детската система за пасивна
безопасност.

4. Премахнете цялата допълнителна
хлабавина на предпазния колан;
натиснете надолуj3 и назадj4 плътно в
центъра на детската система за пасивна
безопасност с ръка, за да притиснете
възглавницата на седалката и облегалката
ѝ, докато дърпате предпазния колан.

5. Предидапоставитедетевдетската система
за пасивна безопасност трябва да я

SSS0759AZ

Обърната назад: Стъпка 1

SSS0654AZ

Обърната назад: Стъпка 2
SSS0639AZ

Обърната назад: Стъпка 4

SSS0658AZ

Обърната назад: Стъпка 5
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тестватеj5 . Бутнете детската система за
пасивна безопасност настрани и я
дръпнете напред, за да сте сигурни, че е
фиксирана здраво на мястото си.

6. Преди всяко използване на детската
система за пасивна безопасност,
проверявайте дали тя е захваната добре.
Ако детската система за пасивна
безопасност е хлабава, повторете стъпки
от 3 до 5.

Монтаж на предната седалка за
пътник

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не монтирайте детска система за
пасивна безопасност, сочещаназад на предната
пътническа седалка, когато въздушната
възглавница за пътника отпред е активна.
Допълнителните въздушни възглавници при
челен удар се надуват с голяма сила. При
злополука допълнителните въздушни
възглавници за челен удар могат да ударят
сочещата назад детска система за пасивна
безопасност и да наранят тежко или убият
вашето дете.

• Никога не монтирайте детска система за
пасивна безопасност с горен ремък на предната
седалка.

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

• Детска седалка за пасивна безопасност за
бебета трябва да се използва в посока сочеща
назад и за това не трябва да се ползва на предна
пътническа седалка, когато въздушната
възглавница за пътника отпред е активна.

• Неизползването на предпазни колани ще
доведе до неправилнотофиксиране на детската
система за пасивна безопасност. Тя може да се
преобърне или по друг начин да се разхлаби и
да причини нараняване на детето при внезапно
спиране или сблъсък.

JVR0285XZ
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Обърната напред:

Уверете се, че следвате точно инструкциите
на производителя на Вашата детска система
за пасивна безопасност. Следвайте тези
стъпки, за да монтирате детска система за
пасивна безопасност, сочеща напред на
предната пътническа седалка с помощта на
три точков предпазен колан без автоматичен
режим за блокиране:

1. Изключете въздушната възглавница за
пътника отпред от съответния ключ. (Виж
“Допълнителна система за пасивна безопасност
(SRS)” по-долу в този раздел.) Поставете
превключвателя за запалване в позиция
ON и се уверете,че светлинния индикатор
за състоянието на предната въздушна
възглавницаm (OFF (ИЗКЛ)) свети.

2. Преместете седалката в крайна задна
позицияj1 .

3. Остранете подглавникаj2 .

4. Позиция на детската система за пасивна
безопасност в седалката.

5. Прекарайте катарамата на предпазния
колан през детската система за пасивна
безопасност и я пъхнете в закопчалката
j3 , докато чуете щракване и усетите, че се
е закопчала.

6. За да предотвратите разхлабване на
лентата на предпазния колан е
необходимо дафиксирате колана намясто
с блокировъчните устройства, приложени
към детската система за пасивна
безопасност.

7. Премахнете цялата допълнителна
хлабавина на предпазния колан; натиснете
надолуj4 и назадj5 плътно в центъра на
детската система за пасивна безопасност с
коляно, за да притиснете възглавницата на
седалката и облегалката ѝ, докато дърпате
предпазния колан.

8. Предидапоставитедетевдетскатасистема
за пасивна безопасност трябва да я

SSS0627Z

Обърната напред: Стъпки 2 и 3

SSS0360CZ

Обърната напред: Стъпка 5

SSS0647BZ

Насочена напред: Стъпка 7

JVR0286XZ

Обърната напред: Стъпка 8
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тестватеj6 . Бутнете детската система за
пасивна безопасност настрани и я
дръпнете напред, за да сте сигурни, че е
фиксирана здраво на мястото си.

9. Преди всяко използване на детската
система за пасивна безопасност,
проверявайте дали тя е захваната добре.
Ако детската система за пасивна
безопасност е хлабава, повторете стъпки
от 6 до 8.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ (SRS)
Разделът за допълнителната система за
пасивна безопасност (SRS) съдържа важна
информация относно допълнителните
въздушни възглавници зашофьора и пътника
при челен и страничен удар, допълнителните
завесни въздушни възглавници при
страничен удар и обтегачи за предпазени
колани.

Допълнителна система на въздушни
възглавници при челен удар
Тази система може да помогне за
омекотяване силата при челен удар на
вратата и в областта на гръдния кош на
шофьора и/или пътника отпред при сигурен
челен сблъсък. Допълнителните въздушни
възглавници при челен удар са проектирани
да се надуят отпред, където автомобилът е
ударен.

Допълнителни странични въздушни
възглавници при страничен удар
Тази система може да помогне за
омекотяване силата на удара в областта на
гръдния кош и таза на шофьора и пътника
отпред при сигурен страничен сблъсък.
Допълнителните странични въздушни

възглавници при страничен удар са
проектирани да се надуят откъм страната,
където автомобилът е ударен.

Системата на допълнителните
завесни въздушни възглавници при
страничен удар
Тази система може да помогне за
омекотяване удара в областта на главата на
шофьора и пътниците отпред и на задните
седалки при сигурни странични удари.
Допълнителните завесни въздушни
възглавници при страничен удар са
проектирани да се надуят отстрани, където
автомобилът е ударен.

SRS е проектирана за допълване защитата
при инцидент, предлагана от предпазните
колани на шофьора и пътниците и не е
проектирана да ги замести. SRS може да
помогне за запазването на живота и да
намали сериозните наранявания. Все пак,
надуването на въздушните възглавнициможе
да причини охлузвания и други наранявания.
Въздушните възглавници не предлагат
защита на долната част на тялото.
Предпазните колани трябва винаги да бъдат
слагани правилно и намиращите се в
автомобила трябва винаги да седят на
подходящо разстояние от волана, приборния
панел и облицовката на вратите. (Виж
“Предпазни колани” по-горе в този раздел.)
Въздушните възглавници се надуват бързо с

ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА
БЕЗОПАСНОСТ (SRS)
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оглед предпазването на пътниците. Силата на
надуване на въздушните възглавници може
да увеличи риска за пътниците, ако те са
прекалено близо модулите на въздушните
възглавници или са срещу тях по време на
надуване. Въздушните възглавници ще
изпуснат въздуха скоро след задействането
им.

SRS работи само когато ключът на
запалването е в положение ON.

Когато ключът на запалването е в положение
ON, предупредителната лампа за SRS светва
за около 7 секунди и се изключва. Това
означава, че SRS системата е функционална.
(Вижте “Предупредителни лампи, индикаторни
лампи и звукови сигнали” в раздел “2. Прибори и
средства за управление”.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Допълнителните предни въздушни възглавници
обикновено няма да се надуят в случай на
страничен удар, заден удар, преобръщане или
слаб сблъсък отпред. Винаги носете своите

предпазни колани, за да намалите риска или
сериозността на нараняванията при различни
инциденти.

• Предпазните колани и допълнителните
въздушни възглавници при челен удар са най-
ефективни, когато седите облегнати и
изправени в седалките. Въздушните
възглавниципри челен удар се надуват с голяма
сила. Ако вие и пътниците не сте поставили

SSS0131AZ

SSS0132AZ

1-38 Безопасност— седалки, предпазни колани и допълнителна система от устройства за пасивна безопасност



предпазните си колани, наведени сте напред,
стоите настрани или сте в различно положение,
рискът от нараняване или смърт при инцидент
завасипътницитеви се увеличавамного.Освен
това може вие и пътниците ви да бъдете
наранени сериозно или дори фатално от
предните въздушни възглавници, ако стоите
срещу тях при надуване. Винаги стойте
облегнати и колкото е възможно по-далеч от
волана и приборния панел. Винаги използвайте
предпазните колани.

• Дръжтеръцетесиизвънволана.Поставянетоим
отвътре на волана, може да увеличи риска от
нараняване, ако допълнителните предни
въздушни възглавници се надуят.

SSS0007Z

SSS0006Z

SSS0008Z

SSS0009Z
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не позволявайте на деца да се возят
необезопасени или да показват ръцете или
лицата си извън прозорците. Не се опитвайте да
гидържитев скута сиилинараменете си.Някои
примери за опасни положения на седене при
возене са показани на илюстрациите.

• Децата може да бъдат сериозно наранени или
убити от надуването на въздушните
възглавници, ако не са добре обезопасени.

• Никога не инсталирайте детска система за
пасивна безопасност на предната седалка.
Надуването на допълнителната предна
въздушна възглавница може сериозно да
нарани или да убие вашето дете. (Виж “Детска
система за пасивна безопасност” по-горе в този
раздел.)SSS0099Z

SSS0100Z

SSS0059AZ

SSS0140Z
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Допълнителните странични въздушни
възглавници и страничните завесни въздушни
възглавници обичайно няма да се надуват в
случай на челен удар, заден удар, преобръщане
или слаб страничен сблъсък. Винаги слагайте

своите предпазни колани, за да намалите риска
или сериозността на нараняванията при
различни инциденти.

• Предпазните колани и допълнителните
въздушни възглавници при страничен удар са
най-ефективни, когато седите добре облегнати
и изправени в седалките. Допълнителните
странични въздушни възглавници и завесните
странични въздушни възглавници се надуват с
голяма сила. Ако вие и пътниците не сте
поставили предпазните си колани, наведени сте
напред, стоите настрани или сте в различно
положение, рискът от нараняване или смърт
при инцидент за вас и пътниците ви се
увеличава много.

• Не позволявайте на никого да поставя ръце,
крака или лице близо до допълнителните
странични въздушни възглавници и
допълнителните завесни въздушни
възглавници, които се намират отстрани на
предните седалки или близо до страничните
релси на покрива. Не позволявайте на никого,
седящ на предните седалки или на задните
допълнителни седалки да показва ръце извън
прозорците или срещу вратите. Някои примери
за опасни положения на седене при возене са
показани на илюстрациите.

• Когато седите на задните седалки, не се дръжте
за облегалките на предните седалки. Ако
допълнителните странични въздушни
възглавници се надуят, може да бъдете

сериозно наранен. Бъдете особено внимателни
с децата, които трябва винаги да бъдат
надеждно обезопасени.

• Не използвайте покривала за седалки на
предните седалки. Те може да повлияят на
надуването на допълнителните странични
възглавници.

Система за обтягане на предпазните
колани
Системата за предварително обтягане на
коланите може да се активира, при
определени типове сблъсъци, със
спомагателната система на въздушни
възглавници.

Работата на прибиращите устройства на
предпазните колани и анкерните закопчалки
към предните седалки помага за затягането
на предпазните колани незабавно при
случай, когато автомобила попадне в
ситуация на сигурен сблъсък, помагайки за
предпазването на седящите. (Виж “Система за
обтягане на предпазните колани” по-долу в този
раздел.)

SSS0159Z

SSS0162Z
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Предупредителни табели за
въздушните възглавници

В автомобила са поставени предупредителни
табели за допълнителната система от
въздушни възглавници при челен удар, както
е показано на илюстрацията.

Предупредителната табела се намираj1 на
повърхността на предния пътнически и/или
сенника на шофьора.

Тозиетикет(и)предупреждаваданепоставяте
сочеща назад детска система за пасивна
безопасност напреднатапътническа седалка;
използвана в това положение може да
причини сериозно да нараняване на детето в
случай на задействане на въздушната
възглавница при удар.

Етикетътj1 предупреждава за:

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

В оборудване на автомобила с предна
въздушна възглавница за пътника,
използвайте детска система за пасивна
безопасност сочеща напред само на задните
седалки.

Когато инсталирате детска система за
пасивна безопасност в автомобила винаги
следвайте инструкциите на производителя на
системата за инсталацията й. За
допълнителна информация вижте “Детска
система за пасивна безопасност” по-горе в този
раздел.

Предупредителната лампа за
въздушна възглавница SRS

Предупредителната лампа на SRS
възглавницата, показва m в приборния
панел, наблюдава веригите за системите от
въздушни възглавници, предварителното
натягане на предпазните колани и всички
свързани кабели.

Когато ключът на запалването е в положение
ON, предупредителната лампа за SRS светва
за около 7 секунди и се изключва. Това
показва, че системите на SRS въздушни
възглавници работят.

Ако се появи някое от следните състояния,
SRS системата с въздушни възглавници и
обтегача на предпазния колан имат нужда от
сервизно обслужване:

• Предупредителната лампа за въздушна
възглавница SRS остава включена
приблизително 7 секунди.

NPA1242

Местоположение на етикет

JVR0243XZ

Предупредителен етикет за въздушна възглавница
SPA1097Z
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• Предупредителната лампа за SRS системата с
въздушни възглавници мига с прекъсване.

• Предупредителната лампа на SRS системата с
въздушни възглавници изобщо не светва.

При тези условия, въздушна възглавница
и/или система за обтягане на предпазните
колани може да не работи правилно. Те
трябва да бъдат проверени и ремонтирани.
Свържете се незабавно с INFINITI център или
квалифициран сервиз.
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СИСТЕМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
1. Зонален сензор за сблъсък (краш сензор)

2. Допълнителни предни модули на
въздушни възглавници

3. Превключвател на предна въздушна
възглавница за пътника (където е
поставена)

4. Допълнителни странични модули на
въздушните възглавници

5. Допълнителни завесни въздушни
възглавници при страничен удар

6. Устройства за надуване на допълнителни
завесни въздушни възглавници при
страничен удар

7. Диагностичен сензорен модул

8. Сателитни сензори

9. Прибиращи устройства за предпазните
колани

10. Външни обтегачи на предпазен колан за
скута

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не поставяйте никакви предмети върху
подложката на волана или върху приборния
панел, нито близо до облицовката на предните
врати и предните седалки. Не поставяйте
никакви предмети между който и да е от
седящите и подложката на волана, на
приборнияпанел,нито близо да облицовката на
предните врати и предните седалки. Такива
предмети може да представляват опасност като
се изстрелят при надуване на въздушна
възглавница.

• Незабавно след надуване, някои от
компонентите на системата на допълнителните
въздушни възглавници ще бъдат горещи. Не ги
докосвайте: може сериозно да се изгорите.

• Не трябва да бъдат правени непозволени
промени, на който е да е компонент или
окабеляване на системите за допълнителни

JVR0520X

Без разширена система от въздушни възглавници
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въздушни възглавници. Това е с оглед да се
предотврати инцидентното надуване на
въздушните възглавници или повреда по
системите на допълнителните въздушни
възглавници.

• Не правете неоторизирани промени по
електрическата система на автомобила си,
окачването, предната част на конструкцията на
предницатаипостраничнитепанели. Товаможе
да повлияе на правилната работа на системите
на въздушните възглавници.

• Подправянето на системите на въздушни
възглавници може да доведе до сериозни
персонални наранявания. Подправянето
включва промени на волана и на приборния
панел с поставяне на материали върху
подложката на волана и отгоре, около или
върху приборния панел или инсталиране на
допълнителни облицовъчни материали около
системите на допълнителните въздушни
възглавници.

• Работата върху и около системите на
въздушните възглавници трябва да се
извършва само в INFINITI център или
квалифициран сервиз. Окабеляването на SRS
не трябва да бъде модифицирано или
разкачвано. Неоторизирано тестово
оборудване и пробни устройства не трябва да
бъдат използвани върху системите на
допълнителните въздушни възглавници.

• Конекторите на кабелните снопи за
окабеляването на SRS са жълти за лесна
идентификация.

Когато въздушните възглавници се надуят,
може да бъде чут ясен силен звук, последван
от изпускане на дим. Този дим не е вреден и
не е знак за пожар. Трябва да се погрижите да
не го вдишвате, тъй като това може да
причини раздразнение и задавяне. Ето защо
трябва с оглед улесняване на дишането скоро
да се поеме свеж въздух.

Допълнителна система на въздушни
възглавници при челен удар
Системата на допълнителната въздушна
възглавница зашофьора се намира в центъра
на волана. Допълнителната предна въздушна
възглавница за пътника се намира на
приборния панел над жабката.

Системата на допълнителната предна
въздушна възглавница е проектирана да се
надува при силни предни удари, въпреки че
тя може да се надуе, ако силите при друг тип
удар са подобнина тезипри силен челен удар.
Тяможедане сенадуепринякоичелниудари.
Повреда на автомобила (или липсата на
такава) не винаги представлява индикатор за
правилната работа на системата на предната
въздушна възглавница.

Светлинен индикатор за състоянието на
въздушната възглавница за предника
отпред:

Лампата за състояние на въздушната
възглавница за пътника отпред се намира на
приборния панел.

Когато превключвателя за запалването бъде
поставен в положение ON, статусните лампи
завъздушната възглавница запътникаотпред

SSS1099Z

Лампа OFF (ИЗКЛ)

JVR0264XZ

Лампа ON (ВКЛ)
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ВКЛ и ИЗКЛ светва, а след това се изключва
или остава включена в зависимост статуса на
въздушната възглавница за пътника отпред.

• Когато ключът за запалване бъде поставен в
положение ON, а предната въздушна
възглавница за пътника е активна, лампата за
състояние OFF на предната въздушна
възглавница за пътника (m ) ще се изключи
след около 7 секунди.

Статусната лампа за въздушната
възглавница за пътника отпред ON (m )
ще светне, а след 1 минута ще се изключи,
когато превключвателя на въздушната
възглавница за пътника отпред е в
положение ON.

• Когато ключът за запалване бъде поставен в
положение ON, а предната въздушна
възглавница за пътника не е активна, лампата
за състояние ON на предната въздушна
възглавница за пътника (m ) ще се изключи
след около 7 секунди.

Статусната лампаOFF (m ) за въздушната
възглавница на пътника отпред ще свети
докато превключвателя за въздушната
възглавница е в положение “OFF”.

Ако лампата за състояние на въздушната
възглавница за пътника отпред работи по
начин, различен от писаното по-горе, то
възглавницата може да не функционира

правилно.Проверете системата и ако е нужно
незабавно я ремонтирайте в INFINITI център
или квалифициран сервиз.

Превключвател за въздушна възглавница за
пътника отпред:

Въздушна възглавница за пътника отпред
може да бъде изключена от превключвателя
иjA който се намира в жабката.

За да изключите въздушната възглавница за
пътника отпред:

1. Поставете превключвателя за запалване е
в положение “OFF” (ИЗКЛ).

2. Отворете кутията на конзолата и вкарайте
механичния ключ в превключвателя за
въздушна възглавница за пътника отпред.
За употребата на механичния ключ вижте
“Ключове” в раздел “3. Проверки и регулиране
преди шофиране”.

3. Притиснете и завъртете ключа в
положение “OFF”.

4. Поставете превключвателя за запалване е
в положениеON.Лампата за състояниеOFF
(m ) на въздушна възглавница за
пътника отпред ще светне и ще остане
включена.

За да включите въздушната възглавница за
пътника отпред:

1. Поставете превключвателя за запалване е
в положение “OFF” (ИЗКЛ).

2. Отворете кутията на конзолата и вкарайте
механичния ключ в превключвателя за
въздушна възглавница за пътника отпред.

3. Притиснете и завъртете ключа в
положение ON.

4. Поставете превключвателя за запалване е
в положение ON. Лампата за състояние ON
(m ) на въздушна възглавница за
пътника отпред ще светне.

5. След 1 минута, лампата ON (m ) на
въздушната възглавница за пътника
отпред ще угасне.
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Допълнителни странични въздушни
възглавници при страничен удар

Страничните въздушни възглавници се
намират във външната страна на облегалките
на предните седалки.

Системата на допълнителните странични
въздушни възглавници е проектирана да се
надува при силни странични удари, въпреки
че тя може да се надуе, ако силите при друг
тип удар са подобни на тези при силен
страничен удар. Тя може да не се надуе при
леки странични удари. Повреда на
автомобила (илилипсатана такава)невинаги
представлява индикатор за правилната
работа на системата на допълнителните
странични въздушни възглавници.

Системата на допълнителните
завесни въздушни възглавници при
страничен удар
Допълнителните, завесни въздушни
възглавници при страничен удар се намират
в релсите на покрива.

Системата на допълнителните завесни
въздушни възглавници е проектирана да се
надува при силни странични удари, въпреки
че тя може да се надуе, ако силите при друг
тип удар са подобни на тези при силен
страничен удар. Тя може да не се надуе при
леки странични удари. Повреда на
автомобила (илилипсатана такава)невинаги
представлява индикатор за правилната
работа на системата на допълнителните
завесни въздушни възглавници.

СИСТЕМА ЗА ОБТЯГАНЕ НА
ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• След активиране обтегача на предпазен колан
не може да бъде използван отново. Той трябва
да бъде заменен заедно с прибиращото
устройство и закопчалката в модулен вид.

• Ако автомобила бъде ударен, но обтегача за
предпазен колан не се активира, то трябва да се
извърши проверка на системата за обтягане на
коланитеиакоенеобходимодабъдат заменени
в INFINITI център или квалифициран сервиз.

• Не трябва да бъдат правени неоторизирани
промени по компонентите или окабеляването
на системата на обтегачите за предпазните
колани. Това е така, за да се предотврати
инцидентно активиране на обтегачите или
повреда по система за обтягане на предпазните
колани.

• Работата около или по системата за обтягане на
предпазните колани трябва да се извършва
само от INFINITI център или квалифициран
сервиз.ОкабеляванетонаSRSне трябвадабъде
модифицирано или разкачвано.
Неоторизирано тестово оборудване и пробни
устройства не трябва да се използват по
системата за обтягане на предпазните колани.

• Ако трябва даизхвърлите системата за обтягане
на предпазните колани или трябва да бракувате
автомобила за скрап, свържете се с INFINITI
център или квалифициран сервиз. Правилните
процедури за изхвърляне на обтегачи за
предпазни колани са описани в приложимия
Сервизен наръчник на INFINITI. Неправилното
изхвърляне може да доведе до персонално
нараняване.

Системата за предварително обтягане на
коланите може да се активира, при
определени типове сблъсъци, със
спомагателната система на въздушни
възглавници.

Работата на прибиращите устройства на
предпазните колани помага за затягането на
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предпазните колани в случай, когато
автомобила попадне в ситуация на
определени видове сблъсък, помагайки за
предпазването на седящите на предните
седалки.

Обтегачът е поставен в корпуса на
прибиращото устройство на предпазния
колан и закопчалката. Тези комплекти
предпазни колани, които се използват са
същите като конвенционалните предпазни
колани.

Когато се активира обтегачът на предпазния
колан може да бъде чут ясен, силен шум,
последван от изпускане на дим. Този дим не е
вреден и не е знак за пожар. Трябва да се
погрижите да не го вдишвате, тъй като това
може да причини раздразнение и задавяне.
Ето защо трябва с оглед улесняване на
дишането скоро да се поеме свеж въздух.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕМОНТ И СМЯНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• След като допълнителните предни въздушни
възглавници, страничнивъздушнивъзглавници
или завесните въздушни възглавници бъдат
надути, модулите им няма да функционират и
трябва да бъдат сменени. Модулите на
въздушните възглавници трябва да бъдат
сменяни в INFINITI център или квалифициран

сервиз. Надутите модули на въздушни
възглавници не могат да бъдат ремонтирани.

• Системата на въздушните възглавници трябва
да бъде инспектирана от INFINITI център или
квалифициран сервиз, ако има каквато и да е
повреда по предницата или страничните части
на автомобила.

• Ако трябва да изхвърлите SRSили да предадете
автомобила за скрап, свържете се с INFINITI
център или квалифициран сервиз. Правилните
процедури за изхвърляне са описани в
приложимия Сервизен наръчник на INFINITI.
Неправилното изхвърляне може да доведе до
персонално нараняване.

Допълнителните предни въздушни
възглавници, страничните въздушни
възглавници, завесните въздушни
възглавници и обтегачите за предпазните
колани са проектирани да се активират
еднократно. За предупреждение, ако
предупредителната лампа за въздушна
възглавница SRS не е повредена, тя остава
включена в случай на надуване. Ремонтът и
смяната на SRS трябва да бъде извършван
само в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

Когато санеобходимидейностипоподдръжка
на автомобила, информацията относно
въздушните възглавници, обтегачите на
предпазните колани и свързаните части
трябва дабъдепредоставенаналицето, което

ще извършва поддръжката. Ключът на
запалването трябва винаги да бъде в
положение LOCK, когато се работи под капака
на двигателя или във вътрешността на
автомобила.
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При сигурен челен удар с пешеходец,
системата на изскачащия капак на двигателя
може да помогне за намаляване удара върху
главата на пешеходеца. Тази система е
проектирана да изхвърли нагоре задния край
на капака при сигурен челен удар с
пешеходец, като по този начин се получава
определена плазнина между капака и
двигателния отсек, за да се намали удара
върху пешеходеца.

Системата на изскачащия капак на двигателя
се активира при сигурни челни удари с
пешеходци или предмети, когато автомобила
се шофира с определена скорост. Скоростта
на активиране на изскачащия капак на
двигателя се различава при различните
модели.Пришофиране, изскачащия капак на
двигателя може да се активира в случай на
удар при сблъсък, включващ долната страна
на автомобила или бронята. Системата се
активира, когато удар при сблъсък достигне
определено ниво дори ако сблъсъка не
причини повреда на предната броня.

Изскачащия капак на двигателя работи само
когатоключа за запалване евположениеON.
Когато превключвателят за запалване е в
положение ON (ВКЛ.), предупредителната
лампа на изскачащия капак на двигателя
светва за около 7 секунди и след това
изгасва. Това показва, че системата на
изскачащия капак на двигателя работи.

(Вижте “Предупредителни лампи, индикаторни
лампи и звукови сигнали” в раздел “2. Прибори и
средства за управление”

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

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

• Не трябва да се правят неоторизирани промени
по който и да е компонент включително капака
на двигателя и предната броня или
окабеляването на системата на изскачащия
капак на двигателя. Това може да доведе до
инцидент или неправилно активиране или
повреда по системата на изскачащия капак на
двигателя.

• Работата около системата на изскачащия капак
на двигателя трябва да се извършва от INFINITI
център или квалифициран сервиз.
Окабеляването на системата на изскачащия
капак на двигателя не трябва да бъде
променяно или разскачано. Неоторизирано
тестово оборудване и пробни устройства не
трябва да бъдат използвани на системата на
изскачащия капак на двигателя. Това може да
повлияе на правилната работа на изскачащия
капак на двигателя и да причини инцидент или
неправилно активиране.

• След активиране на системата за изскачане на
капака на двигателя не дърпайте ръкохватката
заосвобождаванеблокировкатанакапаканито
бутайте капака надолу. Ако направите това,
може да причините нараняване или повреда на
капака поради това, че след активиране на
системата капака не може да бъде затворен
ръчно. Свържете с INFINITI център или
квалифициран сервиз при активиране на
изскачащия капак на двигателя.

• Ако системата на изскачащия капак на
двигателя трябва да се бракува или
автомобилът да се предаде за скрап, свържете
се с INFINITI център или квалифициран сервиз.
Правилните процедури за бракуване на
системата на изскачащия капак на двигателя са
предоставени в приложимия Сервизен
наръчник INFINITI. Неправилното изхвърляне
може да доведе до персонално нараняване.

• След активиране изскачащия капак на
двигателя не може да бъде използван отново.
За подмяна се свържете с INFINITI център или
квалифициран сервиз. Ако автомобилът бъде
въвлечен в челен удар, но изскачащия капак на
двигателя не е активиран, уверете се, че
системата на изскачащия капак на двигателя е
проверена и ако е необходимо, сменете в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

ИЗСКАЧАЩ КАПАК НА ДВИГАТЕЛЯ (където е
поставен)
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ЗАБЕЛЕЖКА

За преглед на разположението вижте “Приборен
панел” в раздел “0. Съдържание на илюстрована
табела” и “Измервателни уреди и инструменти” в
раздел “0. Съдържание на илюстрована табела”.

СКОРОСТОМЕР И ОДОМЕР

Скоростомер

Скоростомерът показва скоростта на
движение на автомобила (км/ч илиMPH).

Одомер/дву-пътен одомер

Одомерът/Дву-пътния одомер се показва
върху автомобилния информационен
дисплей, когато ключът на запалването е в
положение ON.

Одомерът j1 показва общото разстояние,
което автомобилът е изминал.

Дву-пътният одомер j2 показва
разстоянието, изминато при отделните
пътувания.

Смяна на дисплея на дву-пътния одомер:

Натиснете превключвателя <TRIP RESET> j3
вляво на комбинирания панел с
измервателни уреди, за да промените
дисплея както следва:

TRIP A → TRIP B → TRIP A

Пренастройка на дву-пътния одомер:

Натиснете превключвателя <TRIP RESET>j3 за
повече от 1 секунда, за да занулите бордовия
одомер.

ОБОРОТОМЕР

Оборотомерът показва скоростта на
двигателя в обороти за минута (rpm). Не
карайте двигателя да работи в червената
зонаj1 .

Червената зона се различава между
моделите.

JVI0732XZ

Скоростомер

JVI0771XZ

Одомер/дву-пътен одомер

JVI0768XZ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ
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ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД ЗА
ТЕМПЕРАТУРАТА НА
ОХЛАДИТЕЛНАТА ТЕЧНОСТ ЗА
ДВИГАТЕЛЯ

Измервателният уред за температурата на
охладителната течност за двигателя показва
температурата на охладителната течност за
двигателя.

Температурата на охладителната течност за
двигателя е нормална, когато стрелките на
измервателните уреди показват в рамките на
зоната, показана на илюстрациятаj1 .

Температурата на охладителната течност за
двигателя варира в зависимост от външната
температура на въздуха и условията на
шофиране.

ВНИМАНИЕ

• Ако измервателният уред показва температура
на охладителната течност за двигателя близко
до горещия край на нормалния диапазон,
намалете скоростта на автомобила, за да
понижите температурата.

• Ако стрелката на измервателния уред е над
диапазона на нормалните стойности, спрете
автомобила, веднага щом това е възможно и
оставете двигателя на празен ход.

• Ако двигателят се прегрее, продължаването на
работата на автомобила може сериозно да
повреди двигателя. (Виж “Прегряване на
двигателя” в раздел “6. В случай на авария”
относно необходимите спешни мерки.)

ИЗМЕРВАТЕЛЕН ПРИБОР ЗА ГОРИВО

Измервателният прибор за гориво показва
приблизителното ниво на горивото в
резервоара, когато ключът на запалването е
в положение ON.

Стрелката на измервателния прибор може
леко да се премести по време на спиране със
спирачката, при завой, при ускоряване, или
при спускане или изкачване на наклони
поради движението на горивото в
резервоара.

Предупредителната лампа за малко гориво
m светва на прибора, когато горивото в
резервоараемалко.Заредете горивоведнага
щом ви е удобно, за предпочитане преди
измервателният прибор да отчете
положението празен резервоар (0).

Стрелката m , показва, че капачката на
резервоара за гориво е разположена от
дясната страна на автомобила.

JVI0767XZ

JVI0640XZ
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ВНИМАНИЕ

Заредете гориво преди измервателният прибор да
отчете положението празен резервоар (0).

Съществува малък запас от гориво в
резервоара, когато измервателният прибор
за гориво отчете положението празен
резервоар (0).

КОНТРОЛ НА ЯРКОСТТА НА
ПРИБОРНИЯ ПАНЕЛ

Ключът за управление на яркостта на
приборния панел може да бъде задействан,
когато ключа на запалването е в положение
ON. Когато превключвателя е включен,
автомобилния информационен дисплей
превключва към режим за регулиране на
яркостта.

Натиснете страната <+> на превключвателяjA
за да направите по-ярки панела и
осветлението на приборния панел. Чертата
j1 се придвижва в посока <+>.

Натиснете страната <-> на превключвателяjB
за да заглушите светлините. Чертата j1 се
придвижва в посока <−>.

Когато превключвателят за контрол на
яркостта на приборния панел не бъде
задействан за период по-дълъг от 5 секунди,
информационният дисплей на автомобила се
връща към нормалното си състояние.

ИНДИКАТОРНА ЛАМПА ЗА
ПОЛОЖЕНИЕТО НА АВТОМАТИЧНАТА
ТРАНСМИСИЯ (AT) (където е поставена)

Индикаторът за положението на
Автоматичната трансмисия (AT) показва
положението на скоростния лост, когато
ключа за запалване е в положение ON. (Виж
“36. Индикатор за позиция на автоматична
трансмисия (AT) (модели с автоматична трансмисия
(AT))” по-долу в този раздел и “Шофиране с
автоматична трансмисия (AT)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.)

JVI0644XZ

JVI0937XZ
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Предупредителна лампа Анти-
блокираща спирачна система (ABS)

Предупредителна лампа за
Динамично управление на
автомобила (VDC) (освен за Европа)/
Предупредителна лампа за
Електронната програма за
стабилност (ESP) (за Европа)

Индикаторна лампа за повреда (MI)

Предупредителна лампа за спирачка Предупредителна лампа за вода в
горивния филтър (дизелов двигател)

Индикаторна лампа на Заден фар за
мъгла

Предупредителна лампа за
зареждане на акумулатор Индикаторна лампа за къси светлини Индикаторна лампа за сигурност

Предупредителна лампа на
системата за аварийно спиране
напред*

Индикаторна лампа за заключена
врата Индикаторна лампа за габарити

Предупредителна лампа за малко
гориво

Индикаторна лампа за ECO
шофиране*

Индикаторна лампа на система Стоп/
Старт/индикаторна лампа на
система Спиране на празен ход*

Предупредителна лампа за ниско
налягане в гума

Индикаторна лампа за предни
фарове за мъгла

Индикаторна лампа за посока на
ремарке*

Главна предупредителна лампа

Светлинен индикатор за състоянието
на въздушната възглавница за
предника отпред

Индикаторни светлини за мигачи/
авария

Предупредителна лампа за
изскачащ капак на двигателя*

Предупредителна лампа за
изключено Динамично управление
на автомобила (VDC) (освен за
Европа)/Предупредителна лампа за
изключена Електронната програма
за стабилност (ESP) (за Европа)

Предупредителна лампа за усилване
на кормилното управление

Индикаторна лампа за нагревателна
свещ (дизелов двигател)

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЛАМПИ, ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИ И ЗВУКОВИ СИГНАЛИ
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Предупредителна лампа за
предпазния колан

Индикаторна лампа за асистент дълги
светлини* *: където е поставено

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

Индикаторна лампа за дълги
светлини
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ПРОВЕРКА НА СВЕТЛИНИТЕ
При затворени всички врати, задействайте
спирачката при паркиране, поставете
предпазните колани и поставете ключа на
запалването в положение ON, без да
включвате двигателя. Следните лампи ще
светнат (където са поставени): m , m ,
m (с изключение на модел с 2,2 Л дизелов
двигател), m , m

Следните лампи (където са поставени) ще
светнат за кратко и след това ще изгаснат:

m , m , m , m , m , m , m , m ,

m (за модел с 2,2 Л дизелов двигател)

Ако някоя лампа не светне или работи по
начин,различаващсе от описания, товаможе
да указва изгоряла крушка и/или
неизправност на системата. Проверете
системата и ако е нужно незабавно я
ремонтирайте в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Някои индикатори и предупреждения се
визуализират и на информационния дисплей
на автомобила между скоростомера и
оборотомера. (Виж “Автомобилен
информационен дисплей” по-долу в този раздел.)

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЛАМПИ

Предупредителна лампа
Анти-блокираща спирачна
система (ABS)

Когато превключвателят на запалването е в
положение ON (ВКЛ.), предупредителната
лампа на Анти блокиращата спирачна
система (ABS) светваислед товаизгасва. Това
означава, че ABS системата е изправна.

Ако предупредителната лампа на ABS
системата светне по време на работа на
двигателя или по време на шофиране, това
означава, че ABS системата не функционира
правилно. Системата трябва да се прегледа в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Ако в ABS системата се повреди, функцията
за алти блокиране е изключена. Спирачната
система работи нормално, но без
антиблокировка. (Виж “Спирачна система” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.)

Предупредителна лампа за
спирачка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Нивото на спирачната течност е под долната
черта на резервоара със спирачна течност; не
карайте автомобила, докато немине на преглед
в INFINITI център или квалифициран сервиз.

• Дори да прецените, че е невредим, той трябва
да се тегли, защото шофирането му може да е
опасно.

• Натискането на педала на спирачката, без да
работи двигателя и/или при ниско ниво на
спирачната течност би увеличило спирачния път
и изисква по-голямо усилие и по-голям ход на
педала.

Предупредителната лампа за спирачката
показва работата на ръчната спирачка, ниско
ниво на спирачна течност в спирачната
система и неизправна антиблокираща
спирачна система (ABS).

Предупредителен индикатор за ръчната
спирачка:

Когато превключвателят на запалването е в
положение ON (ВКЛ.) и е дръпната ръчната
спирачка, предупредителната лампа на
спирачката свети. При освободена ръчна
спирачка, предупредителната лампа на
спирачката не свети.

Ако ръчната спирачка не е освободена
напълно, предупредителната лампа на
спирачката продължава да свети. Преди да
потеглите се уверете, че предупредителната
лампа на спирачката не свети. (Виж “Спирачка
припаркиране”враздел “3.Проверкиирегулиране
преди шофиране”.)
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Предупредителен индикатор за ниско ниво
на спирачната течност:

Ако предупредителната лампа светне при
работещдвигателилиповременашофиране,
а ръчната спирачка е освободена, това
означава, че нивото на спирачната течност е
ниско.

Ако предупредителната лампа светне по
време на шофиране, спрете автомобила на
безопасно място по възможност по-скоро.
Спрете двигателя и проверете нивото на
спирачната течност. Ако нивото е на
минимум, долейте нужното количество. (Виж
“Спирачна течност” в раздел “8. Поддръжка и
направи сам”.)

Ако нивото на спирачната течност е
достатъчно, спирачната система трябва да се
прегледа от INFINITI център или
квалифициран сервиз незабавно.

Предупредителен индикатор за
Антиблокираща спирачна система (ABS):

При освободена ръчна спирачка и достатъчно
количество спирачна течност и двете
предупредителни лампи - за спирачката и
антиблокиращата спирачна система светят,
това означава, че ABS системата не работи
правилно. Системата трябва да се прегледа и
ако е нужно да се ремонтира в INFINITI център

или квалифициран сервиз незабавно. (Виж “
Предупредителна лампа Анти-блокираща спирачна
система (ABS)” по-горе в този раздел.)

Предупредителна лампа за
зареждане на акумулатор

Когато ключът на запалването е положение
ON, предупредителната лампа за зареждане
на акумулатор светва. След стартиране на
двигателя предупредителната лампа за
зареждане на акумулатор изгасва. Това
показва, че зарядната система работи.

Ако предупредителната лампа за зареждане
на акумулатор светне по време на работа на
двигателя или шофиране, това може да
означава, че зарядната система не
функционира правилно и се нуждае от
сервизно обслужване.

Ако предупредителната лампа за зареждане
на акумулатор светне по време нашофиране,
спрете автомобила на безопасно място по
възможност по-скоро. Спрете двигателя и
проверете ремъка на алтернатора. Ако
ремъкът е хлабав, скъсан или го няма
зарядната система се нуждае от ремонт. (Виж
“Задвижващи ремъци” в раздел “8. Поддръжка и
направи сам”.)

Ако ремъкът на алтернатора работи
правилно, но предупредителната лампа за
зареждане на акумулатор продължава да

свети, зарядната система трябва, да се
прегледа незабавно в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

ВНИМАНИЕ

При разхлабен, повреден или липсващ ремък на
алтернатора не трябва да шофирате.

Предупредителна лампа за
аварийно спиране напред
(където е поставено)

Когато ключът за запалване е в положение
ON, светлинният индикатор на системата за
аварийно спиране напред светва. След
стартиране на двигателя, светлинният
индикатор на системата за аварийно спиране
напред изгасва.

Тази лампа светва, когато системата за
аварийно спиране напред е настроена на
ИЗКЛ на долния дисплей.

Ако лампата светне, когато системата за
аварийно спиране напред е ВКЛ, това може
да указва, че системата не работи. Виж
“Система за Аварийно спиране напред (където е
поставена)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”
за повече подробности.
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Предупредителна лампа за
малко гориво

Тази лампа светва, когато горивото в
резервоара е малко. Допълнете колкото се
може по-скоро, за предпочитане преди
измервателният прибор за горивотода стигне
до положение 0 (празно).

Трябва да има малка резерва от гориво,
която да остане в резервоара, когато
измервателният прибор за гориво стигне до
положение 0 (празно).

Предупреждение за ниско
налягане в гума

Когато ключът на запалването е поставен в
положение ON, предупредителната лампа за
ниско налягане в гумите светва и след това
изгасва. Това показва, че предупредителната
система за ниско налягане в гумите работи.

Тази лампа се включва, ако налягането в гума
е ниско, има спукана гума (където е
поставено) или има неизправност в
предупредителната система за налягане в
гумите.

Системата за наблюдение налягането в
гумите (TPMS) наблюдава налягането в
гумите на всички гуми освен на резервната
(където е поставена).

Предупреждение за ниско налягане в гума:

Ако автомобилът бъде шофиран с ниско
налягане на гумите ще светне
предупредителната лампа.
Предупреждението [Low Tyre Pressure] (Ниско
налягане в гума) се появява и на
информационния дисплей на автомобила.

Когато предупредителната лампа за ниско
налягане в гумите светне, вие трябва да
спрете и да регулирате налягането в гумите
до препоръчваните стойности за студена
(COLD) гума, указани на стикера с
информация за гумите. За да проверите
налягането използвайте прибор за
измерване на налягане на налягане на гума.

Предупредителната лампа за ниско налягане
в гумата може да не се изключи автоматично,
когато бъде регулирано налягането в гумата.
След като гумата бъде надута до
препоръчителното налягане във автомобила
(модел с функция за нулиране на TPMS) и
тогавашофирайте със скорост над 25 км/ч (16
MPH).

Тези операции са необходими за активиране
на TPMS и изключване на предупредителната
лампа за ниско налягане в гума.

Модел с функция за нулиране на TPMS:

Трябва да бъде извършено и нулиране на
TPMS трябва след смяна на гуми или джанти,
или при смяна на местата на гуми.

В зависимост от промяната във външната
температура, предупредителната лампа за
налягане в гума може да светне, дори ако
налягането в гумите е регулирано правилно.
Регулирайте отново налягането в гумите до
препоръчителното налягане за СТУДЕНА
гума, когато гумите са студени, нулирайте и
TPMS.

Ако предупредителната лампа за налягане в
гума още продължава да свети след
операциите за нулиране, това може да
показва неправилна работа на TPMS.
Системата трябва да се прегледа в INFINITI
център или квалифициран сервиз.

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

Предупреждение за мека гума (където е
поставено):

Предупреждението за мека гума
предупреждава за ниско налягане в гума.

Ако автомобилът е бил шофиран с една или
повече мека гума, предупредителната лампа
за мека гума ще продължи да свети
непрекъснато ище прозвучи звуков сигнал за
10 секунди. На информационния дисплей на
автомобила се появява и предупреждение
[Flat Tyre] (Мека гума).
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Звуков сигнал ще прозвучи при първата
индикация за мека гума, а
предупредителната лампа ще свети
непрекъснато. Когато предупреждението ма
мека гума се активира, нулирайте системата
и проверете гумата, сменете я ако е
необходимо в INFINITI център или
квалифициран сервиз. Дори ако гумата е
надута до определеното налягане за СТУДЕНА
гума, предупреждението ще продължи да
свети докато системата не бъде нулирана в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

За модели с гуми тип за шофиране при
спукване, с такава гума можете да шофирате
автомобила за ограничен период от време.
Виж “Гуми тип за шофиране при спукване (където
са поставени)” в раздел “6. В случай на авария” и
“Гуми тип за шофиране при спукване (където са
поставени)” в раздел “8.Поддръжка и направи сам”
за повече подробности.

Неизправност на TPMS:

Ако TPMS не функционира правилно,
предупредителната лампа за ниско налягане
в гумитещепримигазаоколо 1минута,когато
ключа на запалването е поставен в
положение ON. След 1 минута лампата ще
остане включена. Системата трябва да се
прегледа в INFINITI център или квалифициран
сервиз.Предупреждението [Low Tyre Pressure]
(Ниско налягане в гума) или [Flat Tyre] (Мека
гума) (където е поставено) не се появява, ако

светне предупредителната лампа за ниско
налягане в гумите, за да укаже неизправност
на TPMS.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Радио вълните биха могли да имат обратен
ефект върху електронното медицинско
оборудване.Използващите пейсмейкър следва
да се свържат с производителя на електронното
медицинско оборудване с оглед на
евентуалното му повлияване, преди употреба.

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

• Ако предупредителната лампа за ниско
наляганена гума светнеповременашофиране,
избягвайте внезапни маневри и завои или
рязко спиране, намалете скоростта на
автомобила, напуснете пътя на безопасномясто
и спрете автомобила възможно най-скоро. При
шофирането с ниско налягане в гумите
непрекъснато вреди на гумите и се увеличава
риска от внезапна повреда. Ако не направите
това може да причините сериозна повреда на
автомобила и тя да доведе до инцидент и
сериозно персонално нараняване. Проверете

налягането в четирите гуми. Регулирайте
налягането на гумите до препоръчваното за
студени (COLD) гуми указано на стикера с
информация за гумите и така ще изключите
предупредителната лампа за ниско налягане в
гума. Ако лампата все още свети, докато
шофирате, след регулиране на налягането на
гумите, може да има спукана гума или да има
неизправност в TPMS. Ако имате спукана гума,
ремонтирайте я с комплекта за авариен ремонт
на гума (ако е поставен).Ако няма спукана гума
и всички гуми са напомпани правилно,
закарайте автомобила за проверка от център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

• За модели с гуми за шофиране при спукване на
гума, може те, освен това, да продължите да
шофирате, но запомнете, че стабилността на
автомобила е намалена, което може да доведе
до инцидент и нараняване. Освен това,
шофирането на дълго разстояние с висока
скоростможедаповредидопълнително гумите.

– Не шофирайте със скорости над 80
км/ч (50 MPH) и не шофирайте на
повече от приблизително 150 км (93
miles) със спукана гума за шофиране
при спукване. Реалното разстояние,
което автомобилът може да измине с
гума тип за шофиране при спукване,
зависи от външната температура,
товара на автомобила, състоянието на
пътя и други фактори.
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– Ако регистрирате каквито и да е
необичайни шумове или вибрации,
докато шофирате с гума тип за
шофиране със спукана гума, напуснете
пътя до безопасно място и спрете
автомобила възможно най-бързо.
Гумата може да е сериозно повредена
и трябва да бъде сменена.

• След регулиране налягането на гумата се
уверете, че сте нулирани TPMS (модел с
функция за нулиране на TPMS). Докато не бъде
извършено нулирането, TPMS няма да
предупреждава за ниско налягане в гумите.

• Когато е монтирана резервна гума или е
сменена джанта, TPMS няма да функционира и
предупредителната лампа за ниско налягане на
гума ще премигва за 1 минута. След 1 минута
лампата ще остане включена. Свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз
възможно най-скоро за смяна на гумата и/или
зануляване на системата.

• Смяната на гуми с такива, които не са
специфицирани от INFINITI може да доведе до
неправилна работа на TPMS.

ВНИМАНИЕ

• TPMS не заменя регулярната проверка на
налягането в гумите. Осигурете регулярната
проверка на налягането в гумите.

• Ако автомобилът бъдешофиран със скорост по-
ниска от 25 км/ч (16 MPH), TPMS може да не
работи правилно.

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

Главна предупредителна
лампа

Когато ключът на запалването е в положение
ON, главната предупредителна лампа свети,
ако на информационния дисплей на
автомобила е показано поне едно от следните
предупреждения.

• Предупреждение NO KEY (НЯМА КЛЮЧ)

• Предупреждение SHIFT P

• Предупреждение PUSH (БУТНИ) (където е
поставено)

• Предупреждение ИД на ключ е неправилно

• Предупреждение освободена ръчна спирачка

• Предупреждение малко течност за чистачки

• Предупреждение за отворена врата/багажник

• Предупреждение за системата наИнтелигентния
ключ

• Предупреждение за ниско налягане в гума

• Предупреждение за мека гума (където е
поставено)

• Предупреждение на ниско налягане на масло
(където е поставено)

• Предупреждениенанисконивонамасло (където
е поставено)

• AdBlue® предупреждение (където е поставено)

• Предупреждение за задвижване на четирите
колела (4WD) (където е поставено)

• Предупреждение фарове (където е поставено)

• Предупреждение на Система за адаптивно
предно осветление (AFS) (където е поставена)

• Предупреждение за управление на шаси

(Виж “Автомобилен информационен дисплей” по-
долу в този раздел.)

Ако предупрежденията на системата за
асистента за шофиране (където е поставено)
се появи в информационния диплей на
автомобила, главната предупредителна
лампа също светва. Виж “Предупредителна
система за напускане на платно (LDW)/Система за
предотвратяване напускането на платно (LDP)
(където са поставени)” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”, “Системи Предупреждение за мъртва
точка/Навлизане в мъртва точка/Система за
предотвратяване на сблъсък отзад(където са
поставени)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”,
“СистеманаАсистент за управлениенадистанцията
(DCA) (където е поставена)” в раздел “5. Стартиране
и шофиране”, “Система за Аварийно спиране
напред (където е поставена)” в раздел
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“5. Стартиране и шофиране” и “Система за
предварително предупреждение за челен сблъсък
(където е поставена)” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”.

Предупредителна лампа за
изскачащ капак на двигателя
(където е поставен)

Когато превключвателят за запалване е в
положение ON (ВКЛ.), предупредителната
лампа на изскачащия капак на двигателя
светва за около 7 секунди и след това изгасва.
Това показва, че системата на изскачащия
капак на двигателя работи.

Аконякоеот следнитеобстоятелства се случи,
системата на изскачащия капак на двигателя
се нуждае от обслужване. Проверете
системата и ако е нужно незабавно я
ремонтирайте в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

• Предупредителната лампа за изскачащия капак
ни двигателя остава включена след около 7
секунди.

• Предупредителната лампа за изскачащия капак
ни двигателя мига прекъсващо.

• Предупредителната лампа за изскачащия капак
ни двигателя не се включва изобщо.

Докато не бъде проверена и ремонтирана,
системата на изскачащия капак на двигателя
може да не функционира правилно. (Виж

“Изскачащ капак на двигателя (където е поставен)”
в раздел “1. Безопасност — седалки, предпазни
колани и допълнителна система от устройства за
пасивна безопасност”.)

Предупредителна лампа за
усилване на кормилното
управление

Модели с електрическо усилване на волана:

Когато ключът на запалването е положение
ON, светва предупредителната лампа за
усилването на кормилното управление. След
стартиране на двигателя, предупредителната
лампазаусилваненакормилнотоуправление
свети в продължение на няколко секунди и
угасва. Това показва, че електрическото
усилване на волана работи.

Ако предупредителната лампа за усилването
на кормилното управление светне, докато
двигателят работи, това може да показва, че
електрическото усилване на кормилното
управление не работи добре и може да се
нуждае от обслужване. Проверете
електрическото усилване на кормилното
управление в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Когато предупредителната лампа за усилване
на кормилното управление светне при
работещ двигател, усилвателят на
кормилното управление ще спре работа, но
вие все още ще имате контрол над

автомобила. В същото време за работа с
волана е необходимо по-голямо усилие,
особено при остри завои и ниска скорост.

Виж “Тип електрическо усилване на кормилното
управление” в раздел “5. Стартиране ишофиране”.

Модели със система за електро усилване на
управлението с хидравлична помпа:

Когато ключът на запалването е положение
ON, светва предупредителната лампа за
усилването на кормилното управление. След
стартиране на двигателя предупредителната
лампазаусилваненакормилнотоуправление
изгасва. Това показва, че системата за
електро усилване на управлението с
хидравлична помпа функционира.

Ако предупредителната лампа за усилването
на кормилното управление, докато двигателя
работи, това може а показва, че
хидравличната помпа на системата за
усилване на кормилното управление не
работят добре и може да се нуждаят от
обслужване. Проверете системата за
усилване на кормилното управление с
хидравлична помпа в INFINITI център или
квалифициран сервиз. (Виж “Хидравлична
помпа от тип за електрическо усилване на
кормилното управление” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”.)
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Модели с Директно адаптивно управление:

Когато ключът на запалването е положение
ON, светва предупредителната лампа за
усилването на кормилното управление. След
стартиране на двигателя, предупредителната
лампазаусилваненакормилнотоуправление
свети в продължение на няколко секунди и
угасва. Това показва, че Директното
адаптивно кормилно управление работи.
Започнете да шофирате автомобила, след
катопредупредителнаталампазаусилванена
кормилното управление угасне.

Ако по време на шофиране светне
предупредителната лампа за усилване на
кормилното управление, отбийте на
безопасно място по пътя и спрете
автомобила.Акопредупредителнаталампаза
усилване на кормилното управление изгасне,
можете да продължите да шофирате. Ако
предупредителната лампа за усилване на
кормилното управление продължи да свети,
проверете Директното адаптивно кормилно
управление в INFINITI център или
квалифициран сервиз. (Виж “Директно
адаптивно кормилно управление” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.)

Предупредителна лампа за
предпазния колан

Лампата и звуковият сигнал ви напомнят да
поставите предпазните колани.

Когато ключът за запалването бъде поставен
в положение ON (ВКЛ), предупредителната
лампа за поставен колан за предната седалка
в прибора светва. Лампата ще продължи да
свети, докато не се поставят предните
предпазни колани.

Когато скоростта на автомобила надмине 15
км/ч (10 MPH), лампата ще мига и камбанката
ще звъни, докато не се поставят предните
предпазни колани. Камбанката ще продължи
да звъни около 90 секунди, докато не се
поставят предпазните колани.

Предупрежденията за задни колани са
разположени в центъра на приборния панел.
Когато скоростта на автомобила надвиши 10
км/ч (6 MPH), съответната предупредителна
лампа светва в червено, ако някои от
предпазните колани за пътниците на задните
седалки не са поставени. Когато предпазните
колани за пътници на задната седалка бъдат
поставени, предупредителната светлина
изгасва. Предупредителните лампи ще се
изключатавтоматичноследприблизително35
секунди.

Когато скоростта на автомобила надвиши
15 км/ч (10 MPH), ако пътник на задната

седалка освободи своя колан, за кратко ще
прозвучи звън на камбанка и
предупредителната лампа на съответния
предпазен колан ще светне.
Предупредителната лампа ще се изключи
автоматично след приблизително 35 секунди.

Относно предпазните мерки при използване
на предпазните колани, вижте “Предпазни
колани” в раздел “1. Безопасност — седалки,
предпазни колани и допълнителна система от
устройства за пасивна безопасност”.

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

Когато превключвателят за запалване е в
положение ON (ВКЛ.), предупредителната
лампа за Допълнителна система за пасивна
безопасност (SRS) с въздушни възглавници
ще свети около 7 секунди и след това ще
изгасне. Това означава, че SRS системата с
въздушни възглавници работи.
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Ако се появи някое от следните състояния,
SRS системата с въздушни възглавници и
обтегача на предпазния колан имат нужда от
сервиз. Проверете системата и ако е нужно
незабавно я ремонтирайте в INFINITI център
или квалифициран сервиз.

• Предупредителната лампа за SRS системата с
въздушни възглавници остава да свети за около
7 секунди.

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

• Предупредителната лампа за SRS системата с
въздушни възглавници изобщо не светва.

Докато не се прегледат и ремонтират, SRS
систематасвъздушнивъзглавницииобтегача
на предпазния колан може да работят добре.
(Виж “Допълнителна система за пасивна
безопасност (SRS)” в раздел “1. Безопасност —
седалки,предпазниколаниидопълнителнасистема
от устройства за пасивна безопасност”.)

Предупредителна лампа за
Динамично управление на
автомобила (VDC) (освен за
Европа)/Предупредителна
лампа за Електронната
програма за стабилност (ESP)
(за Европа)

Когато ключът за запалване е в положение
ON, предупредителната лама за Динамично
управление на автомобила (VDC)/
Електронната програма за стабилност (ESP)
светва и след това изгасва.

Предупредителната лампа мига, когато
системата VDC/ESP работи.

Когато предупредителната лампа мига по
време на шофиране, то пътят е хлъзгав и
граничното сцепление на автомобила ще
бъде превишено всеки момент.

Ако предупредителната лампа остане да
свети, когато превключвателят за запалване
е в положение ON, това може да показва, че
VDC/ESP, активното управление на тягата,
разпределението на спирачното усилие или
системата за подпомагане стартирането на
наклон не функционират правилно и може да
се нуждаят от обслужване. Проверете
системата и ако е нужно незабавно я
ремонтирайте в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

В случай на неизправност в системата,
функционирането на системата VDC/ESP ще
бъде отменено, но автомобила все още може
да бъде шофиран.

Виж “Система за Динамичен контрол на
автомобила (VDC) (освен за Европа)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” или “Система на
Електронна програма за стабилност (ESP)(за
Европа)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

Предупредителна лампа за
вода в горивния филтър
(модел с дизелов двигател)

Ако предупредителната лампа за вода в
горивния филтър светне, докато двигателя
работи, бързо източете всичката вода от
горивния филтър. (Виж “Горивен филтър” в
раздел “8. Поддръжка и направи сам”.)

ВНИМАНИЕ

Продължаване на експлоатацията на автомобила
без надлежно източване може да причини
сериозна повреда на двигателя.

ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИ

Индикаторна лампа за къси
светлини

Индикаторната лампа за къси светлини,
когато са включени фаровете за къси
светлини на. Индикаторна лампа изгасва при
избор на дълги светлини. (Виж “Асистент за
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дълги светлини (където е поставен)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.)

Индикаторна лампа за
заключена врата (където е
поставена)

Индикаторната лампа за заключена врата,
намираща се на приборния панел, светва,
когато всички врати са заключени.

• Когато ключът за запалване е в положение ON,
индикаторът за заключена врата ще свети и ще
остане включен, когато вратите са заключени с
електрическия превключвател за заключване.

• Когато превключвателят за запалването е в
положение ACC, “OFF” или LOCK, индикаторната
лампа за заключена врата ще работи, както
следва:

– Когато вратите са заключени с
превключвателя за заключване на
електрически врати, индикаторната
лампа за заключена врата ще свети 30
минути.

– Когато вратите са заключени с
натискане на бутон “LOCK” m от
Интелигентния ключ или някой
превключвател по заявка,
индикаторната лампа за заключена
врата ще свети 1 минута.

Индикаторната лампа за заключена врата
изгасва при отключване на някоя врата.

Относно заключване или отключване на
врати, вижте “Врати” в раздел “3. Проверки и
регулиране преди шофиране”.

Индикаторна лампа за ECO
шофиране (където е
поставена)

Когато превключвателят за запалване бъде
поставен в положение ON, лампата ще светне
и след това ще изгасне.

Когато превключвателят за избор на режим
на шофиране INFINITI бъде превключен в
режим ECO, индикаторната лампа за ECO
шофиране ще светне, ще мига или ще
изгасне, си в зависимост от работата на
педала на газта, за да помогне нашофьора да
шофира икономично. За повече
подробности, вижте “Педална система ECO
(където е поставена)” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”.

Индикаторна лампа Преден
фар за мъгла

Индикаторната лампа за предните фарове за
мъгла светва, когато предните фарове за
мъгла са включени. (Виж “Превключвател на
фарове за мъгла” по-долу в този раздел.)

/ Лампа за
състоянието на
въздушната
възглавница за
предника отпред

Статусната лампа за въздушната възглавница
за пътника отпред (m ), разположена на
приборния панел ще светне, когато
въздушната възглавница запътникаотпред се
изключи от съответния превключвател.
Когато въздушната възглавница за пътника
отпред се включи, статус лампата (m ) за
нея ще светне.

За повече подробности, вижте “Допълнителна
система на въздушни възглавници при челен удар”
в раздел “1. Безопасност — седалки, предпазни
колани и допълнителна система от устройства за
пасивна безопасност”.

Индикаторна лампа за
нагревателна свещ (за модел
с дизелов двигател)

Когато ключът за запалване е в положениеON
(ВКЛ), индикаторът за нагревателна свещ
светва и се изключва след загряването на
нагревателните свещи.

Ако нагревателните свещи вече са загрели,
индикаторът занагревателна свещмига често
и след това се изключва.

2-16 Прибори и средства за управление



Индикаторна лампа за дълги
светлини (където е
поставена)

Индикаторната лампа светва, когато
фаровете се включат, докато
превключвателят е в положение <AUTO>
(АВТО) при избрани дълги светлини. Това
указва, че системата на асистента за дълги
светлини работи. (Виж “Асистент за дълги
светлини (където е поставен)” в раздел “2. Прибори
и средства за управление”.)

Индикаторна лампа за дълги
светлини

Индикаторната лампа за дълги светлини
свети, когато са включени дългите светлини
на предните фарове. Индикаторна лампа
изгасва при избор на къси светлини. (Виж
“Асистент за дълги светлини (където е поставен)” в
раздел “2. Прибори и средства за управление”.)

Индикаторна лампа за
повреда (MI)

ВНИМАНИЕ

• Продължителната работа на автомобила без
подходящо сервизно обслужване на системата
за управление на двигателя може да доведе до
намалена способност за управление, понижена
икономия на гориво и повреда на системата за

управление на двигателя, което може да
повлияе на гаранционното покритие на
автомобила.

• Некоректната настройка на системата за
управление на двигателя може да доведе до
несъответствие с местните и националните
закони и наредби за емисиите.

С изключение на модела с 2,2 Л дизелов
двигател:

Когато превключвателят за запалване е в
положениеON (ВКЛ.) индикаторната лампа за
повреда (MIL) свети. След стартиране на
двигателя, MIL изгасва. Това означава, че
системата за управление на двигателя
работи.

С изключение на модела с 2,2 Л дизелов
двигател:

Ако MIL свети при работещ двигател, това
може да означава, че системата за
управление на двигателя не работи както
трябва и се нуждае от сервизно обслужване.
Проверете автомобила и ако е нужно веднага
го закарайте за ремонт в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Ако MIL мига при работещ двигател, това
може да означава потенциална неизправност
в системата за управление на емисиите. В
този случай системата за управление на
емисиите не работи както трябва и се нуждае
от сервизно обслужване. Проверете

системата и ако е нужно незабавно я
ремонтирайте в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

За модел с 2,2 Л дизелов двигател:

Когато ключът за запалване е в положениеON
(ВКЛ.), индикаторната лампа за повреда (MIL)
светва и след това изгасва. Това означава, че
системата за управление на двигателя
работи.

За модел с 2,2 Л дизелов двигател:

Ако MIL свети при работещ двигател, това
може да означава, че системата за
управление на двигателя не работи както
трябва и се нуждае от сервизно обслужване.
Проверете автомобила и ако е нужно веднага
го закарайте за ремонт в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Предпазни мерки:

За да се намали или избегне възможна
повреда на системата за управление на
двигателя, когато мигаMIL:

• Избягвайте шофиране със скорост над 70 км/
ч.(43 MPH).

• Избягвайте рязко ускорение или намаляване на
скоростта.

• Избягвайте да се движите по стръмни наклони.

• Избягвайте да прекарвате или теглите ненужни
товари.
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Освен за Европа и модел с 2,0 Л турбо
бензинов двигател:

Ако MIL свети при работещ двигател, това
може да означава, че системата за
управление на двигателя не работи както
трябва и се нуждае от сервизно обслужване.
Проверете систематаиакоенужнонезабавно
я ремонтирайте в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Индикаторна лампа на Заден
фар за мъгла

Индикаторната лампа на Заден фар за мъгла
свети, когато задния фар за мъгла е включен.
(Виж “Заден фар за мъгла” по-долу в този раздел.)

Индикаторна лампа за
сигурност

Индикаторната лампа за сигурност мига,
когато превключвателят на запалването е в
положение ACC, “OFF” или LOCK. Тази
функция показва, че поставената на
автомобила система за сигурност е
функционална.

Ако системата за сигурност е повредена, тази
лампа ще остане да свети, докато
превключвателят на запалването е в
положение ON (ВКЛ.). (Виж “Системи за
сигурност” по-долу в този раздел.)

Индикаторна лампа за
габарити

Малката индикаторна лампа свети, когато
предните габаритни светлини, осветлението
на приборния панел, задните фарове и
осветлението на табелата с номера са
включени. Индикаторната лампа изгасва,
когатоm се изключи.

Индикаторна лампа за
системата
Стоп/Старт/индикаторна
лампа на системата Спиране
на празен ход (където е
монтирана)

За Европа:

Индикаторната лампа на системата Стоп/
Старт светва в прибора, когато Стоп/Старт
системата е активирана.

Индикаторната лампа на системата Стоп/
Старт мига бързо, когато капакът на
двигателя е отворен, докато двигателят е
спрян от системата (за модел с автоматична
трансмисия (AT)).

Индикаторната лампа на Стоп/Старт
системата мига при ниска скорост, когато
Стоп/Старт системата е неизправна.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Модели с автоматична трансмисия (AT): Уверете
се, че сте затворили капака на двигателя, когато
индикаторната лампа за Стоп/Старт системата
мига при висока скорост (два пъти
приблизително на всяка 1 секунда). Когато
капакът на двигателя е отворен, двигателя ще
бъде в нормално спряно състояние. В този
случай, рестартирайте двигателя като
използвате ключа за запалване.

• Когато индикаторната лампа за Стоп/Старт
системата мига при ниска скорост (веднъж на
приблизително 1 секунда), проверете системата
и ако е необходимо скоро ремонтирайте в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Освен за Европа:

Индикаторната лампа на системата за
спиране на празен ход светва в прибора,
когато бъде активирана системата за спиране
на празен ход или тя е в състояние на
готовност.

Индикаторната лампа на системата за
спиране на празен ход мига бързо, когато
капакът на двигателя е отворен, докато
двигателят е спрян от системата (за модел
(AT)).

Индикаторната лампа на системата за
спиране на празен ход мига бавно, когато
системата е в неизправност.
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ЗАБЕЛЕЖКА

• Модели с автоматична трансмисия (AT): Уверете
се, че капакът на двигателя е затворен, когато
индикаторната лампа на системата за спиране
на празен ход мига бързо (приблизително два
пъти на всека 1 секунда). Когато капакът на
двигателя е отворен, двигателя ще бъде в
нормално спряно състояние. В този случай,
рестартирайтедвигателякатоизползватеключа
за запалване.

• Когато индикаторната лампа на системата за
спиране на празен ход мига бавно (веднъж на
приблизително 1 секунда), проверете системата
и ако е необходимо скоро ремонтирайте в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

• Дори и индикаторната лампа на системата за
спираненапразенходдасветнепредидаспрете
автомобила, системата за спиране на празен
ход може да не се активира, ако карате нагоре
или надолу по наклон, или когато бъде
задействан воланът и т.н.

Индикаторна лампа за
посока на ремарке (където е
поставена)

Лампата светва, когато бъде регистриран
допълнителен електрически товар от
системата мигачите.

За допълнителна информация вижте “Теглене
на ремарке (за Европа)” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”.

Индикаторни светлини за
авария/мигачи

Индикаторните светлини за мигачи/авария
мигат, когато лоста на превключвателя за
мигачите или превключвателя за аварийните
светлини са включени. (Виж “Превключвател за
мигачи” по-долу в този раздел или “Превключвател
за предупредителни аварийни светлини” в раздел
“6. В случай на авария”.)

Предупредителна лампа за
изключено Динамично
управление на автомобила
(VDC) (освен за
Европа)/Предупредителна
лампа за изключена
Електронната програма за
стабилност (ESP) (за Европа)

Когато превключвателят за запалване е в
положение ON (ВКЛ.), индикаторната лампа
за изключено Динамично управление на
автомобила (VDC)/Електронната програма за
стабилност (ESP) светва и след това изгасва.

Индикаторната светлина за изключена VDC/
ESP светва. когато превключвателят за
изключване на VDC/ESP е в положение “OFF”.

Когато VDC/ESP превключвателят е в
положение “OFF”, системата VDC/ESP е
изключена.

Виж “Система за Динамичен контрол на
автомобила (VDC) (освен за Европа)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” или “Система на
Електронна програма за стабилност (ESP)(за
Европа)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Предупреждение за износена
накладка
Накладките на дисковата спирачка имат
звукови предупреждения. Когато накладките
трябва да се сменят, това предизвиква висок
стържещ или пронизителен звук по време на
движение на автомобила. Този стържещ звук
ще се появи най-напред при натискане на
педалана спирачката.Следповечеизносване
на накладката на спирачката, звукът ще се
чува винаги дори когато педалът на
спирачката не е натиснат.

Проверете систематаиакоенужнонезабавно
я ремонтирайте в INFINITI център или
квалифициран сервиз. (Виж “Спирачки” в
раздел “8. Поддръжка и направи сам”.)

Звуково предупреждение за ключа
Предупредителният ключ ще се включи при
откриване на някое от следните действия:

• Вратата на шофьора е отворена, докато
превключвателят за запалване е в положение
ACC или “OFF”.
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• Превключвателят за заключване на
електрическата врата е в положение за
заключване, докато вратата на шофьора е
отворена и превключвателят за запалване е
поставен в положение ACC или ON.

• Електрическияпревключвател за заключванена
вратата е в положение за заключване, докато
някоя от вратите е отворена, освен за
шофьорската врата.

Уверете се, че превключвателят на
запалването е превключен в положение LOCK
(БЛОКИРАН), когато вратата е отворена и при
излизане от автомобила носете
интелигентния ключ с вас.

За системата Интелигентен ключ ще се чуе
външен или вътрешен звуков сигнал при
определени условия. При издаване на
звуковия сигнал, трябва да проверите както
автомобила, такаиинтелигентния ключ. (Виж
“Система интелигентен ключ” в раздел
“3. Проверки и регулиране преди шофиране”.)

Звуково предупреждение за
светлина
Звуковото предупреждение за светлина ще
звучи, ако вратата на шофьора е отворена и
са открити следните действия:

• Превключвателят зафарове е в положениеm
илиm и превключвателят на запалването е в
положение ACC, “OFF” или LOCK.

Уверете се, че превключвателят за предни
фарове е в положение <OFF> или <AUTO>,
когато напускате автомобила.

Звуково предупреждение за
спирачка при паркиране
Ще прозвучи звуково предупреждение за
ръчна спирачка, ако автомобилът се
управлява със скорост над 7 км/ч (4 MPH) с
включена ръчна спирачка. Спрете
автомобила и освободете ръчната спирачка.

Напомнящ зумер на система
Стоп/Старт или система Спиране на
празен ход (където е монтирана)
Напомнящият зумер на системата Стоп/Старт
или системата Спиране на празен ход ще
прозвучи, ако капакът на двигателя е отворен
(за модели AT и MT) или ако е отворена
шофьорската врата, а предпазния колан за
шофьора не е затегнат (за модели MT) докато
системата Стоп/Старт или системата Спиране
на празен ход е активирана.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Уверете се, че сте затворили капака на
двигателя. Когато капакът на двигателя е
отворен, двигателя ще бъде в нормално спряно
състояние. В този случай, рестартирайте
двигателя като използвате ключа за запалване
(за модели AT иMT).

• Уверете се, че сте проверили дали предпазния
колан за шофьора е затегнат и че шофьорската
врата е затворена. Когато предпазния колан за
шофьора не е пристегнатишофьорската врата е
отворена, двигателят ще бъде в нормално
спряно състояние. В този случай, рестартирайте
двигателя като използвате ключа за запалване
(за моделиMT).
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Автомобилният информационен дисплейj1
се намира между оборотомера и
скоростомера и показва следната
информация и други предупреждения.

• Автоматична трансмисия (AT)

– Виж “Шофиране с автоматична трансмисия
(AT)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”
(P. 5-16)

• Задвижване на четирите колела (4WD)

– Виж “Задвижване на четирите колела (4WD)
(където е поставен)” в раздел “5. Стартиране
и шофиране” (P. 5-24)

• Ограничител на скоростта

– Виж “Ограничител на скоростта” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” (P. 5-70)

• Круиз контрол

– Виж “Круиз контрол (където е поставен)” в
раздел “5. Стартиране ишофиране” (P. 5-73)

• Интелигентен круиз контрол (ICC)

– Виж “Система за интелигентен Круиз
контрол (ICC) (където е поставена за модели
с ръчна трансмисия (MT))” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” (P. 5-95)

• Активен контрол на платно

– Виж “Система за Активен контрол на платно
(където е поставена)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” (P. 5-43)

• Система за Предупреждение за напускане на
платно (LDW)/Предотвратяване напускането на
платно (LDP)

– Виж “Предупредителна система за
напускане на платно (LDW)/Система за
предотвратяване напускането на платно
(LDP) (където са поставени)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” (P. 5-48)

• Система BSW/Навлизане в мъртва точка/BCI
system

– Виж “Системи Предупреждение за мъртва
точка/Навлизане в мъртва точка/Система за
предотвратяване на сблъсък отзад(където са
поставени)” в раздел “5. Стартиране и
шофиране” (P. 5-54)

• Система на Асистента за управление на
дистанцията (DCA)

– Виж “Система на Асистент за управление на
дистанцията (DCA) (където е поставена)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”
(P. 5-113)

• Система за Аварийно спиране напред

– Виж “Система за Аварийно спиране напред
(където е поставена)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” (P. 5-121)

• Система за предупреждение за възможен челен
сблъсък

– Виж “Система за предварително
предупреждение за челен сблъсък (където е
поставена)” в раздел “5. Стартиране и
шофиране” (P. 5-126)

• Активно управление на тягата

– Виж “Активно управление на тягата” в
раздел “5. Стартиране ишофиране” (P. 5-35)

• Система интелигентен ключ

– Виж “Система интелигентен ключ” в раздел
“3. Проверки и регулиране преди
шофиране” (P. 3-7)

• Стоп/Старт система

– Виж “Система Сто/старт (за Европа) или
Система за спиране на празен ход (освен за
Европа) (където е поставена)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” (P. 5-38)

JVI0641XZ

АВТОМОБИЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ
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• Система за селективна каталитична редукция
(SCR) на AdBlue®

– Виж “AdBlue® Система за селективна
каталитична редукция (SCR) (където е
монтирана за модели с дизелов двигател)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”
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ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТА

JVI1532X
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1. Индикатор за стартиране на
двигателя (за модели с автоматична
трансмисия (AT))
Този индикатор се появява, когато
скоростният лост е в позиция P (паркиране).

Този индикатор означава, че двигателят ще
стартира като се завърти ключа на
запалването, при натиснат педал на
спирачката. Можете да стартирате двигателя
директно от което и да е положение.

2. Индикатор за стартиране на
двигателя (за модели с ръчна
трансмисия (MT))
Този индикатор означава, че двигателят ще
стартира като се натисне превключвателя за
запалването, с натиснат педал на
съединителя. Можете да стартирате
двигателя директно от което и да е
положение.

Можете да стартирате двигателя чрез
натискане на превключвателя за запалване, с
натиснат педал на спирачката, когато лостът
за превключване е в позиция N (неутрална).

3. Индикатор за повреда на
освобождаване заключването на
волана
Този индикатор се появява, когато
заключването на волана не мое да бъде
освободено.

Акосепоявитозииндикатор,натиснетеключа
на запалването като леко завъртите волана
наляво или надясно.

Виж “Блокиране на волана” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.

4. Предупреждение NO KEY
(НЯМА КЛЮЧ)
Предупреждението се появява, когато
вратата е затворена, а Интелигентният ключ е
оставен извън автомобила, и ключът на
запалването е в положение ACC или ON.
Уверете се, че Интелигентният ключ е в
автомобила.

Виж “Система интелигентен ключ” в раздел
“3. Проверки и регулиране преди шофиране” за
повече подробности.

5. Предупреждение SHIFT P (модели
с автоматична трансмисия (AT))
Това предупреждение се появява, когато
ключа за запалване е натиснат, за да спре
двигателя, а скоростният лост е във всякакво
друго положение освен P (Паркиране).

Ако това предупреждение се появява,
преместете скоростния лост в положение P
(Паркиране) или натиснете превключвателя
за запалване на положение ON.

Ще прозвучи вътрешен предупредителен
звуков сигнал. (Виж “Система интелигентен
ключ” в раздел “3. Проверки и регулиране преди
шофиране”.)

6. Предупреждение “PUSH” (модели
с автоматична трансмисия (AT))
Това предупреждение се появява, когато
скоростният лост е преместен в положение P
(Паркиране), а ключът за запалване е в
положение AСС след като се е появило
предупреждението SHIFT P (СМЕНЕТЕ
ПРЕДАВКАТА НА “Р”).

За да натиснете превключвателя за
запалването в положение “OFF” (ИЗКЛ.),
извършете следното:

• Предупреждение SHIFT P → (преместете
скоростния лост на P) → предупреждение
PUSH → (натиснете ключа за запалване→
позицията на ключа за запалване на ON)
→ предупреждение PUSH → (натиснете
ключа за запалване→ позицията на ключа
за запалване на “OFF”)

7. Индикатор за разреждане на
батерията на интелигентния ключ
Този индикатор се появява, когато енергията
на батерията на интелигентния ключ се
изчерпва.
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Ако този индикатор се появи, сменете
батерията с нова. (Виж “Индикаторът за
разреждане на батерията на интелигентния ключ” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.)

8. Индикатор за работа по
стартиране на двигателя чрез
системата на интелигентния ключ
Този индикатор се появява, когато батерията
на интелигентния ключ е изтощена и когато
системата на интелигентния ключ и
автомобила не комуникират нормално.

Ако се появи този индикатор, докоснете
превключвателя за запалване с
интелигентнияключ,докатонатискатепедала
на спирачката. (Виж “Индикаторът за
разреждане на батерията на интелигентния ключ” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.)

9. Предупреждение ИД на ключ е
неправилно
Това предупреждение се появява, когато
ключът на запалването бъде завъртян от
положение LOCK, а Интелигентният ключ не
може да бъде разпознат от системата. Не
можете да стартирате двигателя с
нерегистриран ключ. Използвайте
регистриран Интелигентен ключ. Виж
“Система интелигентен ключ” в раздел
“5. Проверки и регулиране преди шофиране”.

10. Предупреждение освободена
ръчна спирачка
Това предупреждение се появява, когато
скоростта наавтомобилаенад 7 км/ч (4 MPH),
а спирачката за паркиране е натисната.
Спрете автомобила и освободете ръчната
спирачка.

11. Предупреждение малко гориво
Това предупреждение се появява, когато
нивото на горивото в резервоара спадне.
Допълнете колкото се може по-скоро, за
предпочитане преди измервателният прибор
за горивото да стигне до положение празно
(0).

Имамалкарезерваот гориво,коятодаостане
врезервоара,когатоизмервателният прибор
за гориво стигне до положение празно (0).

12. Предупреждение малко течност
за чистачки
Това предупреждение се появява, когато
нивото на течността в резервоара за
течността за чистачки е ниско. Долейте
нужното количество течност за чистачки.
(Виж “Течност за измиване на прозорци” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам”.)

13. Предупреждение за отворена
врата/багажник
Това предупреждение се появява, ако някоя
от вратите и/или задната врата са отворени
или не са затворени здраво. Иконата на
автомобила показва на дисплея коя врата,
или багажникът са отворени.

14. Предупреждение за системата на
Интелигентния ключ
Това предупреждение се появява, ако има
повреда в системата на Интелигентния ключ.

Ако това предупреждение се появи, докато
двигателя е спрян, той не може да бъде
стартиран. Ако това предупреждение се
появи, докато двигателят работи,
автомобилът не може да бъде шофиран. Ето
защо,притакиваслучаисесвържетес INFINITI
център или квалифициран сервиз за ремонт
възможно най-скоро.

15. Предупреждение за ниско
налягане в гума
Това предупреждение ([Low Tyre Pressure]
(Ниско налягане в гума) и иконата на
автомобила (където е поставена) се появява,
когато предупредителната лампа за ниско
налягане в гума в прибора светне и е
регистрирано ниско налягане в гума.
Предупреждението сепоявявавсекипът,щом
превключвателят за запалване бъде поставен
в положение ON (ВКЛ.), докато
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предупредителната лампа за ниско налягане
в гума свети. Ако това предупреждение се
появи, спрете автомобила и регулирайте
налягането до препоръчителното налягане за
СТУДЕНИ гуми, посочено на етикета за гуми.
(Виж “ Предупреждение за ниско налягане в гума”
по-горе в този раздел и “Система за наблюдение
налягането в гумите (TPMS)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.)

16. Предупреждение за мека гума
(където е поставено)
Това предупреждение ([Flat Tyre] (Мека гума)
ииконата на автомобила (където е поставена)
се появяват, когато предупредителната лампа
за ниско налягане в гума в прибора светне и
по време на шофиране е регистрирана една
или повече меки гуми. Прозвучава и звуков
сигнал за 10 секунди. Виж “ Предупреждение за
ниско налягане в гума” по-горе в този раздел и
“Система за наблюдение налягането в гумите
(TPMS)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

17. Предупреждение за ниско
налягане на масло (за модели с
VR30DDTT двигател)
Това предупреждение се появява, ако бъде
регистрирано ниско налягане на маслото в
двигателя.Акопредупреждениетосепоявипо
време на нормално шофиране, излезте от

пътя на безопасно място, спрете незабавно
двигателя и се обадете на INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Предупреждението за ниско налягане на
маслото не е предназначено и за ниско ниво
на маслото. Използвайте
маслоизмервателната щека, за да проверите
нивото на маслото. (Виж “Двигателно масло” в
раздел “8. Поддръжка и направи сам”.)

ВНИМАНИЕ

Ако двигателят продължи да работи при светеща
предупредителна лампа за налягането на маслото
в двигателя, това може да доведе до сериозна
повреда на двигателя.

18. Предупреждение за ниско ниво
на масло (за модели с 2,0 Л турбо
бензинов двигател и 2,2 Л дизелов
двигател)
Това предупреждение се появява, ако бъде
регистрирано ниско налягане на маслото в
двигателя.Акопредупреждениетосепоявипо
време на нормално шофиране, излезте от
пътя на безопасно място, спрете незабавно
двигателя и се обадете на INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Предупреждението за ниско налягане на
маслото не е предназначено и за ниско ниво
на маслото. Използвайте
маслоизмервателната щека, за да проверите

нивото на маслото. (Виж “Двигателно масло” в
раздел “8. Поддръжка и направи сам”.)

ВНИМАНИЕ

Ако двигателят продължи да работи при светеща
предупредителна лампа за налягането на маслото
в двигателя, това може да доведе до сериозна
повреда на двигателя.

19. AdBlue® предупреждение
(където е поставено)
Това предупреждение се появява, когато
нивото на AdBlue® в резервоара намалява,
или когато има неизправност в системата за
селективна каталитична редукция (SCR) на
AdBlue®. Виж “AdBlue® Система за селективна
каталитична редукция (SCR) (където е монтирана за
модели с дизелов двигател)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.

20. Предупреждение за задвижване
на четирите колела (4WD) (където е
поставено)
Това предупреждение се появява, когато
системата на Интелигентното задвижване на
четирите колела (4WD) не функционира
правилно, докато двигателят работи. За
повече информация, вижте “Задвижване на
четирите колела (4WD) (където е поставен)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.
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21. Предупреждение предпазител за
удължено съхранение
Това предупреждение се появява, ако
предпазителят за удължено съхранение не е
натиснат (включен).Когато товасъобщениесе
появи, натиснете (включете) предпазителят
за удължено съхранение, за да изключете
предупреждението. За повече информация,
вижте “Превключвател на предпазител за
удължено съхранение” в раздел “8. Поддръжка и
направи сам”.

22. Предупреждение фарове
(където е поставено)
Това съобщение се появява, ако LED
фароветенеработят добре.Системата трябва
да се прегледа в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

23. Предупреждение на Система за
адаптивно предно осветление (AFS)
(където е поставена)
Това съобщение се появява, когато системата
за Адаптивно предно осветление (AFS) не
работи правилно. Системата трябва да се
прегледа в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

(Виж “Система за приспособимо предно
осветление (AFS) (където е поставена)” по-долу в
този раздел.)

24. Захранването ще бъде
изключено, за да се съхрани
акумулатора
Това предупреждение се появява след като за
известен период от време скоростния лост не
е бил преместен от положение P (Паркиране).

25. Захранването се изключва за
съхранение на акумулатора
Това предупреждение се появява след като
превключвателят за запалване бъде
ИЗКЛЮЧЕН автоматично за съхранение на
акумулатора.

26. Предупреждение за светлини
Това предупреждение се появява, когато
шофьорската врата бъде отворена, а
превключвателят за фаровете е в положение
ON, а превключвателят за запалване е в
положение ACC, “OFF” или LOCK. Поставете
превключвателя за фаровете в положение
<OFF> или <AUTO>. За допълнителна
информация вижте “Превключвател за фарове и
мигачи” по-долу в този раздел.

27. Индикатор “TIMER” (“ТАЙМЕР”)
Този индикатор се появява, когато се
активира настроения индикатор “TIMER”
(ТАЙМЕР). Можете да настроите времето за
почивка на интервал до 6 часа. (Вижте
отделния наръчник на собственика на Infiniti
InTouch.)

28. Предупреждение за ниска
температура навън
Това предупреждение се появява, ако
температурата навън падне под 3°C (37°F).
Може да се настрои това предупреждение да
не излиза. (Вижте отделния наръчник на
собственика на Infiniti InTouch.)

29. Предупреждение за управление
на шаси
Това предупреждение се появява, ако
управлението на шасито не функционира
правилно. Управлението на шасито се състои
от Активен контрол на платно (където е
поставен), Активно управление на тягата
и/илиАвариен стоп сигнал.Системата трябва
да се прегледа в INFINITI център или
квалифициран сервиз. (Виж “Управление на
шасито” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.)

30. Индикатор на ограничителя на
скоростта
Този индикатор показва състоянието на
системата за ограничение на скоростта.
Състоянието е показано в цвят.

За повече подробности, вижте “Ограничител на
скоростта” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.
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31. Круиз индикатор
Модели без Система за интелигентен
контрол на управлението на автомобила
(ICC):

Този индикатор показва състоянието на
системата за круиз контрол. Състоянието е
показано в цвят.

Виж “Круиз контрол (където е поставен)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”за подробности.

Модели със Система за интелигентен Круиз
контрол (ICC):

Този индикатор показва състоянието на
контролен режим на круиз контрол за
конвенционална (фиксирана) скорост.
Състоянието е показано в цвят.

Виж “Конвенционален режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост)” в раздел
“5. Стартиране ишофиране”или “Конвенционален
режим на управление на скоростта (фиксирана
скорост)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”за
подробности.

32. Индикатор за ВКЛЮЧЕНА
система Интелигентен круиз
контрол (ICC) (където е поставен)
Този индикатор показва състоянието на
системата за Интелигентния круиз контрол
(ICC). Състоянието е показано в цвят.

Виж “Система за интелигентен Круиз контрол (ICC)
(където е поставена за модели с ръчна трансмисия
(MT))” в раздел “5. Стартиране и шофиране” или
“Система за интелигентен Круиз контрол (ICC)
(където е поставена за модели с автоматична
трансмисия (AT))” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”.

33. Индикатор на системата за
Асистент за шофиране (където е
поставена)
Този индикатор показва състоянието на
следните системи.

• Предупреждение за напускане на платно (LDW)

• Превключвател на Система за предотвратяване
напускане на платно (LDP)

• Предупреждение за сляпа точка (BSW)

• Навлизане в сляпа точка

• Асистент за управление на дистанцията (DCA)

• Аварийно спиране напред

• Предупреждение за възможен челен сблъсък

За повече подробности, вижте
“Предупредителна система за напускане на платно
(LDW)/Система за предотвратяване напускането на
платно (LDP) (където са поставени)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”, “Системи
Предупреждение за мъртва точка/Навлизане в
мъртва точка/Система за предотвратяване на
сблъсък отзад(където са поставени)” в раздел

“5. Стартиране и шофиране”, “Система на Асистент
за управление на дистанцията (DCA) (където е
поставена)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”,
“Система за Аварийно спиране напред (където е
поставена)” в раздел “5.Стартиране ишофиране”и
“Система за предварително предупреждение за
челен сблъсък (където е поставена)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.

Цифрата и цветът на този индикатор ще се
променят в зависимост от условията на
следните системи. (Във всяка секция, името
на индикатора се отнася до, “индикатор на
системата на асистент за шофиране”,
“индикатор за сляпа точка на системата на
асистент за шофиране” или “преден
индикатор на системата на асистент за
шофиране” в зависимост от системите.)

34. Индикатор на селектор за режим
на шофиране INFINITI
Когато е избран режим на шофиране със
селектора за Избор на режим за шофиране
INFINITI се показва индикатора за избраният
режим.

• PERSONAL (ПЕРСОНАЛЕН)

• SPORT+ (СПОРТ+) (където е поставен)

• SPORT (СПОРТ)

• STANDARD (СТАНДАРТЕН)

• ECO (ЕКО) (където е поставено)
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• SNOW (СНЯГ) (където е поставено)

(Виж “Селектор за режим на шофиране INFINITI” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.)

35. Индикатор за система
Стоп/Старт или система Спиране на
празен ход
Този индикатор показва състоянието на
система Стоп/Старт или система Спиране на
празен ход. Виж “Система Сто/старт (за Европа)
или Система за спиране на празен ход (освен за
Европа) (където е поставена)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.

36. Индикатор за позиция на
автоматична трансмисия (AT)
(модели с автоматична трансмисия
(AT))
Този индикатор показва позицията на
автоматичната трансмисия.

Модели с VR30DDTT двигател: В ръчен режим
на преместване, когато трансмисията не се
премества на избраната предавка, поради
режим на защита на трансмисията,
индикаторната лампа за позицията на AT ще
мига и се чува звуков сигнал.

Виж “Шофиране с автоматична трансмисия (AT)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране” за повече
подробности.

ИНДИКАТОРИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За настройки на индикаторите за поддръжка,
вижте наръчника на собственика на Infiniti
InTouch.

1. Индикатор да смяна на
двигателното масло и на масления
филтър
Този индикатор се появява, когато настъпи
предварително определеното от клиента
време за смяна на двигателното масло и
филтър. Можете да настроите или да
пренастроите разстоянието за смяна на
двигателното масло и филтър. (Вижте
отделния наръчник на собственика на INFINITI
In Touch.)

2. Индикатор за смяна на гума
Този индикатор се появява, когато дойде
предварително определеният от клиента
пробег за смяна на гумите. Можете да
настроите или пренастроите разстоянието за
смяна на гумите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Индикаторът за смяна на гумите не е подходящ за
регулярни проверки на гумите, включително
проверки за налягането на гумите. Виж “Смяна на
гуми и джанти” в раздел “8. Поддръжка и направи
сам”. Много фактори, включително спадане на
налягането на гума, баланс, навици зашофиране и
пътни условия влияят на износването на гумите и
това кога трябва да бъдат сменени. Настройката за
смяна на гумите за определен пробег не означава,
че вашите гуми ще издържат толкова дълго.
Използвайте индикатора за смяна на гуми само
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като ръководство и винаги проверявайте редовно
гумитеси.Неизвършванетонарегулярнипроверки
на гумите, включително за налягане, могат да
доведат до повреди.Може да е стигне до сериозни
щети по автомобила и сблъсък, който да доведе до
сериозни лични наранявания и смърт.

3. Индикатор други
Този индикатор се появява, когато дойде
предварително определеното от клиента
време за смяна на позиции различни от
двигателното масло, масления филтър и
гумите. Можете да настроите или
пренастроите разстоянието за смяна на
позициите.
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БОРДОВИ КОМПЮТЪР
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Превключвателите за бордовия компютър са
разположени от дясната страна на волана. За
да работите с бордовия компютър, натиснете
страничния или предния превключвател,
както е показано по-горе.

Всеки път, когато превключвател m бъде
натиснат, дисплея се променя.

Дисплеят за бордови компютър се сменя на
долния дисплей. За детайли вижте
ръководството за собственика на INFINITI In
Touch.

1. Разстояние до изпразване (dte —
км или мили)
Режимът на разстоянието до изпразване (dte)
ви предоставя информация с преценка на
разстоянието, което може да бъде изминато
преди повторно зареждане. dte се пресмята

постоянновъзоснованаколичеството гориво
в резервоара и действителната консумация
на гориво.

Дисплеят сеактуализиранавсеки30 секунди.

Режимът dte включва предупреждение за
нисъкобхват.Аконивотона горивотоениско,
предупреждението излиза на екрана.

Когато нивото на горивото спадне още
повече, дисплея dteще се смени на “——”.

• Ако добавеното количество гориво е малко,
дисплеят, който излиза точно преди ключа на
запалването да бъде поставен в положение
“OFF” може да продължи да свети.

• Когато шофирате нагоре по хълм или по завои,
горивото в резервоара се премества, което
моментално променя показанията.

2. Средна скорост (км/ч илиMPH)
Режимът на средна скорост показва средната
скорост на автомобила от последното
пренастройване. Пренастройването се прави
чрез натискане на m превключвател за
повече от 1 сек.

Дисплеят сеактуализиранавсеки30 секунди.
Първите 30 сек. след пренастройване,
дисплея показва “——”.

3. Изминало време и бордови
одомер (км или мили)
Изминало време:

Режимът на изминалото време показва
времето от последното пренастройване.
Показаното време може да бъде
пренастроено чрез натискане на m
превключвател по-дълго от 1 секунда.
(Едновременно с това се пренастройва и
бордовия одомер)

Бордови одомер:

Режима на бордовия одомер показва цялото
разстояние, което е изминал автомобила от
последното пренастройване.
Пренастройването се прави чрез натискане
на m превключвател за повече от 1 сек.
(Едновременно с това се пренастройва и
отминалото време.)

4. Спестени CO2/гориво за
маршрута и времето, през което
двигателят е спрян (за Европа)
Режимът на система Стоп/Старт или система
Спиране на празен ход показва спестените
CO2 или гориво и времето, през което
двигателят е спрян. (Виж “Дисплей за система
Стоп/Старт или система Спиране на празен ход” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.)
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Режимът за спестени CO2 или гориво и
времето, през което двигателят е спрян:

• Оценени предотвратени емисии на CO2 в
отработен газове (за Европа)

• Оценено количество на спестено гориво (освен
за Европа)

• Времето, през което двигателят е спрян от
системата Стоп/Старт или системата Спиране на
празен ход

Спестен CO2 за маршрута и времето, през
което двигателят е спрян (за Европа):

РежимътзаспестенСО2ивремето,презкоето
двигателят е спрян за маршрута показва
информация за спестения СО2 и времето,
през което двигателят е спрян след
последното нулиране.

Информацията за спестен CO2 и времето,
през което двигателят е спрян може да бъде
нулирана с натискане на превключвателm
за повече от 1 секунда.

Спестено гориво и времето, през което
двигателят е спрян (освен за Европа):

Режимът за спестено гориво за маршрута и
времето, през което двигателят е спрян
показва информация за количеството
спестено гориво и времето, през което
двигателят е спрян от момента на поставяне
на превключвателя на запалването в
положение ON.

5. Общо спестени CO2/гориво и
времето, през което двигателят е
спрян (където е поставено)
Режимът на система Стоп/Старт или система
Спиране на празен ход показва спестените
CO2 или гориво и времето, през което
двигателят е спрян. (Виж “Дисплей за система
Стоп/Старт или система Спиране на празен ход” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.)

Режимът за спестени CO2 или гориво и
времето, през което двигателят е спрян:

• Оценени предотвратени емисии на CO2 в
отработен газове (за Европа)

• Оценено количество на спестено гориво (освен
за Европа)

• Времето, през което двигателят е спрян от
системата Стоп/Старт или системата Спиране на
празен ход

Общо спестен CO2 и времето, през което
двигателят е спрян (за Европа):

Режимът общо спестен CO2 и времето, през
което двигателят е спрян показват обща
акумулирана информация от системата
Старт/Стоп или системата за спиране на
празен ход от създаването на автомобила.
Стойностите не могат да бъдат нулирани.

Общо спестено гориво и времето, през
което двигателят е спрян (освен за Европа):

Режимът за общо спестено гориво и времето,
през което двигателят е спрян показва
информация за спестеното гориво и времето,
през което двигателят е спрян след
последното нулиране.

Информацията за спестено горивои времето,
през което двигателя е спрян може да бъде
нулирана с натискане на превключвател
m /m за повече от 1 секунда.

6. Текущ разход на гориво и среден
разход на гориво (l (литри)/100 км,
км/л(литри) илиMPG)
Текущ разход на гориво:

Режимът на текуща консумация на гориво
показва текущата консумация на гориво.

Среден разход на гориво:

Режимът на средната консумация на гориво
показва средната консумация на гориво от
последното пренастройване.
Пренастройването се прави чрез натискане
на m или m /m превключвател за
повече от 1 сек.

Средният разход на гориво се нулира и на
долния дисплей.Вижте отделния наръчник на
собственика на Infiniti InTouch.
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Дисплеят сеактуализиранавсеки30 секунди.
Първите около 500 м (1/3 миля) след
нулирането, дисплеят показва “——”.

7. Навигация (където е поставена)
Когато маршрутното насочване е настроено в
навигационната система, този елемент
показва информация за навигационния
маршрут.

За повече детайли, вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch.

8. Лента
Аудио режима показва състоянието на аудио
информацията.

За повече детайли, вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch.

9. Помощ за шофиране (където е
поставено)
Режимът за помощ при показва работното
състояние на следните системи.

• Предупреждение за напускане на платно (LDW)

• Превключвател на Система за предотвратяване
напускане на платно (LDP)

• Предупреждение за сляпа точка (BSW)

• Навлизане в сляпа точка

• Асистент за управление на дистанцията (DCA)

• Аварийно спиране напред

• Предупреждение за възможен челен сблъсък

За повече подробности, вижте
“Предупредителна система за напускане на платно
(LDW)/Система за предотвратяване напускането на
платно (LDP) (където са поставени)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”, “Системи
Предупреждение за мъртва точка/Навлизане в
мъртва точка/Система за предотвратяване на
сблъсък отзад(където са поставени)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”, “Система на Асистент
за управление на дистанцията (DCA) (където е
поставена)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”,
“Система за Аварийно спиране напред (където е
поставена)” в раздел “5.Стартиране ишофиране”и
“Система за предварително предупреждение за
челен сблъсък (където е поставена)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.

10. Налягане в гумите (където е
поставено)
Режимът за налягане в гумите показва
налягането в четирите гуми, докато
автомобила се шофира.

Когато се появи предупреждение [Low Tyre
Pressure] (Ниско налягане в гума) или [Flat
Tyre] (Мека гума) (където е поставено),
дисплеят може да се превключи към режим
за налягане в гумите с натискане на
превключвателm .

Мерните единици за налягане в гумите могат
да бъдат сменени в [TPMS setting] (TPMS

настройки) в меню [Settings] (Настройки) в
долния дисплей. (Вижте отделния наръчник
на собственика на Infiniti InTouch.)

11. Управление на шасито
Когато работят Активен контрол на платно
(където е поставено) или системата за
активно управление на тягата се показва
работното състояние. Виж “Система за Активен
контрол на платно (където е поставена)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” и “Активно
управление на тягата” в раздел “5. Стартиране и
шофиране” за повече подробности.

12. Система за контрол на маслото
(за модел с VR30DDTT двигател)
Информацията за двигателно масло
предоставя данни за разстоянието до смяна
на масло.

Разстояние до смяна на маслото:

Разстоянието до смяна на маслото се
визуализира, ако разстоянието до смяната
стане по-малко от 1 500 км (940 мили).

Индикатор за смяна на масло:

Когато бъде достигнат зададения пробег, на
дисплея ще се появи индикаторът за смяна на
маслото. След смяна на маслото, нулирайте
системата за контрол на маслото, като
натиснетеm илиm /m превключвател
за повече от 1 сек.
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Интервалът за смяна на маслото не може да
бъде регулиран ръчно. Разстоянието до
интервал за смяна на масло се изчислява въз
основа на условията нашофиранеи се задава
автоматично от системата за контрол на
маслото.

ВНИМАНИЕ

Ако се визуализира индикаторът за смяна на
маслото, възможно най-скоро сменете маслото.
Експлоатацията на автомобила с отработено масло
може да повреди двигателя.

Показани текущи предупреждения. Ако няма
показани съобщения се визуализира “No
Warning” (“Няма съобщения”).

ЧАСОВНИК И ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА

Часовникътj1 и външната температураj2
се показват в горната част на автомобилния
информационен дисплей.

Часовник
Часовникът може да бъде регулиран на
долния дисплей.Вижте отделния наръчник на
собственика на Infiniti InTouch.

Външна температура на въздуха (°C
или °F)
Външната температура на въздуха е оказана
в °C или °F в обхвата от −40 до 60°C (−40 до
140°F).

Сензорът за външна температура е
разположен пред радиатора. Сензорът може
да бъде повлиян от топлината от пътя или
двигателя, посоката на вятъра или други
условия пришофиране.Показаниетоможе да
се различава от действителната външна
температура или от температурата, която е
показана на различни знаци или билбордове.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ФАРОВЕ

INFINITI препоръчва да се консултирате с
местните разпоредби относно употребата на
фарове.

Положение AUTO
Когато ключът за запалването е в положение
ONипревключвателяt зафаровевположение
<AUTO>, фаровете j1 , предните странични
светлини, осветлението на приборния панел,
задните светлини, осветлението на номера и
другите светлини се включват автоматично в
зависимост от яркостта на околната среда.

Фаровете ще се включат автоматично при
здрачилидъждовновреме (когаточистачките
на челното стъкло работят непрекъснато).

Когато ключът на запалването е натиснат в
положение “OFF”, светлините се изключват
автоматично.

JVI0724XZ

SIC3330Z

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ФАРОВЕ И МИГАЧИ
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ВНИМАНИЕ

Не поставяйте никакви предмети върху сензора
jA . Сензорът чувства нивото на яркост и
контролирафункциите на автоматичната светлина.
Акосензорътепокрит, тойреагиравсеедноетъмно
и фаровете светват.

Закъснение за изключване на Автоматични
фарове (където е поставено):

Можете да държите фаровете включени в
продължение на 180 секунди, след като
преместите ключа на запалването в
положение “OFF” и отворите някоя врата,
след което затворите всички врати.

Можете да настроите периода на забавяне на
автоматичното изключване на фаровете от 0
секунди (OFF) (ИЗКЛ.) до 180 секунди.
Фабричната настройка по подразбиране е 45
секунди.

За закъснениена автоматичнифарове, вижте
наръчника за собственика на Infiniti InTouch.

m положение
m Положението j2 включва предните
габарити, предните странични габарити
(където са поставени), задните странични
габарити, приборния панел, стопове и
осветление на номерата.

m положение
Положението mj3 включва предните
светлинивдопълнениекъмдругите светлини.

Избор на режим за фаровете

За да включите светлините на фара,
натиснете лоста към предната позицияj1 .

За да включите дългите светлини, върнете
лоста в неутрална позицияj2 .

За да светнат предните фарове, дръпнете
лоста в най-задна позиция j3 . Предните
фарове могат да просветват дори когато
фаровете не са включени.

SIC3784AZ

JVI0752XZ

Със заден фар за мъгла

SIC3331Z

С преден и заден фар за мъгла
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Когато лостyt е издърпан в най-задна позиция
j3 след като превключвателяt е натиснат в
положение “OFF” или LOCK, предните фарове
са включени и остават включени за 30
секунди.Лостътможедабъдеиздърпан4пъти
за максимум 2 минути.

Асистент за дълги светлини (където
е поставен)
Системата на асистента за дълги светлини се
задейства, когато автомобилът достигне и
надвиши следните скорости.

• около 35 км/ч (22 MPH) (за Русия и Украйна)

• около 40 км/ч (25 MPH) (за Европа)

Ако идващ автомобил или водещ такъв се
появи пред вашия автомобил, когато са
включени дълги светлини, фаровете ще се
превключат автоматично на къси светлини.

Предпазни мерки за асистент за дълги
светлини:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата на асистента за дълги светлини е
удобна, но не е подходяща за безопасно
шофиране. Шофьорът трябва да остане
внимателен по всяко време, осигурявайки
безопасни практики на шофиране и да
превключва дългите и къси светлини ръчно,
когато е необходимо.

• Дългите или къси светлини могат да не се
превключат автоматично при определени
обстоятелства. Превключете ръчно дългите и
къси светлини.

– При лоши климатични условия (дъжд,
мъгла, сняг, вятър и т.н.).

– Когато светлинен източник, подобен на
фарове или стопове е в близост до
автомобила.

– Когато фаровете на идващ или водещ
автомобилсаизключени,когатоцветът
на светлината е повлиян от чужди
материали върху фаровете или
светлинния лъч не е позициониран.

– Когато има внезапна, прекъсната
смяна на в яркостта.

– Когато се шофира по път, който
преминава през хълмове или такъв,
който има разлика в нивата.

– Когато шофирате по път, който има
много завои.

– Когато знак или огледална повърхност
отразява светлината към или пред
автомобила.

– Когато контейнер и пр., теглен от
автомобила пред вас отразява
интензивно светлина.

– Когато фаровете на вашия автомобил
са повредени или мръсни.

– Когато автомобил пред вас е под ъгъл
поради спукана гума, теглен е и пр.

• Синхронизация а на късите и дълги светлини
може да се промени при следните ситуации.

– Яркостта на фаровете на идващ
автомобил или водещ автомобил.

– Движението и посоката на идващ
автомобил и водещ автомобил.

– Когато само една светлина на идващ
или водещ автомобил е светната.

– Когато идващ или водещ автомобил е
двуколесен.

– Пътни условия (наклон, крива, пътна
настилка и пр.).

– Броят пътници и количеството багаж.
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Операции на асистент за дълги светлини:

За да активирате системата на асистента за
дълги светлини, превключете ключа за
фаровете в положение <AUTO>j1 и натиснете
лоста напред j2 (положение за дълги
светлини). Индикаторът за дълги светлини в
прибора ще светне, докато те са включени.

Ако индикаторът на асистента за дълги
светлини не светне при горните условия, това
може да показва неправилна работа на
системата. Системата трябва да се прегледа в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

При понижаване на скоростта на автомобила
под описаната по-долу, фаровете се
превключват на къси светлини.

• около 27 км/ч (17 MPH) (за Русия и Украйна)

• около 30 км/ч (19 MPH) (за Европа)

За да изключите системата на асистент за
дълги светлини, завъртете ключа зафаровете

в положениеm или изберете положение за
къси светлини като поставите лоста в
неутрално положение.

Поддръжка на сензора за околно
изображение:

Сензорът за околно изображение j1 за
системата на асистента за дълги светлини се
намира пред вътрешното огледало за задно
виждане. За да поддържате правилната
работа на системата на асистента за дълги
светлини и да предотвратите неизправност,
уверете се, че спазвате следното:

• Поддържайте винаги чисто предното стъкло.

• Не поставяйте стикери (включително прозрачен
материал) и не инсталирайте аксесоари близо
до сензора за околно изображение.

• Не удряйте и не повреждайте зоните около
сензора за околно изображение. Не докосвайте
лещите на сензора, които се намират на сензора
за околно изображение.

Ако сензорът за околно изображение е
повреден поради произшествие, свържете се
с някой от центровете на INFINITI или
квалифициран сервиз.

Система за дневни светлини
Дори ако превключвателя за фаровете е
изключен, осветлението за през деня ще се
включи със стартирането на двигателя. Все
пак не можете да смените светлините си на
дълги, ако превключвателя за осветление е
изключен.

Когато превключвателя за осветление е в
положениеm , светлините на фаровете ще
се изключат.

КОНТРОЛ НА АВТОМАТИЧНОТО
НАСОЧВАНЕ
Фаровете са оборудвани с автоматична
система за нивелиране. Оста на фаровете се
контролира автоматично.

JVI0753XZ

JVI0670XZ
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СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ЗАРЯДА
НА АКУМУЛАТОРА
Лек звънщесечуекатонапомняне,чевратата
на шофьора е отворена, докато следните
неподходящи операции се извършват:

Превключвателят за фаровете е в
положение илиm илиm , и ключът на
запалването е в положение ACC, “OFF” или
LOCK.

Когато излизате от автомобила се уверете, че
превключвателят за фарове е в положение
<OFF> или <AUTO>, а превключвателят на
фаровете за мъгла е в положение <OFF>,
когато напускате автомобила.

Когато превключвателят за предни светлини
е в положение m или m , а
превключвателят за запалване е в положение
ON, след известен период от време
светлините ще се изключат автоматично, при
натискането на превключвателя за запалване
в положение “OFF” или LOCK и отварянето на
вратата на шофьора.

Когато превключвателя за фаровете остане в
положение m или m след като
светлините автоматично са се изключили,
светлините ще се включат, когато двигателя
бъде стартиран.

ВНИМАНИЕ

Не оставяйте светлините включени, след като
двигателят не работи за дълъг период от време, за
да избегнете разреждането на батерията.

СИСТЕМА ЗА ПРИСПОСОБИМО
ПРЕДНО ОСВЕТЛЕНИЕ (AFS) (където е
поставена)

Системата за приспособимо предно
осветление(AFS)автоматично настройва
предните фарове (светлини) в посоката на
насочване, за да подобри видимостта на
шофьора. Когато превключвателяt на
светлините е включен и шофьорът завива с
волана, се активира системата AFS.

AFS работи:

• Когато превключвателят за фарове е включен.

• Когато скоростният лост е в позиция, различна
от P (Паркиране) или R (Назад).

• Когато автомобила се шофира с около 5 км/ч (3
MPH) за фара от страната на шофьора. Имайте в
предвид, че от страната на пътника късите
светлини ще се завъртят, но тези от страната на
шофьора няма, когато автомобилът се движи
със скорост под 5 км/ч (3 MPH) и бъде завъртян
волана.

AFS е оборудвано с автоматична система за
изравняваненафаровете.Фароветещебъдат
настроени към подходящата ос автоматично,

в зависимост от броя на пътниците в
автомобила, това, който вози автомобила и
условията на пътя.

Ако предупреждението AFS в
информационния дисплей се появи след
поставяне на превключвателя в положение
ON, това може да означава, че AFS не
функционира правилно. Системата трябва да
се прегледа в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Когато двигателят стартира, фаровете
вибрират, за да проверят условията в
системата. Това не е повреда.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАЩО
УСТРОЙСТВО НА ФАРОВЕТЕ (където е
поставен)

Почистващо устройство на фарове работи,
когато фаровете са включени и ключа за
запалване е в положение ON.

JVI0778XZ

За Русия и Украйна
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За да работи почистващото устройство на
фарове:

• Натиснете напред превключвателя за измиване
на предното стъкло напред (за Русия и Украйна).

• Дръпнете превключвателя за измиване на
предното стъкло към вас (с изключение на Русия
и Украйна).

– Измиването на фаровете работи,
когато работи измиването на челното
стъкло. Тазиработа сеактивираведнъж
всеки път, когато ключа за запалване
или превключвателя за фарове се
включат или изключат.

– След първоначалната работа,
почистващото устройство за фаровете
се включва веднъж на всеки няколко
цикъланаработанапревключвателяна
чистачката.

Виж “Превключвател за избърсване и измиване на
предното стъкло” по-долу в този раздел.

ВНИМАНИЕ

• Не предприемайтемиене при празен резервоар
за течност за измиване.

• Не мийте продължително време; не повече от
30 секунди.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МИГАЧИ

ВНИМАНИЕ

Превключвателят за мигачи не се отменя
автоматично, ако ъгълът на завиване на волана не
надвишава предварително зададената стойност.
След завой или смяна на платното се уверете, че
превключвателят за мигачи се е върнал в
оригиналното си положение.

Мигач
За да включите мигачите, придвижете лоста
нагореj1 или надолуj2 до точката, където
лоста заключи. Когато завиването приключи,
мигачът се изключва автоматично.

Сигнал за смяна на платното
За да включите сигнала за смяна на платното,
придвижете лоста нагореj1 или надолуj2
до точката, където светлината започва да
мига, но лоста не е заключен.

Ако лостът бъде върнат обратно след
придвижване нагоре j1 или надолу j2
светлината ще светне 3 пъти.

За да отмените мигането, придвижете
автомобила в противоположната посока.

JVI0754XZ

Без заден фар за мъгла

SIC3332Z

Със заден фар за мъгла
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ПРЕДНИ ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА (където са
поставени)

За да включите предните фарове за мъгла,
превключете превключвателя нафаровете за
мъглаm в положениеj1 с превключвателя
на предни фарове в положение m или
положениеm .

За да изключите фаровете за мъгла,
превключете превключвателя нафаровете за
мъгла в положение OFF.

Когато превключвателят за фарове е в
положение „AUTO“:

• Превключването на превключвателя на
фаровете замъгла в положениеm щевключи
предните фарове, фаровете за мъгла и другите
светлини, докато ключът на запалването е в
положение ON или докато двигателят работи.

ЗАДЕН ФАР ЗА МЪГЛА

Модели със заден фар за мъгла
За да включите предните фарове за мъгла,
превключете превключвателя нафаровете за
мъглаm в положениеj1 с превключвателя
на предни фарове в положение m или
положениеm .

За да изключите фаровете за мъгла,
превключете превключвателя нафаровете за
мъгла в положение OFF.

С преден и заден фар за мъгла
За да включите задните фарове за мъгла,
завъртете превключвателя за фаровете за
мъгла в положение m , докато j2
превключвателя за предни фарове е в
положение m . Превключвателят се връща
автоматично в положение,m а задниятфар

за мъгла светва с предните фарове за мъгла.
Уверете се,че индикаторната лампа m на
приборния панел е светнала.

За да изключите задния фар за мъгла,
включете превключвателя на фаровете за
мъглаm в положение отново. Уверете се,
че индикаторната лампа m на приборния
панел е изключила.

За да изключите и предните и заднитефарове
за мъгла, превключете превключвателя на
фаровете за мъгла в положение OFF.

Когато превключвателят за фарове е в
положение „AUTO“:

• Със завъртане на превключвателя за задните
фарове за мъгла в положение m ще се
включат предните фарове, задните фарове за
мъгла и другите светлини, докато
превключвателя за запалване е в положениеON
или докато на хибридната система работи.

Задният фар за мъгла трябва да се използва
единствено, когато видимостта е сериозно
намалена. Обичайно, до по-малко от 100 м
(328 фута)

JVI0755XZ

Със заден фар за мъгла

SIC3333Z

С преден и заден фар за мъгла
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При минусови температури течността за измиване
може да замръзне на предното стъкло и да се
намали видимостта. Преди да измиете предното
стъкло го затоплете с нагревателя.

ВНИМАНИЕ

• Не мийте продължително време; не повече от
30 секунди.

• Не предприемайтемиене при празен резервоар
за течност за измиване.

• Ако работата на чистачката се прекъсне от сняг
или лед, чистачката трябва да се спре, за да не
се повреди електродвигателя й. Ако това се
случи, поставете превключвателя на чистачката
в положение <OFF> и отстранете снега или леда
около и от рамената на чистачките. След около
1 минута, включете отново чистачките от
превключвателя.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗБЪРСВАНЕ И
ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

Чистачките и уредбата за миене на предното
стъкло работят, когато ключа за запалване е
в положение ON.

Работа на чистачката
При положение на лоста <INT> (Тип А) j1
чистачката работи на интервали.

• Прекъсваната работа може да бъде нагласяна
чрез завъртане на контролния бутон за
настройка (по-дълго)jA или (по-късо)jB .

• Скоростта на работата с прекъсване варира в
зависимост от скоростта на автомобила. За да
включите или изключите тази функция, вижте
наръчника за собственика на Infiniti InTouch.

Положението на лоста <AUTO> (ТипВ)j1 пуска
автоматично дъждоосезателната система за
почистване. (Виж “Автоматична система за
пускане на чистачките при дъжд (ако е налична)”
по-долу в този раздел.)

Положението на лоста <LO> или “m ” j2
задвижва чистачките с ниска скорост.

Положението на лоста <HI> или “m ” j3
задвижва чистачките с висока скорост.

За да спрете чистачките, повдигнете лоста
нагоре в положение <OFF>.

Положението на лоста <MIST> или “m ”j4
задвижва чистачките еднократно. Лостът
автоматично се връща в начално положение.

Изтегляне нагоре на рамото на чистачка:

Рамото на чистачката трябва да бъде в
положение нагоре при смяна на перо.

JVI0737XZ

Тип A

JVI0769XZ

Тип B

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗБЪРСВАНЕ И
ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
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За да издърпате рамо на чистачка, избутайте
нагореj4 два пъти, когато превключвателя
за запалване е в положение “OFF” в рамките
на 1 минута. Работата на чистачката спира в
средно положение, а рамото може да бъде
издърпано нагоре.

Скоростният лост трябва да бъде в положение
P (Паркиране) (модел с автоматична
трансмисия (AT))илитрябвадабъдевключена
спирачката при паркиране (модел с ръчна
трансмисия (MT)).

За да върнете рамото на чистачка в долно
положение, поставете рамото в долно
положение и пуснете веднъж чистачката.

ВНИМАНИЕ

Не пускайте чистачката на челното стъкло докато
рамото е издигнато. Рамото на чистачката може да
бъде повредено.

Измиване
Заизмиване,дръпнетелостакъмзаднатачаст
на автомобилаj5 докато предното стъкло се
покрие с достатъчно количество течност за
измиване. Чистачката автоматично ще
премине няколко пъти.

Почистващото устройство на фаровете (ако е
налично) също работи по време на
измиването на предното стъкло. (Виж

“Превключвател за почистващо устройство на
фаровете (където е поставен)” по-долу в този
раздел.)

Отточна система на чистачките:

Също така чистачката продължава да работи
около 3 секунди след приключване на
работата на уредбата за измиване и на
чистачките. С това действие се избърсва
течността за измиване, която се е стекла на
предното стъкло.

Превключвател за почистващо
устройство на фаровете (където е
поставен)
Избутайте лоста напред, за да включите
почистващото устройство за фаровете. Виж
“Превключвател за почистващо устройство на
фаровете (където е поставен)” по-горе в този
раздел.

С изключение на Русия и Украйна:

Издърпайте лоста към задната част на
автомобила. Почистващото устройство за
фаровете ще сработи едновременно с това за
челното стъкло. Измиването на фаровете
работи, когато работи измиването на челното
стъкло.Тазиработасеактивираведнъжвсеки
път, когато ключа за запалване или
превключвателя за фарове се включат или
изключат. След първоначалната работа,
почистващото устройство за фаровете се

включва веднъж на всеки няколко цикъла на
работа на превключвателя на чистачката.

За Русия и Украйна:

Издърпайте лоста напред, за да включите
почистващото устройство за фаровете. Виж
“Превключвател за почистващо устройство на
фаровете (където е поставен)” по-горе в този
раздел.

ВНИМАНИЕ

Не задействайте почистващото устройство за
фаровете, ако резервоара с течност за почистване
на стъклата е празен.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА
ПУСКАНЕ НА ЧИСТАЧКИТЕ ПРИ
ДЪЖД (ако е налична)

Автоматичната система за пускане на
чистачките при дъжд автоматично пуска
чистачките и регулира скоростта им в

JVI0770XZ
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зависимост от скоростта на падане на дъжда
и скоростта на автомобила, посредством
сензор за дъжд, разположен в горната част на
предното стъкло.

За избор на автоматична система за пускане
на чистачките при дъжд бутнете лоста надолу
в положение <AUTO> j1 . Чистачката
преминава веднъж, ако ключът за запалване
е в положение ON.

Нивото на чувствителност на сензора за дъжд
се регулира чрез завъртане на ръкохватката
напредj2 (Силно) или назадj3 (Слабо).

• Високо - работа при висока чувствителност.

• Ниско - работа при ниска чувствителност.

За да изключите автоматичната система за
пускане на чистачките при дъжд, издърпайте
лоставположение <OFF>илигобутнетенадолу
до положение “m ”,<LO> (Ниско) или “m ”,
<HI> (Високо).

ВНИМАНИЕ

• Не докосвайте сензора за дъжд и в около него,
когато превключвателя на чистачките е в
положение <AUTO> и ключа за запалване е в
положениеON.Чистачкитемогатдасе задвижат
неочаквано и да причинят нараняване или
повреда на чистачка.

• Тези чистачки са предназначени да работят по
време на дъжд. Ако превключвателят е оставен
в положение <AUTO>, чистачките могат да се

задействат неочаквано, ако прах, пръстови
отпечатъци, маслен филм или насекоми са се
натрупали върху и около сензора. Също така,
чистачките може да се задействат, ако сензора
се повлияе от отработени газове или влага.

• Когато предното стъкло е покрито с препарат за
отблъскване на водата, скоростта на
автоматичните чистачки със сензор за дъжд
може да бъде по-висока, независимо,че
количеството дъжд е малко.

• Уверете се, че сте изключили системата за
автоматично включване със сензор за дъжд
когато миете колата в автомивка.

• Чистачките с автоматично пускане при дъжд,
може да не се задействат дори когато вали, ако
капките дъжд не попаднат върху сензора.

• Препоръчва се използването на оригинални
перазачистачките задобраработана системата
за автоматични чистачки със сензор за дъжд.
(Виж “Пера на чистачка” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам”За смяна на
перата на чистачките.)

Превключвателят за почистване от
запотяване на задното стъкло и на външното
огледало на врата работи, когато ключа за
запалване е в положение ON.

Почистването от запотяване се използва, за
да намали влагата, мъглата или
заскрежаването по повърхността на задния
прозорец, за да сеподобривидимосттаназад,
а на повърхността на огледалото за задно
виждане - да се подобри видимостта
настрани.

Когато се натисне превключвателя за
почистване от запотяванеj1 , индикаторната
лампа j2 светва и почистването от
запотяванеработиоколо 15минути.Следкато
отмине предварително настроения период,
натиснете превключвателя за почистване от
запотяване и индикаторната лампа изключва
автоматично. За да изключите
превключвателя за почистване от запотяване

JVI1441XZ

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ОТ
ЗАПОТЯВАНЕ
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на ръка, натиснете отново превключвателя за
почистване от запотяване и индикаторната
лампа изключва.

ВНИМАНИЕ

• Когато карате превключвателя за почистване от
запотяване да работи непрекъснато,
непремененно стартирайте двигателя. В
противен случай, това може да доведе до
разреждане на акумулатора.

• При почистване на вътрешната страна на
прозореца, внимавайте да не надраскате или
повредите проводниците на повърхността на
стъклото.

Превключвател за нагревателя на предното
стъкло (размразяващ превключвател)
работи, когато ключа за запалване е в
положение ON.

Нагревателят се използва за размразяване на
леда на предното стъкло, когато чистачка е
замръзнала върху него.

Когато превключвателят j1 е включен,
индикаторната лампа j2 свети и
нагревателят работи приблизително 15
минути. В същото време ще се включи и
нагревателя за задното стъкло.Следизтичане
на зададеното време, нагревателят се
изключва автоматично. За да изключите
нагревателя ръчно, натиснете отново
превключвателя на размразителя, и
индикаторната лампа ще изгасне.

ВНИМАНИЕ

• При продължителна работа на нагревателя
трябва да сте сигурни, че двигателят е включен.
В противен случай, това може да доведе до
разреждане на акумулатора.

• При почистване на вътрешната страна на
прозореца, внимавайте да не надраскате или
повредите проводниците на повърхността на
стъклото.

JVI1441XZ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте на употребата и не допускайте
присъстващи да пипат нагреваемия волан, ако вие
или те не могат да наблюдават нивото на
повишаващата се температура на волана или не
усещат болка в частите от тялото, които влизат в
контакт сволана.Употребатананагреваемияволан
от такива хора може да доведе до сериозни
наранявания.

ВНИМАНИЕ

• акумулатор може да бъде изтощен, ащко
нагревателя на волана работи дълго, докато
двигателят на Системата не работи.

• Не използвайте нагревателя на волана за
продължителни периоди от време, защото това
може да причини изгаряния и прегряване.

• Всяка течност, разлята върху волана трябва да
бъде отстранена незабавно със суха кърпа.

• Когато почиствате волана, никога не
използвайте бензин, разтворител, или подобни
материали.

• Ако бъдат установени неизправности или
нагревателят на волана не работи, изключете
превключвателя и закарайте автомобила за
проверка на системата в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Натиснете бутон <CLIMATE> и докоснете
[Steering Heater] (Нагревател на волана) на

долния дисплей, за да включите или
изключите ръчно нагревателя на волана.
Нагревателят на волана ще се изключи
автоматично 30 минути след като е бил
включен. Когато нагревателят на волана е
включен ще се включи индикатора над него
[Steering Heater] (Нагревател на волана).

Акотемпературатанаповърхносттанаволана
е по-висока от температурата, в рамките на
която системата е проектирана да работи,
системата няма да нагрее волана. Това не е
повреда.

Автоматичниятрежимзанагряваненаволана
може да бъде включен или изключен от
екрана за настройки на климатика. За
подробности, вижте наръчника за
собственика на Infiniti InTouch.

Превключвателят за клаксона работи
независимо от положението на ключа за
запалването, освен когато акумулаторът е
разреден.

Когато превключвателят за клаксона бъде
натиснат и задържан, клаксонът свири.
Освобождаването на превключвателя
прекъсва звука на клаксона.

JVI0645XZ
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Преди да задействате електрическите прозорци
трябва да сте сигурни, че всички пътници са
прибрали ръцете си и т.н. в автомобила.

• За да бъде подпомогнато предотвратяването на
опасността от травма или смърт при случайно
задействане на автомобила и/или неговите
системи, включително и заклещване в
прозорците или случайно задействане на
блокировката на вратите, не оставяйте деца,
лица, нуждаещи от помощ от други или
домашни любимци без надзор в автомобила.
Освен това, температурата в затворен
автомобилвтопълденможебързодасеповиши
достатъчно, за да предизвика значителна
опасност от травма или смърт на хора и
домашни любимци.

Електрическите прозорци са активни, когато
ключа за запалване е в положение ON.

За да отворите прозорец натиснете надолу
превключвателя на електрическия прозорец.

За да затворите прозорец дръпнете нагоре
превключвателя на електрическия прозорец.

Ключ на прозореца на шофьора

1. Прозорец от страната на шофьора

2. Прозорец от страната на пътника отпред

3. Прозорец от страната на пътника отзад
вляво

4. Прозорец от страната на пътника отзад
вдясно

5. Бутон за заключване на прозореца

Ключът на прозореца на шофьора е главният
ключ и с него се управляват всички прозорци.

Заключване прозорците на пътниците:

Когато бутона за заключване jA е пъхнат
навътре, прозорците на пътниците не могат
да се отварят или затварят.

За да отмените заключването на прозорците
на пътниците, натиснете отново бутона за
заключванеjA .

Превключвател на прозореца на
пътник

Превключвателят на прозореца на пътник
може да управлява съответния прозорец.

Ако бутона за заключване на прозорците на
пътницитеот странатанашофьораенатиснат,
превключвателят на прозореца на пътника не
функционира.

Автоматична функция

SIC4463Z

SIC4353Z

SIC4354Z

ПРОЗОРЦИ
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Автоматичната функция се отнася за
превключвател, който имаm маркировка.

Автоматичната функция позволява пълното
отваряне или затваряне на прозорец без
задържане на превключвателя нагоре или
надолу.

За пълно отваряне на прозореца, натиснете
надолу превключвателя на електрическия
прозорец до втората засечка и го пуснете. За
пълно затваряне на прозореца, дръпнете
нагоре превключвателя на електрическия
прозорец до втората засечка и го пуснете.
Превключвателят не трябва да се държи по
време на отваряне или затваряне на
прозореца.

По време на автоматичното действие, за да
спретеотварянето/затварянетонапрозореца
натиснете надолу или дръпнете нагоре
превключвателя в обратна посока.

Таймер на прозореца:

Таймерът на прозореца позволява
превключвателят на прозореца да остане
активеноколо45 секунди следизключванена
запалителния ключ - положение “OFF”.
Таймерът на прозореца ще бъде отменен,
когато бъде отворена шофьорската или
вратата на пътника отпред или когато
зададеното време изтече.

Функция на автоматично връщане:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Точно преди затворено положение остава едва
забележимо малко разстояние. Преди да
задействате електрическите прозорци трябва да
сте сигурни, че всички пътници са прибрали ръцете
си и т.н. в автомобила.

Функцията за автоматично връщане
позволява връщането на прозореца
автоматично, когато нещо го препречи при
затваряне. Когато устройството за
управление открие препятствие, прозорецът
ще се свали незабавно.

В зависимост от околната среда или
условията на шофиране, функцията за
автоматично връщане може да се активира в
случай на удар или товар, който наподобява
нещо захванато в прозореца.

Работа с прозорците с
Интелигентния ключ.
Прозорците могат да се отварят или затварят
(където е поставен) с натискане на бутон
“UNLOCK”или “LOCK”наинтелигентнияключ.
Тази функция не е активна, когато е
активиран таймера на прозореца или когато
прозореца трябва да се инициализира.
Относно подробности за работата с
интелигентния ключ, вижте “Използване на

дистанционна система за влизане без ключ” в
раздел “3. Проверки и регулиране преди
шофиране”.

Отваряне:

За да отворите прозорците натиснете бутон
“UNLOCK” m от интелигентния ключ за
около 3 секунди след отключване на вратата.

За да спрете отварянето, освободете бутона
“UNLOCK” m .

Ако затварянето на прозорците спре
донякъде при натискане на бутона “UNLOCK”
(ЗАКЛЮЧВАНЕ) m , освободете и натиснете
бутона “UNLOCK” (ЗАКЛЮЧВАНЕ) отново до
пълното отваряне на прозорците.

Затваряне:

Задазатворитепрозорците,натиснетебутона
“LOCK” (ЗАКЛЮЧВАНЕ) m за врата на
интелигентния ключ за около 3 секундислед
заключване на вратата.

За да спрете затварянето освободете бутона
“LOCK” m .

Ако затварянето на прозорците спре
донякъде при натискане на бутона “LOCK”
m (ЗАКЛЮЧВАНЕ), освободете и натиснете
бутона отново, до пълното затваряне на
прозорците.
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Ако прозорците не се затварят
автоматично
Ако автоматичната функция на
електрическия прозорец (само затварянето)
не функционира както трябва, изпълнете
следната процедура за инициализация на
системата на прозореца.

1. Натиснете ключа на запалването в
положение ON.

2. Затворете вратата.

3. Отворете прозореца напълно с
превключвателя за електрически
прозорец.

4. Дръпнете превключвателя за
електрическия прозорец и го задръжте, за
да се затвори прозореца; след пълното
затваряне на прозореца го задръжте още 3
секунди.

5. Отпуснете превключвателя на
електрическия прозорец. Задвижете
прозореца с автоматичната функция, за да
потвърдите, че инициализацията е
приключила.

6. Изпълнете горните стъпки от 2 до 5 и за
другите прозорци.

Ако автоматичната функция на
електрическия прозорец не се изпълнява
както трябва и след изпълнението на горната
процедура вашият автомобил трябва да се
прегледа от INFINITI център или
квалифициран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При възникване на произшествие можете да
изхвръкнете от автомобила през отворения
шибедах.Възрастните трябва да са със сложени
предпазни колани, а децата следва да бъдат с
правилно сложени колани на задната седалка,
или в детска система за пасивна безопасност.

• Никога не позволявайте на някога да става и да
протяга която и да било част от тялото си навън
през отвора, докато автомобилът се движи или
докато шибедахът се затваря.

ВНИМАНИЕ

• Предидаотворитешибедаха,отстранетевсички
водни капки, сняг, лед или пясък.

• Не поставяйте тежки предмети върху шибедаха
или около него.

АВТОМАТИЧЕН ШИБЕДАХ (ОТВАРЯЩ
СЕ ПОКРИВ)

JVI0756XZ

ШИБЕДАХ (там, където е поставен)
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Шибедахът работи, когато ключът на
запалването е в положение ON.

Сенник
За да отворите или затворите сенника,
плъзнете го ръчно.

Сенникът ще се отвори автоматично, когато
шибедахът бъде отворен. Сенникът трябва да
бъде затворен ръчно като го плъзнете. Когато
шибедахът бъде отворен, сенникът може да
бъде затворен ръчно до положението, където
шибедахът е отворен.

Шибедах
Накланяне:

За да наклоните нагоре, първо затворете
шибедаха, след това натиснете страната за
накланяне нагореj1 на превключвателя на
шибедаха и го освободете; не трябва да бъде
задържан. За да наклоните шибедаха надолу,
натиснете превключвателя в положение за
накланяне надолуj2 .

Плъзгане:

За да отворите или затворите напълно
шибедаха, натиснете положение openj2 или
closej1 на превключвателя на шибедаха и я
освободете; не трябва да задържате бутона.
Отварящият се покрив автоматично ще се
отвори или затвори напълно. За да спрете

отварянето на покрива, натиснете
превключвателя още веднъж, докато той се
отваря или затваря.

Таймер на отварящия се покрив:

Таймерът за отварящия се покрив позволява
превключвателят на отварящия се покрив да
бъде използван за около 45 секунди, дори
след завъртане на ключа на запалването е
поставен в положение “OFF”. Действието на
таймера се отменя при отваряне на предната
врата на шофьора или пътника, или изтичане
на зададеното време.

Функция на автоматично връщане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Точно преди затворено положение остава едва
забележимо малко разстояние. Уверете се, че
ръцете и т.н., на всички пътници са вътре в
автомобил, преди да затворите шибедаха.

Функцията на автоматично връщане
позволява на шибедаха автоматично да се
върне, когато установи захващане на нещо,
докато се затваря. Когато контролното
устройство установи препятствие,шибедахът
ще се отвори незабавно.

Ако шибедахът не може да бъде затворен
автоматично, когато функцията на
автоматично връщане се активира поради

неизправност, натиснете и задръжте страната
за затваряне j1 на превключвателя на
шибедаха.

В зависимост от околната среда или
условията на шофиране, функцията за
автоматично връщане може да се активира,
ако върху шибедаха падне нещо или нещо
подобно бъде захванато в него.

Работа с шибедаха с Интелигентния
ключ
Шибедахът може да се отваря или затваря
(ако е наличен) с натискане на бутон
“UNLOCK”или“LOCK”наИнтелигентнияключ.
Тази функция не е активна, когато е активен
таймера на шибедаха или когато шибедахът
трябва да се инициализира. Относно
подробности за работата с интелигентния
ключ, вижте “Използване на дистанционна
система за влизанебез ключ” враздел “3.Проверки
и регулиране преди шофиране”.

Отваряне:

За да отворите шибедаха, натиснете бутона
“UNLOCK” m върху интелигентния ключ за
около 3 секунди след отключването на
вратата.

За да спрете отварянето, освободете бутона
“UNLOCK” m .
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Затваряне:

За да затворите шибедаха, натиснете бутона
“LOCK” (ЗАКЛЮЧВАНЕ) m за врата на
интелигентния ключ за около 3 секунди след
заключване на вратата.

За да спрете затварянето освободете бутона
“LOCK” m .

Ако шибедахът не работи
Ако шибедахът не работи правилно,
извършете следната процедура, за да
стартирате операционната система на
шибедаха.

1. Ако шибедахът е отворен, затворете
напълно като няколкократно натиснете
страната му за затваряне j1 , за да го
наклоните нагоре.

2. Натиснете и задръжте превключвателя в
затворено положениеj1 .

3. Освободете превключвателя на шибедаха
след като шибедахът се придвижи леко
нагоре и надолу.

4. Натиснете и задръжте превключвателя в
отворено положениеj2 , за да наклоните
докрай шибедаха надолу.

5. Проверете дали превключвателя на
шибедаха работи нормално.

Ако шибедахът не работи правилно след
осъществяване на процедурите по-горе,
закарайте автомобила за проверка в някой
от центровете на INFINITI или сервиз.

SIC4316Z

В кутията за съхранение (където е поставена за модел
с автоматична трансмисия (AT))

JVI1475XZ

В кутията за съхранение (модел с ръчна трансмисия
(MT))

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗВОДИ
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Електрическите изводи се намират в кутията
за съхранение (където е поставена) и в
конзолната кутия за захранване на
елекрически аксеоари като мобилни
телефони.

ВНИМАНИЕ

• Контактът ищепселното съединениеможе да са
горещи по време на употреба или
непосредствено след употреба.

• Този електрически извод не е предназначен за
използване със запалка за автомобил.

• Не използвайте с аксесоари, които превишават
12 Волта, 120W (10A) електрическо захранване.
Не използвайте двойни адаптери или повече от
един електрически аксесоар.

• Използвайте този електрически извод с
работещ двигател, за да избегнете разреждане
на акумулатора на автомобила.

• Избягвайте използването му, когато са
включениедновременноклиматикът,фаровете
или устройството за почистване от запотяване
на задния прозорец.

• Вкарвайтещепселното съединение докрай. Ако
не се осъществява добър контакт, щепселното
съединение може да прегрее и може да изгори
предпазителят за вътрешна температура.

• Преди да поставите или извадите щепселното
съединение, уверете се, че електрическия
аксесоар, който използвате е изключен.

• Когато не използвате електрическия извод,
задължително затворете капачката. Не
позволявайте проникването на вода в
електрическия извод.

ОТПРЕД (където е поставена)

Пепелник
За да отворите пепелника, натиснетеj1 .

За да извадите пепелника, издърпайтеj2

Запалка (където е поставена)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запалката не трябва да с еизползва докато
шофирате, за да можете да отделите пълното си
внимание на работата на автомобила.

ВНИМАНИЕ

• Запалката не трябва да се използва по време на
шофиране, така че цялото внимание трябва да
се насочи към работата с автомобила.
Използването на гнездото на запалката като
захранващ източник за други принадлежности
не се препоръчва.

JVI1298XZ

В конзолната кутия (модел с ръчна трансмисия (AT))

JVI1476XZ

В конзолната кутия (модел с ръчна трансмисия (MT))

JVI0815XZ

ПЕПЕЛНИЦИ И ЗАПАЛКА (където са
поставени)
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• Не използвайте други контакти за захранване
на запалката.

Запалката работи само когато ключът на
запалването и в положение AСС илиON. За да
загреете запалката,j3 натиснете я до упор.
Когато запалката загрее, тя ще изскочи
автоматично.

След употреба върнете запалката в
първоначалното положение.

ЗАДНИЦА

За да отворите пепелника, издърпайтеj1 .

За да изпразните пепелника, натиснете
надолуj2 и издърпайте навън.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Отделенията за съхранение не трябва да бъдат
използвани докато шофирате, за да можете да
отделите пълното си внимание на работата на
автомобила.

• Дръжте капаците на местата за съхранение
затворени, докато шофирате, за да
предотвратите нараняване при злополука или
при внезапно спиране.

ЖАБКА

Задаотворитежабката,издърпайтедръжката
j1 .

За да затворите, натиснете капака навътре,
докато ключалката се затвори.

За да заключитеj2 /отключитеj3 жабката,
използвайте механичния ключ. За
информация относно използването на

механичния ключ, вижте “Ключове” в раздел
“3. Проверки и регулиране преди шофиране”.

КОНЗОЛНА КУТИЯ

За да отворите конзолната кутия, натиснете
(нагоре) ръкохватката jA и издърпайте
капака нагоре.

За да затворите, натиснете капака надолу,
докато ключалката се затвори.

Светлината на конзолната кутия светва,
когато превключвателят за фарове е в
положениеm .

SIC2570Z
JVI0763XZ

JVI0653XZ

СЪХРАНЕНИЕ
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КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

За да отворите, натиснете капака на кутията
за съхранение.

Не поставяйте ценни предмети в кутията за
съхранение.

Не използвайте кутията за съхранение като
пепелник.

ДЪРЖАЧ ЗА СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Докато шофирате, държачът за слънчеви очила
трябва да бъде затворен, за да се избегне
затрудняване на видимостта на водача и да се
подпомогне предотвратяването на инциденти.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте за нищо друго освен за
слънчеви очила.

• Не оставяйте очилата си в държача за слънчеви
очила, ако стр паркирали на директна слънчева
светлина. Топлината може да повреди очилата
ви.

Бутнете държача за слънчеви очила, за да го
отворите.Зада затворите,натиснете държача
нагоре, докато ключалката се затвори.

КАРТОДЪРЖАЧ

Картодържачът е разположен на сенника за
шофьора или пътника.

За да използвате картодържача, плъзнете
карта в него.

ДЪРЖАЧИ ЗА ЧАШИ
ВНИМАНИЕ

Избягвайте рязкото стартиране и натискане на
спирачката, особено, когато използвате държачите
за чаши. Това може да предизвика разливането на
напитките и ако те са горещи, те могат да изгорят
вашата кожа или тази на вашите пътници.

JVI0664XZ JVI0757XZ SIC4348Z
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Предница

Задница

Отворете капака на централния заден
подлакътник, за да използвате държача за
чаша.

МЕК ДЪРЖАЧ ЗА БУТИЛКИ

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте държача за бутилки за други
предмети, които биха могли да бъдат
захвърлени в автомобила, и евентуално да
наранят хора, по време на внезапно спиране
или да предизвикат произшествие.

• Неизползвайтедържачазабутилкизаотворени
съдове с течност.

ОКАЧАЛКИ ЗА ДРЕХИ

ВНИМАНИЕ

Не прилагайте общ товар от повече от 1 кг (2 lb) на
окачалката.

Окачалките за дрехи са монтирани върху
задните дръжки за хващане.

JVI0649XZ

JVI0650XZ

JVI0715XZ SIC3248Z
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КУКИ В БАГАЖНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги проверявайте дали багажът е добре
закрепен. Използвайте подходящи въжета и
куки.

• Недобре закрепеният багаж може да се окаже
опасен в случай на произшествие или внезапно
спиране.

ВНИМАНИЕ

Не прилагайте общ товар от повече от 10 кг (22 lb)
на една кука.

1. За да спрете слънчевите лъчи отпред,
отворете сенникаj1 .

2. За да спрете слънчевите лъчи отстрани,
извадете сенника от централната му
стойка и го завъртете настраниj2 .

3. Плъзнете сенникаj3 навън или навътре
според необходимостта.

SIC4350Z

SIC3739

СЕННИЦИ
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Когато вратите са отключени с натискане на
бутона “UNLOCK” (ОТКЛЮЧВАНЕ) на
Интелигентния ключ или с натискане на
сензора за отключване при превключвател за
запалване в положение LOCK (ЗАКЛЮЧЕНО),
осветлението на купетоjA ще светне.

За да активирате или деактивирате
осветлението на купето, настройте [Lamp ON
When Door Unlocks] (ВКЛЮЧВНЕ на лампата
при отключване на врата). Вижте отделния
наръчник на собственика на Infiniti InTouch.

ВНИМАНИЕ

• Изключвайте осветлението, когато напускате
автомобила.

• Не използвайте осветлението за
продължителни периоди от време при
изключен двигател. Това би могло да доведе до
разреждане на акумулатора.

ЛАМПИ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА КАРТА

Натиснете бутона, както е показано, за да
включите или изключите осветлението.

ЗАДНИ ЛИЧНИ ЛАМПИ

Натиснете бутона, както е показано, за да
включите или изключите осветлението.

КОНЗОЛНА ЛАМПА

Конзолната лампа ще се включи, когато
габаритните светлини или фаровете са
включени.

SIC4328Z
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поставено)

ИНТЕРИОРНИ ЛАМПИ

Прибори и средства за управление 2-57



КОНТРОЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА
ИНТЕРИОРНА ЛАМПА

j1 Превключвател ON
Когато превключвателят ON j1 е натиснат,
лампите за разчитане на карта и задните
лични лампи ще светнат. Когато
превключвателят е изключен, лампите няма
да светнат, независимо от обстоятелствата.

j2 Превключвател DOOR OFF
Когато превключвателят DOOR OFF j2 не е
натиснат, лампите за разчитане на карта и
задните лични лампи ще светнат при следни
обстоятелства:

• превключвателят на запалването в положение
OFF

– остава включено за около 30 секунди.

• когато вратите бъдат отключени с натискане на
бутона “UNLOCK” (ОТКЛЮЧИ) върху
интелигентния ключ или сензора на вратата, ако
превключвателя за запалване е в положение
LOCK.

– остава включено за около 30 секунди.

• някоя врата е отворена и след това затворена, а
превключвателя за запалване е в положение
LOCK.

– остава включено за около 30 секунди.

• която и да е врата е отворена

– осветлението ще остане включено,
докато вратата е отворена. Когато
вратата бъде затворена, осветлението
ще се изключи.

Когато превключвателят DOOR OFF j2 е
натиснат, лампите за разчитане на карта и
задните лични лампи няма да светнат при
горните обстоятелства. Лампите за разчитане
на карта и личните лампи могат да бъдат
включени само с превключвателя ONj1 .

Когато [Lamp ON When Door Unlocks] (Лампа
ВКЛ когато врата бъде отключена) е
поставено в положение OFF (виж наръчника
на собственика на Infiniti InTouch), лампите
ще светнат в следните случаи:

• някоя врата е отворена, независимо в кое
положение е превключвателя за запалване

– осветлението ще остане включено,
докато вратата е отворена. Когато
вратата бъде затворена, осветлението
ще се изключи.

ОСВЕТЛЕНИЕ НА ДАМСКОТО
ОГЛЕДАЛО

За достъп до дамското огледало, дръпнете
слънцезащитния сенник надолу и отворете
капачето на огледалото.

Осветлението в дамското огледало свети,
когато капачето на дамското огледало бъде
отворено. Когато капачето бъде затворено,
осветлението ще се изключи.

ОСВЕТЛЕНИЕ НА БАГАЖНИК
Лампата в багажника светва при отваряне на
капака на багажника. Когато капакът бъде
затворен, осветлението ще се изключи.

JVI0760XZ
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СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ЗАРЯДА
НА АКУМУЛАТОРА
Когато интериорната лампа остане включена,
тя ще се изключи автоматично известно
време след като ключът на запалването бъде
поставен в положение OFF. За да включите
осветлението отново, поставете
превключвателя за запалването в положение
ON.
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Пластина с номер на ключ ви е предоставена
заедно с вашите ключове. Запишете си
номера на ключа и го пазете на безопасно
място (например вашия портфейл), а не в
автомобила. Ако изгубите своите ключове,
поискайте от INFINITI център или
квалифициран сервиз, за да изработят
дубликати като използват номера на ключа.
INFINITI не записва номерата на никакви
ключове, така че е много важно да запомните
номера от вашата пластина с номер на ключа.

Номерът на ключа е необходим само ако
загубите всички ключове и няма от какво да
направите дубликат. Ако все още имате ключ,
от този ключ може да бъде изваден дубликат
в INFINITI център или квалифициран сервиз.

ИНТЕЛИГЕНТЕН КЛЮЧ

1. Интелигентен ключ (2)

2. Механичен ключ (2)

3. Пластина с номер на ключ (1)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Интелигентният ключ предава радио вълни,
които биха могли да имат обратен ефект върху
електронното медицинско оборудване.

• Използващите пейс мейкър следва да се
свържат с производителя на електронното
медицинско оборудване и да попитат относно
евентуалното му повлияване от сигнала на
интелигентния ключ.

Вашият автомобил може да бъде задвижен
само с интелигентните ключове, които са
регистрирани с компонентите на системата
интелигентен ключ на вашия автомобил,
както и компонентите на INFINITI
автомобилната имобилайзерна система.
Максимум 4 интелигентни ключа могат да
бъдат регистрирани и използвани с един
автомобил. Новите ключове трябва първо да
бъдат регистрирани от INFINITI център или
квалифициран сервиз преди използването
имсъс систематаинтелигентенключи INFINITI
автомобилната имобилайзерна система на
вашия автомобил. Тъй като процесът на
регистрация изисква изтриване на всичко от
паметта на компонентите на Интелигентния
ключ, когато регистрирате нови ключове,
задължително вземете със себе си всички

интелигентни ключове, които притежавате,
при посещението си в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Възможно е функциите на интелигентния
ключ да бъдат прекратени. Свържете се с
INFINITI Център или квалифициран сервиз.

ВНИМАНИЕ

• Винаги носетеИнтелигентният ключ със себе си,
когато шофирате. Интелигентният ключ е
прецизно устройство с вграден предавател. За
да избегнете повреждането му, моля
отбележете следното.

– Интелигентният ключ е водо-
непромокаем; и все пак, намокрянето
му може да повреди интелигентният
ключ. Ако Интелигентният ключ се
намокри, незабавно го избършете,
докато е напълно сух.

– Не го прегъвайте, не го изпускайте и не
го удряйте в друг предмет.

– Ако външната температура е под −10°C
(14°F), батерията на Интелигентния
ключ може да не функционира добре.

– Не поставяйте Интелигентният ключ за
продължителен период от време на
място, където температурата
превишава 60°C (140°F).

– Не променяйте и не модифицирайте
Интелигентният ключ.

SPA2504Z
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– Не използвайте магнитен
ключодържател.

– Не поставяйте Интелигентния ключ
близо до електрически уреди като
телевизори и компютри.

– Не позволявайте Интелигентният ключ
да влиза в съприкосновение с вода or
солена вода, и не го поставяйте в
пералня. Това би могло да повлияе
върху неговото функциониране.

• Ако Интелигентен ключ бъде изгубен или
откраднат, INFINITI препоръчва изтриване на ID
кода на Интелигентния ключ. Това ще
предотврати не-оторизираното използване на
Интелигентния ключ за отключване на
автомобила. За информация по отношение
процедурата на изтриване, свържете се INFINITI
Център или квалифициран сервиз.

Механичен Ключ

За да извадите механичния ключ, освободете
заключващата ръкохватка на гърба на
Интелигентния ключ.

За да поставите механичния ключ, поставете
го плътно в Интелигентния ключ, докато
заключващата ръкохватка се върне в
заключващо положение.

Използвайте механичният ключ, за да
заключите или отключите вратите, жабката и
прохода през капака, ако те са оборудвани с
ключалки.

Виж “Врати” по-долу в този раздел, “Съхранение”
в раздел “2. Прибори и средства за управление” и
“Вътрешен достъп до багажника” в раздел
“1. Безопасност — седалки, предпазни колани и
допълнителна система от устройства за пасивна
безопасност”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Преди да отворите която и да е врата, винаги се
оглеждайте, за да избегнете инциденти с
насрещното движение.

• За да бъде подпомогнато предотвратяването на
опасността от травма или смърт при случайно
задействане на автомобила и/или неговите
системи, включително и заклещване в
прозорците или случайно задействане на
блокировката на вратите, не оставяйте деца,
лица, нуждаещи от помощ от други или
домашни любимци без надзор в автомобила.
Освен това, температурата в затворен
автомобилвтопълденможебързодасеповиши
достатъчно, за да предизвика значителна
опасност от травма или смърт на хора и
домашни любимци.

СИСТЕМА УСЪВЪРШЕНСТВАНО
ЗАКЛЮЧВАНЕ (модели с десен волан
(RHD))

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За моделите, оборудвани със системата за
усъвършенствано заключване неспазването на
предупрежденията по-долу може да доведе до
опасни ситуации. Уверете се,че активирането на
Системата за усъвършенствано заключване винаги
се провежда безопасно.

SPA2033Z
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• Никога не заключвайте вратите със Системата
за усъвършенствано заключване, ако в
автомобила има хора. Ако го направите, това
ще ги постави в капан, тъй като Системата за
усъвършенствано заключване предпазва
вратите от отваряне от вътрешната страна на
автомобила.

• Работете с Интелигентния бутон за заключване
единствено, когато имате непосредствен поглед
върху автомобила. Това се прави с цел никой да
не бъде хванат в капан вътре в автомобила при
активиране на Системата за усъвършенствано
заключване.

Заключването на вратите с бутона “LOCK”
(ЗАКЛЮЧВАНЕ) m на Интелигентния ключ
или превключвателя за поискване (където е
поставен) ще заключи всички врати и ще
активира Системата усъвършенствано
заключване.

Това означава, че нито една от вратите няма
да може да бъде отворена от вътрешната
страна, за да се предпазите от кражби.

Системата ще бъде освободена, когато
вратата е отключена с бутон “UNLOCK”
(ОТКЛЮЧВАНЕ) на интелигентния ключ m
чрез сензора за едно докосване (където е
поставен).

Системата усъвършенствано заключване
няма да се задейства, когато вратите са
заключени с електрическия ключ за вратата
или с механичния ключ.

Спешни ситуации
Ако Системата за усъвършенствано
заключване е активирана поради пътно
транспортно произшествие или други
неочаквани обстоятелства, докато сте в
автомобила:

• Поставете ключа на запалването в положение
ON, Системата за усъвършенствано заключване
ще бъде освободена и всички врати ще бъдат
отключени с електрическата ключалка. След
това отворете всички врати.

• Отключете вратата с Интелигентния ключ.
Системата за усъвършенствано заключване ще
бъде освободена и можете да отворите вратата.

ЗАКЛЮЧВАНЕ С КЛЮЧ

Бравата на вратата се намира на страничната
врата на шофьора.

За да заключите вратата на шофьора,
вкарайте механичния ключ в ключалката и
завъртете към предната част на автомобила
j1 .

За да отключите вратата на шофьора,
завъртете ключа към задната страна на
автомобила j2 . Шофьорската врата ще се
отключи.

Задазаключитеилиотключитедругитеврати,
капака на багажника и този на резервоара,
използвайте превключвателя за заключване
на вратите, бутона “LOCK” m /“UNLOCK”
m на интелигентния ключ, или сензора за
едно докосване/превключвателя (където е
поставен).

ЗАКЛЮЧВАНЕ С ВЪТРЕШНАТА
РЪКОХВАТКА
ВНИМАНИЕ

Когато заключвате вратите и използвате
вътрешнатазаключващаръкохватка,уверетесе,че
не оставяте Интелигентния ключ в колата.

SPA2457Z
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Тип A

За да заключите вратата, натиснете
вътрешната ръкохватка за заключване в
заключено положениеj1 след това отворете
шофьорската врата с издърпване на
външната дръжка.

За да отключите вратата, издърпайте
вътрешната заключваща ръкохватка в
отключващо положениеj2 .

Тип B

За да отключите и отворите вратата, дръпнете
ръкохватката от вътрешната страна на
вратата, както е показано на илюстрацията.

За модели с дясно управление (RHD):

Вратата не може да се отвори с ръкохватката
от вътрешната страна на вратата, когато е
активирана Системата за усъвършенствано
заключване.

ЗАКЛЮЧВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
НА ВРАТИТЕ

Използването на превключвателя за
заключване на вратите ще отключи или
заключивсичкивратиикапаканабагажника.

За да заключите вратите и капака на
багажника, натиснете превключвателя за
заключване на вратите (разположен на
вратите на шофьора и пасажера отпред) в
позиция заключване j1 , като вратите на
шофьора или пасажера отпред трябва да
бъдат отворени, след което ги затворете.

За да отключите вратите и капака на
багажника, натиснете превключвателя за
заключване на вратите в позиция отключване
j2 .

SPA2726Z SPA2791Z
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ВНИМАНИЕ

Когато заключвате вратите и използвате
електрическия превключвател за заключване на
вратите, уверете се, че не оставяте Интелигентния
ключ в колата.

С превключвател за запалване в положение
ON (ВКЛ), индикаторната лампа за заключена
врата m (намираща се на приборния
панел) (където е поставена) ще светне и ще
остане включена. Когато превключвателят за
запалването е в положение ACC, OFF (ИЗКЛ.)
или LOCK (ЗАКЛ.), индикаторната лампаm
ще свети в продължение на 30 минути.

ЗАКЛЮЧВАЩМЕХАНИЗЪМ ЗА
ВРАТАТА СЪС СЕНЗОР ЗА СКОРОСТТА
НА АВТОМОБИЛА
Всички врати и капакът на багажника ще се
заключат автоматично, когато скоростта на
автомобила достигне и премине 10 км/ч (6
MPH). Освен това, всички врати и капакът на
багажника ще се заключат автоматично,
когато скоростният лост бъде преместен от
положение P (Паркиране), ако е избрано.
Щом веднъж вратата се отключи по време на
шофиране, заключващият механизъм за
вратата със сензор за скоростта на
автомобила няма отново да отключи вратата,
освен, ако не се извърши едно от следните.

• Отваряне на врати.

• Да се натисне ключа на запалването в
положение LOCK.

Да се активира или дезактивира
заключващия механизъм за вратата
със сензор за скоростта на
автомобила
За да деактивирате механизмът за
заключване на врата, вижте наръчника на
собственика на Infiniti InTouch.

АВТОМАТИЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТАТА
Всички врати и капакът на багажника ще се
отключат автоматично, когато ключът за
запалване бъде натиснат от положение ON в
положение “OFF”.

За да се активира или дезактивира
автоматичният механизъм за
отключване на вратата
За да деактивирате механизма за
автоматично заключване на врата, вижте
наръчника на собственика на Infiniti InTouch.

ОТКЛЮЧВАЩМЕХАНИЗЪМ СЪС
СЕНЗОР ЗА ПРОНИКВАНЕ НА
КЛЮЧАЛКАТА НА ВРАТАТА
Всички врати се отключват автоматично,
когато сензорите за сблъсък усетят удар,
докато ключът на запалването е в положение
ON.

Освобождаващият заключването механизъм
на вратите, отчитащ удар може да не
функционира в зависимост от силата на
удара.

БЛОКИРОВКА НА ЗАДНИТЕ ВРАТИ,
ОБЕЗОПАСЕНО ЗА ДЕЦА

Блокировката на задните врати, като
безопасност за деца, помага да се
предотврати случайното отваряне на задните
врати, особено, когато в автомобила има
малки деца.

SPA2536Z
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Когато лостовете са в позиция на заключване
j1 , блокирането на задната врата,
обезопасено за деца се включва и задните
врати могат да бъдат отворени само с
дръжките от външната страна на вратата.

За да отключите, преместете лостовете в
позиция на отключванеj2 .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Радио вълните биха могли да имат обратен
ефект върху електронното медицинско
оборудване.Използващите пейсмейкър следва
да се свържат с производителя на електронното
медицинско оборудване с оглед на
евентуалното му повлияване, преди употреба.

• Интелигентния ключ използва радио вълни при
натискане на бутоните. Радио вълните могат да
повлияят на навигационните и
комуникационни системи. Не работете с
Интелигентния ключ по време на полет със
самолет. Уверете се, че с бутоните не са
натиснати не предумишлено докато
устройството е съхранено по време на полет.

Системата на Интелигентния ключ може да
оперира с всички врати и багажника като
използва интегрираната в ключодържателя
функция за натискане на бутон (където е
поставен) или с докосване на сензор (където
е поставен) на автомобила, без да вадите
ключа от джоба си. Работната среда и/или
условията може да повлияят
функционирането на систематаИнтелигентен
ключ.

Задължително прочетете следното преди да
използвате Системата интелигентен ключ.

ВНИМАНИЕ

• Задължително носете интелигентния ключ със
себе си, когато използвате автомобила.

• Никога не оставяйте интелигентния ключ в
автомобила, когато напускате автомобила.

Интелигентният ключ винаги поддържа
връзка с автомобила, тъй като получава
радио вълни. Системата интелигентен ключ
предава слаби радио вълни. Условията на
околната среда може да взаимодействат с
работатана систематаинтелигентенключпри
следните работни условия.

• Когато я използвате в близост до място, където
се предават силни радио вълни, като например
Телевизионна кула, Електро-станция и
предавателна станция.

• Когато притежавате безжично оборудване, като
например мобилен телефон, приемо-
предавател, и CB радио.

• Когато интелигентният ключ е в контакт с или
покрит с метални материали.

• Когато наблизо се използва някакъв вид
дистанционно управление с радио вълни.

• Когато интелигентният ключ бъде поставен в
близост до електрическо/електронно
оборудване, като например персонален
компютър.

СИСТЕМА ИНТЕЛИГЕНТЕН КЛЮЧ

Проверки и регулиране преди шофиране 3-7



• Когато автомобилът е паркиран близо до
апарата за отчитане на времето за престой на
паркинга.

В такива случаи, коригирайте условията на
експлоатация, преди да използвате
функцията на интелигентния ключ или
използвайте механичния ключ.

Въпреки че, живота на батерията варира в
зависимост от условията на експлоатация,
експлоатационният срок на батерията е
приблизително 2 години. Ако батерията се
разреди, подновете я с нова.

Тъй като интелигентния ключ получава
непрекъснато радио вълни, ако ключът бъде
оставен близо до оборудване, което предава
силни радио вълни, като например сигнали
от телевизионен приемник или персонален
компютър, животът на батерията може да
стане по-кратък.

За информация по отношение подмяната на
батерията, вижте “Батерия на интелигентен
ключ” в раздел “8. Поддръжка и направи сам”.

За модели с механизъм за блокиране на
волана: Тъй като воланът се заключва
електронно, отключването на волана с ключа
на запалването в положение заключете е
невъзможно, когато акумулатора на
автомобила е напълно изтощен. Внимавайте
много акумулаторът на автомобила да не се
разреди напълно.

Максимум 4 интелигентни ключа могат да
бъдат регистрирани и използвани с един
автомобил. За информация относно
закупуването и използването на
допълнителни интелигентни ключове,
свържете се INFINITI център или
квалифициран сервиз.

За модели с механизъм за блокиране на
волана: Тъй като воланът се заключва
електронно, отключването на волана с ключа
на запалването в положение заключете е
невъзможно, когато акумулатора на
автомобила е напълно изтощен. Внимавайте
много акумулаторът на автомобила да не се
разреди напълно.

Максимум 4 интелигентни ключа могат да
бъдат регистрирани и използвани с един
автомобил. За информация относно
закупуването и използването на
допълнителни интелигентни ключове,
свържете се INFINITI център или
квалифициран сервиз.

ВНИМАНИЕ

• Не позволявайте интелигентния ключ, който
съдържа електрически компоненти, да влиза в
съприкосновение с вода или солена вода. Това
би могло да повлияе върху неговото
функциониране.

• Не изпускайте интелигентния ключ.

• Не удряйте интелигентния ключ рязко срещу
друг обект.

• Не променяйте и не модифицирайте
Интелигентният ключ.

• Намокрянето може да повреди интелигентния
ключ. Ако Интелигентният ключ се намокри,
незабавно го избършете, докато е напълно сух.

• Не поставяйте интелигентния ключ за
продължителен период от време в области,
където температурите превишават 60°C (140°F).

• Ако външната температура е под −10°C (14°F),
батерията на Интелигентния ключ може да не
функционира добре.

• Не прикачвайте интелигентния ключ на
ключодържател, който съдържа магнит.

• Не поставяйте интелигентния ключ близо до
оборудване, което произвежда магнитно поле,
като например телевизионен приемник, аудио
оборудване и персонални компютри.

Ако Интелигентният ключ бъде загубен или
откраднат, INFINITI препоръчва изтриване на
ID кода на този Интелигентен ключ от
автомобила. Това може да предотврати
неправомерното използване на
интелигентния ключ за управление на
автомобила. За информация по отношение
процедурата на изтриване, свържете се
INFINITI Център или квалифициран сервиз.
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За модели с превключвател за заявка:
Функцията наинтелигентния ключ (отваряне/
затваряне на врати със сензор за едно
докосване или превключвател) може да бъде
деактивирана. За информация относно
деактивиране функцията на интелигентния
ключ, свържете се INFINITI Център или
квалифициран сервиз.

РАБОТЕН ОХВАТ НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ
КЛЮЧ (модели с превключвател)

Функциите на Интелигентния ключ могат да
бъдат използвани само, когато той е в
определен работен обхват от сензора за едно
докосване/превключвателя за отваряне на
вратаj1 и този на багажникаj2 .

Когато батерията на интелигентния ключ се
разреди или близо до мястото на
експлоатация съществуват силни радио
вълни, диапазонът на действие на Системата

на интелигентния ключ става по-стеснен, а
интелигентният ключ може не функционира
правилно.

Работният диапазон е в рамките на 80 см
(31,50 in) от всеки сензор за едно докосване/
превключвател за заявка за вратаj1 и този
за отваряне на багажникаj2 .

Ако интелигентният ключ е твърде близо до
стъклото на вратата, дръжката на вратата или
задната броня на автомобила,
превключвателите за търсене може да не
функционират.

Когато Интелигентният ключ е в рамките на
работния охват е възможно за всеки, дори
хора, които не носят Интелигентния ключ, да
използват сензор за едно докосване или
превключватели за заявка за заключат или
отключат врати или капака на багажника.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА
ИНТЕЛИГЕНТНИЯ КЛЮЧ (модели с
превключвател за заявка)

Превключвателят за заявка и сензора за
отключване с едно докосване няма да
функционират при следните условия:

• Когато интелигентният ключ бъде оставен вътре
в автомобила

• Когато интелигентният ключ не е в рамките на
диапазона на действие

• Когато батерията на интелигентния ключ се
разреди

• Когато някоя от вратите е отворена или не е
затворена добре (където е поставен)

• Когато ключа на запалването в положение ACC
или ON (където е поставен)

JVP0225XZ
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• Не натискайте превключвателя за търсене в
дръжката на вратата, докато държите
интелигентния ключ в ръката си, както е
показано на илюстрацията. Близкото
разстояние до дръжката на вратата ще
предизвика затруднения в системата
интелигентен ключ при установяването на това,
че интелигентния ключ е извън автомобила.

• В рамките на 2 секунди след като вратата е
заключенаспревключвателянаръкохваткатана
вратата се уверете, че вратите са добре
заключени чрез ръкохватките на вратите. Ако
задържите ръкохватката на вратата за повече от
2 секунди след заключване на вратите с
превключвателя за заявка на ръкохватката,
вратата ще се отключи.

• За да избегнете забравянето на Интелигентния
ключ в колата или в купето, убедете се,че носите
ключа с вас и след това заключете вратата или
купето.

• Когато заключвате вратите с дръжката на врата,
убедете се че Интелигентния ключ е с вас преди
да задействате превключвателя за поискване
дръжката на вратата. за да избегнете
забравянето на Интелигентния ключ в колата.

• Системата интелигентен ключ (отваряне/
затваряне на вратите с превключвател в
дръжката на вратата или сензора за едно
докосване) може да бъде настроена така, че
остане не-активна. (Вижте отделния наръчник
на собственика на Infiniti InTouch.)

• Вратата не може да бъде отключена със сензора
за едно докосване, след заключване на вратата
врамкитена2 секунди.Задаотключитевратата,
освободете ръкохватката й и я хванете отново.

• Ако върху ръкохватката на вратата попадне
голямо количество вода (например, когато
автомобилът се мие или при силен дъжд),
врататаможе да се отключи, ако интелигентният
ключ се намира в работния диапазон. За да
предотвратите отключването на вратата,
интелигентният ключ трябва да бъде на повече
от 2 м (7 фута) разстояние от автомобила.

• Ако дръпнете ръкохватката с ръка в ръкавица,
сензорът за едно докосване, може да не
функционира.

Когато носите интелигентния ключ със себе
си, можете да заключите всички врати и
капака на багажника с натискане на
превключвателя за търсене в дръжката на
врататаjA в диапазона му на действие.

Можете да заключите всички врати и капака
на багажника, като докоснете сензора за
отключване с едно докосванеjB в диапазона
му на действие.

SPA2407Z SPA2540Z
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Когато заключвате или отключвате вратите,
индикаторът за опасност ще светне като
потвърждение. За подробности, вижте
“Функция на Индикатора за опасност” по-долу в
този раздел.

Функция за приветствена светлина
и светлина за довиждане
Когато заключите или отключите вратите,
предните странични габаритни светлини
(където са поставени) и задните странични
габаритни светлини, габаритните светлини,
стоповете и светлината на табелата за номера
ще светнат за определен период от време.

Заключване на вратите и капака на
резервоара за гориво

1. Поставете ключа на запалването в
положение “OFF”.

2. Носете интелигентния ключ със себе си.

3. Затворете всички врати.

4. Натиснете превключвателя за търсене в
дръжката на вратата jA веднъж, докато
носите със себе си Интелигентния ключ.

5. Всички врати, капакът на багажника и
капакът на резервоара ще се заключат.

Индикаторната лампа за заключване на
вратата m (която се намира под
приборния панел)ще светне за 1 минута.

6. Проверете дръжките на вратите, за да се
уверите, че вратите са здраво заключени.

Защита срещу заключване:

За да предотвратите случайното заключване
на интелигентния ключ вътре в автомобила,
системата интелигентен ключ е оборудвана
със защита срещу заключване.

• Когато интелигентния ключ бъде оставен в
автомобила и вие се опитате да заключите
вратата като използвате механичния
превключвател за заключване във вратата или
заключващата ръкохватка в шофьорската врата
(където е поставена), след излизане от
автомобила, всички врати ще се отключат
автоматично и ще прозвучи звън след
затварянето на вратата.

• Когато интелигентният ключ бъде оставен в
автомобила докато шофьорската врата е
отворена и вие се опитате да заключите вратата,
като използвате електрическия превключвател
за заключване на вратата след излизане от

автомобила, всички врати ще се отключат
автоматично след като електрическият
превключвател за заключване на вратата бъде
задействан (където е монтиран).

ВНИМАНИЕ

Защитата срещу заключване може да не
функционира при следните условия:

• Когато интелигентният ключ е поставен върху
инструменталния панел.

• Когато Интелигентният ключ е поставен върху
задната етажерка за багаж.

• Когато интелигентният ключ е поставен вътре в
жабката.

• Когато интелигентният ключ е поставен вътре в
джобовете на вратите.

• Когато Интелигентният ключ е оставен от
външната страна на багажника.

• Когато интелигентният ключ е поставен вътре
или близо до метални материали.

Защитата против заключване отвън може да
функционира, когато Интелигентния ключ е извън
автомобила, но е прекалено близо до него.

JVP0233XZ
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Отключване на вратите и капака на
резервоара за гориво

За да смените режима за заключване на
вратата, вижте наръчника на собственика на
Infiniti InTouch.

Селективен режим за отключване на врати
(само шофьорската врата):

1. Носене на Интелигентния ключ.

2. Докоснете сензора за отключване с едно
докосване jB (вратата на шофьора),
докато носите интелигентния ключ със
себе си.

3. Съответната врата и капачето на
резервоараза горивощебъдатотключени.

4. Натиснете отново превключвателя за
търсене в дръжката на вратата jA на
същата врата в рамките на 1 минута.

5. Всички врати и капакът на багажника ще
се отключат.

6. Задействайте дръжките на вратите, за да
отворите вратите.

Режим на отключване на всички врати:

1. Носене на Интелигентния ключ.

2. Докоснете сензора за отключване с едно
докосване jB , докато носите
интелигентния ключ със себе си.

3. Всички врати, капакът на багажника и
капакът на резервоара ще се отключат.

4. Задействайте дръжките на вратите, за да
отворите вратите.

ВНИМАНИЕ

Ако някоя от дръжките на вратите бъде дръпната
докато отключвате вратите, тази врата може да не
бъде отключена. Връщането на дръжката на
врататавпървоначалнотойположениещеотключи
вратата. Ако вратата не се отключи след връщане
на дръжката на вратата, докоснете сензора за
отключване с едно докосване, за да я отключите.

Автоматично повторно заключване:

Всички врати, капакът на багажника и
капачката на горивния резервоар ще се
заключат автоматично, освен ако не бъде
извършено едно от следните действия в

рамките на 1 минута след натискането на
превключвателя за търсене при заключени
врати.

• Отваряне на врати.

• Чрез натискане на ключа за запалването.

Ако по време на предварително зададения
период бутонът “UNLOCK” m върху
интелигентния ключ бъде натиснат, всички
врати ще бъдат заключени автоматично след
следващия предварително зададен период.

JVP0350XZ
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Отваряне капака на багажника

1. Носете интелигентния ключ със себе си.

2. Натиснете превключвателя за отваряне на
багажникаjA .

3. Багажникът ще се отключи.

4. Повдигнете капака на багажника.

ВНИМАНИЕ

Когато затваряте багажника, се уверете, че
Интелигентнияключепривас, за да не го затворите
в багажника.

Защита срещу заключване:

За да предотвратите случайното заключване
на интелигентния ключ вътре в багажника
системата Интелигентен ключ е оборудвана
със защита срещу заключване.

Когато затворите капака на багажника и
Интелигентния ключ е вътре в багажника, ще
се чуе звуков сигнал и капака на багажника
ще се отключи.

ВНИМАНИЕ

Защитата срещу заключване може да не
функционира при следните условия:

• Когато Интелигентният ключ е оставен на или
под мястото на резервната гума.

• Когато Интелигентният ключ е оставен от
външната страна на багажника.

• Когато Интелигентният ключ е поставен в
металната кутия.

СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ЗАРЯДА
НА АКУМУЛАТОРА
Когато са изпълнени всички от следните
условия за известно време, системата за
спестяване заряда на батерията ще прекъсне
електрозахранването, за да предотврати
разреждането на батерията.

• С ключа на запалването в положение АCC

• Всички врати затворени

• Скоростният лост е в положение P (Паркиране)
(модел с автоматична трансмисия (АТ))

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ
Системата интелигентен ключ е оборудвана с
функция, която е предназначена да намали
до минимум неправилното функциониране
на интелигентния ключ и да спомогне за
предотвратяването открадването на
автомобила. Когато бъде регистрирана
неправилна операция прозвучава
предупредителен звуков сигнал и се появява
предупредителен екран на автомобилния
информационен дисплей.

Вижте Наръчника за отстраняване на
неизправности на следващата страница. За
предупреждения и индикатори на
автомобилния информационен дисплей,
вижте “Автомобилен информационен дисплей” в
раздел “2. Прибори и средства за управление”.

SPA2732Z

NPA1237Z
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ВНИМАНИЕ

Когато прозвучи звънец и се появи
предупредителен дисплей, задължително
проверете както автомобила, така и интелигентния
ключ.
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НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Симптоми Възможна причина Действия, които да предприемете
Като натиснете
превключвателя за
запалване, за да спрете
двигателя (модел с
автоматична трансмисия (AT))

На дисплея се появява предупреждение
[Shift to Park] (Превключете на
паркиране) и за няколко секунди се
чува продължителен предупредителен
звън.

Скоростният лост не е в положение
P (Паркиране).

Преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране).

При преместване на
скоростния лост в положение
P (Паркиране).

Вътрешният предупредителен звън
звучи непрекъснато.

С ключа на запалването в
положение АCC, и ON.

Поставете превключвателя за
запалване е в положение OFF (ИЗКЛ).

Когато отваряте
шофьорската врата, за да
излезете от автомобила

Вътрешният предупредителен звън
звучи непрекъснато.

С ключа на запалването в
положение АCC, и.

Поставете превключвателя за
запалване е в положение OFF (ИЗКЛ).

Когато затваряте вратата след
излизане от автомобила

Предупреждението [No key detected]
(Липсва отчетен ключ) се появява върху
дисплея, външния звън звучи 3 пъти, а
вътрешният предупредителен звън
звучи няколко секунди.

С ключа на запалването в
положение АCC, и ON.

Поставете превключвателя за
запалване е в положение OFF (ИЗКЛ).

Предупреждението [Shift to Park]
(Превключете на паркиране) се появява
върху дисплея, а външният
предупредителен звън звучи
непрекъснато.

С ключа на запалването е в
положение Acc или OFF и
скоростния лост не е в положение
P (Паркиране).

Преместете скоростният лост в
положение P (Паркиране) и завъртете
ключа на запалването в положение
OFF.

Когато затваряте вратата, а
вътрешната заключваща
ръкохватка е завъртяна в
положение “LOCK”

Външните звукови сигнали прозвучават
за няколко секунди и всички врати се
отключват.

Интелигентният ключ е в
автомобила или багажника.

Носете интелигентния ключ със себе
си.
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Симптоми Възможна причина Действия, които да предприемете
При натискане на
превключвателя за търсене

или на бутона “LOCK” m
(ЗАКЛЮЧВАНЕ) на
Интелигентния ключ, за
заключване на вратата

За няколко секунди прозвучава външен
звън.

Интелигентният ключ е в
автомобила или багажника.

Носете интелигентния ключ със себе
си.

Някоя врата не е плътно затворена. Затворете вратата плътно.

Когато затваряте капака на
багажника

Външният звуков сигнал се включва за
около 10 секунди и капака на багажника
се отваря.

Интелигентният ключ е в
багажника.

Носете интелигентния ключ със себе
си.

Когато натискате
превключвателя за
запалване, за да стартирате
двигателя

Индикаторът на батерията на
интелигентния ключ се показва на
дисплея.

Зарядът на батерията е нисък.

Сменете батерията с нова. (Виж
“Батерия на интелигентен ключ” в
раздел “8. Поддръжка и направи
сам”.)

На дисплея се появява предупреждение
[No key detected] (Липсва отчетен ключ)
и за няколко секунди се чува
предупредителен звън.

Интелигентният ключ не е в
автомобила.

Носете интелигентния ключ със себе
си.

Индикаторът на системата на
интелигентния ключ се показва на
дисплея.

Той предупреждава за
неизправност в електрическата
система за блокиране на волана
или системата на интелигентния
ключ.

Свържете се с INFINITI Център или
квалифициран сервиз.
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ФУНКЦИЯ ЗА ВХОД
След настройка на потребителска
информация, системата автоматично ще
разпознае потребителя при включване на
автомобила.

Ще последва персонално приветствено
съобщение и екран за вход.

Тази функция позволява използването на
собствена регистрация от 4шофьори, както и
на режим на шофиране, позиция на
шофиране, климатик и автоматични
настройки, като запаметява тези персонални
настройки.

Влезлият потребител може да бъде сменен от
приветствения екран или от екрана със
списък на потребители. За повече детайли,
вижте наръчника за собственика на Infiniti
InTouch.

Функцията за вход е свързана със следните
елементи:

• Измервателен прибор

• Лента

• Навигационен дисплей (където е поставен)

• Навигационни настройки (ако са налични)

• Kлиматик

• Автоматично позициониращо устройство за
шофьора (където е поставено)

• Двигател/Трансмисия

• Управление

• Активно управление на тягата

• Активен контрол на платно (където е поставено)

• Настройки на автомобила

• Окачване (където е поставено)

• Асистент за шофиране* (където е поставен)

*:Освен за предна аварина спирачна система

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА
СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ БЕЗ КЛЮЧ

Диапазон на действие
Дистанционна система за влизане без ключ
ви позволява да заключвате/отключвате
всички врати, капачката на резервоара за
гориво и капака на багажника, както и да
отваряте прозорците. Разстоянието на
действие зависи от условията около

автомобила. За да задействате със сигурност
бутоните за заключване и отключване,
приближете автомобила на около 1 м (3,3 ft)
от вратата.

Дистанционна система за влизане без ключ
няма да функционира при следните условия:

• Когато интелигентният ключ не е в рамките на
диапазона на действие.

• Когато батерията на интелигентния ключ се
разреди.

Заключване на вратите и капака на
резервоара за гориво
Когато заключвате или отключвате вратите и
капака на багажника, индикаторът за
аварийни светлини ще премигне като
потвърждение. За подробности, вижте
“Функция на Индикатора за опасност” по-долу в
този раздел.

1. Поставете ключа за запалване на
позиция“OFF” и носете интелигентния
ключ със себе си.

2. Затворете всички врати.

3. Натиснете бутона “LOCK” mj1 на
Интелигентния ключ.

4. Всички врати, капакът на багажника и
капакът на резервоара ще се заключат.

SPA2130Z
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Индикаторната лампа за заключване на
вратата m (която се намира под
приборния панел)ще светне за 1 минута.

5. Проверете дръжките на вратите, за да се
уверите, че вратите са здраво заключени.
(замоделисъс сензорзаотключванеседно
докосване: направете това потвърждение
в рамките на 2 секунди, след като вратите
са затворени.)

ВНИМАНИЕ

• След като заключите вратите като използвате
интелигентния ключ, уверете се, че вратите са
здраво заключени като проверите дръжките на
вратите.

• Когато заключвате вратите, като използвате
интелигентнияключ,никоганеоставяйтеключа
в автомобила.

Отключване на вратите и капака на
резервоара за гориво
За да смените режима за заключване на
вратата, вижте наръчника на собственика на
Infiniti InTouch.

Избирателен режим на отключване на
вратите:

1. Натиснете бутона “UNLOCK” m j2 на
Интелигентния ключ.

2. Шофьорската врата и капачето на
резервоараза горивощебъдатотключени.

3. Натиснете бутона “UNLOCK”
(ОТКЛЮЧВАНЕ) m отновоj2 в рамките
на 5 секунди.

4. Всички врати и капакът на багажника ще
се отключат.

5. Задействайте дръжките на вратите, за да
отворите вратите.

Режим на отключване на всички врати:

1. Натиснете бутона “UNLOCK” m j2 на
Интелигентния ключ.

2. Всички врати, капакът на багажника и
капакът на резервоара ще се отключат.

3. Натиснете дръжката на вратата, за да
отворите вратата.

Селективен режим за отключване на врата
(където е поставен):

За да превключите между отделните режими
на отключване на вратите натиснете бутоните
“LOCK” m (ОТКЛЮЧЕНО) и “UNLOCK” m
(ЗАКЛЮЧЕНО) на Интелигентния ключ
едновременно за повече от 5 секунди.

Автоматично повторно заключване:

Всички врати, капакът на багажника и този на
резервоара за гориво ще се заключат
автоматично, освен ако в рамките на 30
секунди след натискането на бутон “UNLOCK”

mj2 интелигентния ключ при заключени
врати, не бъде извършено едно от следните
действия.

• Отваряне на врати.

• Чрез натискане на ключа за запалването.

Ако по време на предварително зададения
период бутонът “UNLOCK” m върху j2
интелигентния ключ бъде натиснат, всички
врати ще бъдат заключени автоматично след
следващия предварително зададен период.

Отваряне или затваряне на
прозорци
Прозорците може да бъдат отворени или
затворени с интелигентния ключ. Тази
функция няма да работи, докато е активиран
таймерът за прозорци или прозорците трябва
да бъдат инициализирани.

Виж “Прозорци” в раздел “2. Прибори и средства
за управление”.

Отваряне:

За да отворите прозорците, натиснете бутона
“UNLOCK” mj2 върху интелигентния ключ
за около 3 секунди след отключването на
вратата.

За да спрете отварянето, освободете бутона
“UNLOCK” mj2 .

Ако затварянето на прозорците спре
донякъде при натискане на бутона “UNLOCK”
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(ОТКЛЮЧВАНЕ) mj2 , освободете и
натиснете бутона отново до пълното отваряне
на прозорците.

Затваряне:

Задазатворитепрозорците,натиснетебутона
“LOCK” (ЗАКЛЮЧВАНЕ) m за врата на
интелигентния ключ j1 за около 3
секундислед заключване на вратата.

За да спрете затварянето m освободете
бутона “LOCK”j1 .

Ако затварянето на прозорците спре
донякъде при натискане на бутона “LOCK”
(ЗАКЛЮЧВАНЕ) mj1 , освободете и
натиснете бутона отново, до пълното
затваряне на прозорците.

Отваряне или затваряне на
шибедаха
Шибедахаможедабъдеотворенилизатворен
с интелигентния ключ. Тази функция не е
активна, когато е активен таймера на
шибедаха или когато прозорците трябва да се
инициализират.

Отваряне:

За да отворите шибедаха, натиснете бутона
“UNLOCK” m върхуj2 интелигентния ключ
за около 3 секунди след отключването на
вратата.

За да спрете отварянето, освободете бутона
“UNLOCK” mj2 .

Затваряне:

За да затворите шибедаха, натиснете бутон
“LOCK” m за вратата j1 върху
Интелигентния ключ за около 3 секунди след
заключване на вратата.

За да спрете затварянето освободете m
бутонаj1 “LOCK”.

Отваряне на багажника
1. Натиснете бутона “BOOT” m j3 върху
интелигентнияключзаповечеот 1 секунда.

2. Багажникът ще се отключи.

3. Повдигнете капака на багажника.
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ФУНКЦИЯ НА ИНДИКАТОРА ЗА ОПАСНОСТ
Когато заключвате или отключвате вратите, включително тази на багажника с превключвателя
за търсене или дистанционната функция за влизане без ключ, индикаторът за опасност ще
премигне като потвърждение.

Следните описания показват как се включват индикатора за опасност при заключване или
отключване на вратите или багажника.

Вашият автомобил е оборудван със следните
системи за сигурност:

• Алармена система (против кражба)

• INFINITI автомобилна имобилайзерна система

Условията на защита се показват от
индикаторната лампа за сигурност.

АЛАРМЕНА СИСТЕМА (ПРОТИВ
КРАЖБА)
Алармената система (против кражба)
осигурява визуални и аудио алармени
сигнали, ако части от автомобила бъдат
докоснати.

Индикаторна лампа за сигурност

Индикаторната лампа за сигурност е
разположена в панела с измервателни
прибори.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА
ВРАТИТЕ

ОТКЛЮЧВАНЕ НА
ВРАТИТЕ

ОТКЛЮЧВАНЕ НА
БАГАЖНИКА

Система на Интелигентен ключ
(където е поставен)

(с използване на
превключвател за заявка и
сензор за едно докосване)

ОПАСНОСТ - веднъж ОПАСНОСТ - два пъти ОПАСНОСТ - нито
веднъж

Дистанционна система за
влизане без ключ

(като използвате бутонm
или бутонm )

ОПАСНОСТ - веднъж ОПАСНОСТ - два пъти ОПАСНОСТ - нито
веднъж

SIC2045Z

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
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Тази лампа се задейства винаги, когато ключа
на запалването е в положение ACC, “OFF” или
LOCK. Това е нормално.

За модели с ултразвукови и сензори
за наклон
Как да активирате системата:

1. Затворете всички прозорци и шибедаха
(където е поставен).

2. Поставете превключвателя за запалване е
в положение “OFF” (ИЗКЛ).

3. Вземете интелигентния ключ със себе си, и
излезте от автомобила.

4. Уверете се, че предният капак и
багажникът са затворени. Затворете и
заключете всички врати с Интелигентния
ключ.

Ако има отворена врата, ще прозвучи
звънеца. Звънецътще спре, когато вратата
бъде правилно затворена.

5. Потвърдете, че индикаторната лампа за
сигурност се включва. Индикаторната
лампа за сигурност мига учестено в
продължение на 20 секунди и след това
започва да мига бавно. Сега системата е
активирана. Ако, по време на този
20-секунден период, вратата бъде

отключена с Интелигентния ключ, или
ключа на запалването бъде поставен в
положение ON, системата няма да се
активира.

Дори когато шофьорът и/или пътниците са в
автомобила, системата ще се активира при
положение, че всички врати са затворени и
ключа на запалването е в положение off.
Поставете превключвателя за запалване в
положение ON, за да изключите системата.

Ако системата нефункционира правилно,ще
прозвучи кратък звук 5 пъти, когато
системата бъде активирана. Системата
трябва да се прегледа в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Работа на алармената система (против
кражба):

Системата за предупреждение ще издаде
следната алармена сигнализация:

• Индикаторът за опасност премигва, а алармата
звучи непрекъснато за приблизително
30 секунди. (Алармата ще се повтори 8 пъти.)

• Алармата автоматично се изключва след
приблизително 30 секунди. И въпреки това,
алармата ще се активира отново, ако има опит
за проникване в автомобила.

Алармата ще бъде активирана, когато:

• има опит за отваряне на вратата или багажника
без използване Интелигентния ключ.

• Отваряне на предния капак.

• Задействане на обемната система от сензори
(ултразвуковисензори) (когато тяеактивирана).

• Наклонът на автомобила се установява от
сензорите за накланяне (когато са активирани).

• електрозахранването е прекъснато.

Как да спрете алармата:

• Алармата ще спре отключването на врата със
сензора за едно докосване (където е поставен)
или бутона “UNLOCK” m на Интелигентния
ключ.

• Алармата ще спре, ако ключът на запалването
бъде завъртян в положение ACC или ON.

Превключвател за изключване на
ултразвуковите и сензорите за накланяне:

Ултразвуковите сензори (за обемно
отчитане), поставени на тавана, отчитат
движението в пътническото отделение.

JVP0256XZ
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Сензорите за наклоняване установяват
наклона на автомобила. Когато алармената
система (против кражба) е настроена в
положение на защита, тя автоматично ще
включи ултразвуковите и сензорите за
наклон.

ВНИМАНИЕ

Не докосвайте ултразвуковите сензориjA . Това би
могло да повреди сензорите.

Възможно е да се изключат ултразвуковите
сензори (например, когато оставяте домашни
любимци в колата или транспортирате
автомобила си върху ферибот).

За да изключите ултразвуковите и сензорите
за наклон:

1. Затворете всички прозорци.

2. Поставете превключвателя за запалване е
в положение “OFF” (ИЗКЛ).

3. Натиснете превключвателя за отмянаjB ,
разположен на тавана. Индикаторната
лампа за сигурност ще започне да
премигва бързо (три пъти в секунда).

4. Затворете вратите, предния капак и
вратата на багажното отделение.
Заключете ги, като използвате системата
Интелигентен ключ. Индикаторната лампа
за сигурност ще започне да премигва по-
често и ще прозвучи един звуков сигнал.

Ултразвуковите и сензорите за наклон сега са
изключени от алармената система (против
кражба). Всички други функции на системата
остават активни докато алармената система
(против кражба) бъде деактивирана отново.

За модели без ултразвукови и
сензори за наклон
Как да активирате системата:

1. Затворете всички прозорци и шибедаха
(където е поставен).

Системата може да бъде активирана дори
ако прозорците са отворени.

2. Поставете превключвателя за запалване е
в положение “OFF”.

3. Вземете интелигентния ключ със себе си, и
излезте от автомобила.

4. Уверете се, че предният капак и
багажникът са затворени. Затворете и
заключете всички врати с превключвателя
на ръкохватката на врата (където е
поставен), бутона “LOCK” m на
Интелигентния ключ или електрическия
превключвател за заключване на врата.
(Ако вратата е заключена с вътрешната
ръкохватка за заключване, системата
няма да бъде активирана.)

5. Потвърдете, че индикаторната лампа за
сигурност се включва. Индикаторната
лампа за сигурност ще остане да свети за

около 30 секунди. Сега системата за
сигурност на автомобила е предварително
„въоръжена“. След около 30 секунди,
системата за сигурност на автомобила ще
премине автоматично в активен режим.
Лампичката за сигурност на автомобила
ще започне да просветва на всеки 3
секунди.

Ако по време на този 30-секунден период
преди активиране, вратата бъде
отключена със сензора за едно докосване,
бутонът “UNLOCK” m на Интелигентния
ключ, електрически превключвател за
заключване на врата или ако
превключвателя за запалване бъде
поставен в положение ACC или ON,
системата няма да бъде активирана.

Дори когато шофьорът и/или пътниците са в
автомобила, системата ще се активира при
положение, че всички врати са затворени и
ключа на запалването е в положение LOCK.
Поставете превключвателя за запалване в
положение ACC или ON, за да изключите
системата.

Работа на алармената система (против
кражба):

Системата за предупреждение ще издаде
следната алармена сигнализация:

• Аварийните светлини мигат, а клаксонът звучи
периодично за приблизително 30 секунди.
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• Алармата автоматично се изключва след
приблизително 30 секунди. И въпреки това,
алармата ще се активира отново, ако има опит
за проникване в автомобила.

Алармата се активира от:

• Има опит за отваряне на вратата или багажника
без използване Интелигентния ключ.

• Отваряне на капака.

Как да спрете алармата:

• Алармата ще спре отключването на врата със
сензора за едно докосване (където е поставен)
или бутона “UNLOCK” m на Интелигентния
ключ.

• Алармата ще спре, ако ключът на запалването
бъде завъртян в положение ON.

Ако на охладителната система е необходимо
често да бъде добавяна охладителна течност,
проверете я в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

INFINITI АВТОМОБИЛНА
ИМОБИЛАЙЗЕРНА СИСТЕМА
INFINITI автомобилната имобилайзерна
система няма да позволи на двигателя да
стартира без използване на регистрирания
Интелигентния ключ.

Индикаторна лампа за сигурност

Индикаторната лампа за сигурност е
разположена в панела с измервателни
прибори. Тя показва статуса на INFINITI
автомобилна имобилайзерна система.

Лампата работи винаги, когато ключа на
запалването е в положение LOCK ACC или
“OFF”. Индикаторната лампа за сигурност
показва, че системите за сигурност в
автомобила работят.

Ако INFINITI автомобилната имобилайзерна
система не функционира добре, тази лампа
ще остане включена, когато ключа за
запалване е в положение ON.

Ако лампата остане да свети и/или двигателя
не стартира, свържете се с INFINITI Център
или квалифициран сервиз за обслужване на
INFINITI автомобилната имобилайзерна
система веднага щом ви е възможно.
Задължително носете всички интелигентни

ключове с вас, когато посещавате INFINITI
Център или квалифициран сервиз за
обслужване.

SIC2045Z

Проверки и регулиране преди шофиране 3-23



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Капакът трябва да бъде затворен и сигурно
заключен преди пътуване. Неизпълнението на
това може да доведе до отваряне на капака в
движение и до произшествие.

• За да избегнете нараняване, никога не
отваряйте капака, ако от двигателния отсек
излиза пара или дим.

ОТВАРЯНЕ НА КАПАКА

1. Издърпайте ръчката за отключване на
капака j1 , разположена под приборния
панел, докато капака подскочи.

2. Намерете лоста j2 , разположен между
капака и решетката и повдигнете лоста с
пръст.

3. Вдигнете капака.

JVP0234XZ

КАПАК
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ЗАТВАРЯНЕ НА КАПАКА
Бавно спуснете капака, така че да се
застопорят дясната и лявата ключалка.
Натиснете капака, за да се застопори сигурно
на мястото си.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Преди да подкарате автомобила, капака на
багажника трябва да бъде затворен здраво.
Отворен капак на багажника може да позволи
на опасни отработени газове да влязат вътре в
автомобила.

• Наблюдавайте децата отблизо, когато са около
автомобила, за да ги предпазите от игра и
заключване вътре в багажника, където те могат
сериозно да се наранят. Дръжте автомобила
заключен, когато не се използва, за да
избегнете достъпа на децата до ключовете на
автомобила.

Капака на багажника може да бъде отворен
чрез една от следните операции:

• Чрез превключвателя за освобождаване капака
на багажник

• С използване на превключвателя за заявка за
отваряне на багажника (където е поставен) и
сензора за отключване с едно докосване (където
е поставен) когато носите Интелигентния ключ
(Виж “Работен охват на Интелигентния ключ
(модели с превключвател)” по-горе в този
раздел.)

• Използване на бутона “BOOT” m на
интелигентния ключ (Виж “Използване на
дистанционна система за влизане без ключ” по-
горе в този раздел.)

ОСВОБОЖДАВАНЕ КАПАКА НА
БАГАЖНИКА

Работа с ключа за освобождаване

За да отворите капака на багажника,
натиснете превключвателя за освобождаване
jA .

За да отворите капака на багажника,
натиснете превключвателя за освобождаване
надолу, докато не се заключи здраво.

JVP0202XZ

Модели с ляво управление

КАПАК НА БАГАЖНИКА
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Работа на превключвателя за
отваряне на багажника (където е
поставен)

Капакът на багажника може да бъде отворен
с натискане на превключвателя за багажника
jA , когато интелигентния ключ е в обхват на
функцията за отключване/заключване на
багажника.

Капакът на багажника може да бъде отворен
с натискане на превключвателя за отваряне
jA , дори ако интелигентният ключ не е в
работен обхват на функцията заключване/
отключване на багажника, когато всички
врати са отключени със заключващата
система и автоматичната система за
отключване (за Европа).

Работа с вградено дистанционно
управление
За да отворите капака на багажника,
натиснете и задръжте бутона “BOOT” m на
интелигентния ключ за повече от 1 секунда.
(Виж “Използване на дистанционна система за
влизане без ключ” по-горе в този раздел.)

Интериорно освобождаване на
капака на багажника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги наблюдавайте отблизо децата, когато се
намират около коли, за да предотвратите играта и
заключването им вътре в багажника, където те
биха могли да бъдат сериозно наранени. Дръжте
колата и капака на багажника заключени, когато
не се използват, и предотвратете достъпа на деца
до Интелигентния ключ.

Механизма за освобождаване капака на
багажника отвътре позволява да се отвори

капака на багажника, в случай че вътре са
затворени хора или в случай на загуба на
захранване, като например при паднал
акумулатор.

Освобождаване вътре в багажника:

За да се отвори багажника от вътре,
издърпайте дръжката за освобождаванеj1
докато ключалката не се освободи и бутнете
нагоре капака на багажника. Ръкохватката за
освобождаване е изработена от светещ
материал, който свети в тъмното след кратко
излагане на околна светлина.

Ръчката е разположена от задната страна на
капака на багажника, както е показано на
илюстрацията.

Освобождаване от задната седалка:

Можете да стигнете до ръчката за
освобождаване през отвора за багажника (на
дръжката на задната седалка). (Виж
“Подлакътник” в раздел “1. Безопасност— седалки,
предпазни колани и допълнителна система от
устройства за пасивна безопасност”.)

За да отворите капака на багажника от
задната седалка, дръпнете ръчката за
освобождаване напред докато ключалката
не се освободи.

Ако не можете да достигнете до ръкохватката
на за освобождаване, свържете се с INFINITI
център или квалифициран сервиз.

SPA2732Z
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Горивото е изключително запалимо и високо
експлозивно при определени условия.Може да
се изгорите или сериозно да се нараните, ако се
използва погрешно или се отнасяте неправилно
с него. Винаги спирайте двигателя, не пушете и
не оставяйте открит огън или искри близо до
автомобила, докато го допълвате.

• Горивото може да е под налягане. Завъртете
капачката на половин оборот и изчакайте
“съскането” да спре, за да се предпазите от
пръскането навън и възможността да се
нараните. След това свалете капачката.

• За смяна, използвайте само оригинална
капачка за резервоар. Тя има вграден
предпазен клапан, който е необходим за
правилната работа на горивната система и
система за контрол на емисиите.
Неподходящата капачка може да предизвика
сериозна повреда или дори нараняване.

ОТВАРЯНЕ НА КАПАКА НА
ГЪРЛОВИНАТА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА
ГОРИВО

За да отворите капака на гърловината,
отключете капака на гърловината за
зареждане като използвате една от следните
операции, след това натиснете горната лява
страна на капака.

• Докоснете сензора за отключване с едно
докосване, а след това натиснете ръкохватката
на превключвателя за заявка, когато носите
интелигентния ключ (където е поставен).

• Натиснете бутона “UNLOCK” на Интелигентния
ключ.

• Натиснете електрическия превключвател за
ключалката на вратата на позиция “UNLOCK”.

За да заключите капачката за пълнене с
гориво, затворете капака докато не се
заключи.

КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАР

Капачката на резервоара е от типа с
острозъбен спирач. За да я свалите,
завъртете капачката обратно на
часовниковата стрелка. След допълване,
затегнете капачката на гърловината, повече
от два пъти, докато палеца не щракне.

Докато допълвате, сложете капачката на
резервоара на държача на капачкатаj1 .

ВНИМАНИЕ

Ако разлеете гориво по каросерията на
автомобила, изплакнете с вода, за да избегнете
повреда на боята.

SPA2735Z
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КАПАК НА РЕЗЕРВОАР
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не настройвайте волана докато шофирате,
за да можете да отделите пълното си внимание на
работата на автомобила.

РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ НА ВОЛАНА

Наклоняване или издърпване

Издърпайте заключващия лостj1 надолу и
нагласете волана нагоре, надолу, напред или
назад в необходимото положение.

Натиснете заключващия лост нагоре плътно,
за да застопорите волана.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА
ВОЛАНА

Наклоняване или издърпване

Придвижете превключвателя, за да
регулирате волана нагореилинадолу,напред
или назад, докато бъде постигнато желаното
положение.

Функция за Вход/Изход (където е
поставена)
Автоматичното позициониращо устройство
за шофьора ще придвижи волана нагоре
автоматично, когато бъде отворена
шофьорската врата с ключа на запалването в
положение LOCK. Тази функция позволява на
шофьора да седне и да стане от шофьорското
място по-лесно.

За повече информация, вижте “Автоматично
позициониращо устройство за шофьора (където е
поставено)” по-долу в този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулирайте положението на всички огледала,
преди да тръгнете.Не регулирайте положението на
огледалата, докато шофирате, за да можете да
отделите пълното си внимание на работата на
автомобила.

ВЪТРЕШНО ОГЛЕДАЛО ЗА ЗАДНО
ВИЖДАНЕ

Като придържате вътрешното огледало за
задно виждане, регулирайте ъглите на
огледалото докато постигнете желаното
положение.

SPA2328Z

JVP0205XZ
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ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ОГЛЕДАЛА
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Ръчен и противо отразителен тип

Нощното положение j1 ще намали
отразяването от фаровете пред вас през
нощта.

Използвайте дневното положениеj2 , когато
шофирате през деня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте нощното положение, само когато е
необходимо, защото това намалява яснотата на
изгледа назад.

Автоматично огледало против
заслепяване

Вътрешното огледало за задно виждане е
проектирано така, че то автоматично
променя отражението в съответствие със
силата на фаровете на автомобила след вас.

Системата против заслепяване автоматично
ще се включи, когато вие поставете ключа на
запалването в положение ON.

Когато противо отразителната система се
включи, индикаторната лампаjA ще светне и
излишният блясък от фаровете на
автомобила зад вас ще бъде намален.

Натиснете m превключвателя jB за 3
секунди, за да направите така, че вътрешното
огледало за задно виждане да работи
нормално и индикаторната лампа ще се
изключи. Натиснете превключвателя m
отново за 3 секунди, за да включите
системата.

Не закачайте никакви предмети на
огледалото и не третирайте с препарат за
почистване на стъкла. Това ще намали
чувствителността на сензора jC , което ще
доведе до неправилна работа.

ВЪНШНИ ОГЛЕДАЛА ЗА ЗАДНО
ВИЖДАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не докосвайте външните огледала за
задновиждане,докато седвижат. Товабимогло
да прещипе пръстите ви или да повреди
огледалото.

• Никога не карайте автомобила с прибрани
външни огледала за задно виждане. Това
намалява задната видимост и може да доведе
до произшествие.

• Предметите, които виждате във външното
огледало са по-близко, отколкото изглеждат
(където е поставено).

• Размерите на картината и разстоянието във
външните огледала не са действителни.

SPA2143Z
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Регулиране

Дистанционното управление на външните
огледала за задно виждане работи, когато
ключът на запалването е в положение Acc или
ON.

1. Завъртете превключвателя, за да изберете
лявото (L) или дясното (R) огледалоj1 .

2. Регулирайте всяко огледало като
натискате превключвателя, докато
постигнете желаното положениеj2 .

Когато огледалата са замъглени
Външните огледала за задно виждане ще
бъдат подгрети, когато бъде задействана
функцията на нагревателя на задното стъкло.

Прибиране на огледалата
Вид дистанционно управление:

Дистанционното управление на външните
огледала за задно виждане работи, когато
ключът на запалването е в положение Acc или
ON.

Външните огледала за задно виждане
автоматично се прибират, когато
превключвателят за прибиране на външните
огледала за задно виждане бъде натиснат в
положение “CLOSE” (ЗАТВОРЕНО)j1 . За да ги
разгънете, натиснете превключвателя в
положение “OPEN” (ОТВОРЕНО)j2 .

Ако огледалата са разгънати на ръка или да
ударени, тялото на огледалото може да се
разхлаби при точката на оста на въртене. За
да коригирате работата на електронните
огледала, преминете цикъла на движение на
огледалото чрез натискане “CLOSE”, докато

не се затворят напълно, след това натиснете
“OPEN”, докато огледалото не застане в
отворено положение.

ВНИМАНИЕ

• Непрекъснатото натискане на превключвателя
за прибиране на външните огледала за задно
виждане, може да доведе до спиране на
неговата работа.

• Не докосвайте огледалата докато те се движат.
РъкатаВиможедабъде защипана, аогледалото
може да се повреди.

• Не карайте докато огледалата са сгънати. Няма
да можете да виждате зад автомобила.

• Ако огледалата бъдат сгънати или разгънати на
ръка, съществува възможност те да се
преместят напред или назад по време на
шофиране. Ако огледалата са били сгънати или
разгънати на ръка се уверете, че сте ги
регулирали преди да шофирате.

JVP0246XZ

SPA2738Z

3-30 Проверки и регулиране преди шофиране



Ръчен тип:

Приберете външното огледало за задно
виждане като го бутнете назад към
автомобила.

Функция за обратно сгъване надолу
(където е поставено)
Когато карате назад автомобила, дясното или
лявото огледала ще се обърнат автоматично
надолу, за да осигурят по-добра видимост
назад.

1. Поставете превключвателя за запалване е
в положение ON.

2. Преместете скоростния лост в положение
R (Reverse).

3. Изберете дясното или лявото външно
огледало, като задействате
превключвателя за управление на
външните огледала.

4. Огледалната повърхност на външните
огледала се преместват надолу.

Когато възникне едно от следните условия,
повърхността на избраните външни огледала
ще се върне в първоначалното си положение.

• Скоростният лост е преместен в положение,
различно от R (Задна).

• Превключвателят за управление на външните
огледала е в поставен в централното си
положение.

• Превключвателят за запалване е поставен в
положение “OFF” (ИЗКЛ).

ДАМСКО ОГЛЕДАЛО

За да използвате предното дамско огледало,
дръпнете надолу слънцезащитния сенник и
вдигнете капачето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не управлявайте автомобила с вдигната
спирачка при паркиране. Спирачката ще
прегрее и ще откаже да работи, и това ще
доведе до произшествие.

• Никога не освобождавайте спирачката при
паркиране, когато сте извън автомобила. Ако
автомобилът се придвижи, ще бъде
невъзможно да натиснете педала на спирачката
и това ще доведе до произшествие.

• Никога не използвайте лоста за превключване
на скорости вместо спирачката при паркиране.
Когато паркирате, задължително прилагайте
спирачката за паркиране.

• За да бъде подпомогнато предотвратяването на
опасността от травма или смърт при случайно
задействане на автомобила и/или неговите
системи, не оставяйте деца, лица, нуждаещи от
помощ от други или домашни любимци без
надзор в автомобила. Освен това,
температурата в затворен автомобил в топъл
ден може бързо да се повиши достатъчно, за да
предизвика значителна опасност от травма или
смърт на хора и домашни любимци.

SPA1829Z
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СПИРАЧКА ПРИ ПАРКИРАНЕ
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МОДЕЛ С АВТОМАТИЧНА
ТРАНСМИСИЯ (AT)

За да приложите спирачката при паркиране,
натиснете докрай педала на спирачката при
паркиранеj1 .

За да освободите спирачката при партиране,
натиснете и задръжте педала на спирачката
j2 и след това натиснете докрай педала на
спирачката при паркиранеj1 и го пуснете.

Преди да тръгнете, уверете се, че
предупредителната светлина на спирачката е
изгаснала.

МОДЕЛ С РЪЧНА ТРАНСМИСИЯ (MT)

За да задействате спирачката при паркиране,
вдигнете лоста нагореj1 .

За да освободите спирачката при паркиране,
натиснете и задръжте педала на спирачката.
Издърпайте леко лоста на на спирачката за
паркиране, натиснете бутона j2 и снижете
лоста до крайj3 .

Преди да тръгнете, уверете се, че
предупредителната светлина на спирачката е
изгаснала.

Автоматичното позициониращо устройство
за шофьора има следните функции:

• Функция вход/изход (модел с автоматична
трансмисия (АТ))

• Съхранение на паметта

ФУНКЦИЯ ВХОД/ИЗХОД (модел с
автоматична трансмисия (АТ))

Системата е направена така, че седалката на
шофьора и кормилната колонка се
преместват автоматично, когато скоростния
лост е в положение Р (Паркиране). Това
позволява на шофьора да влиза и излиза от
седалката по-лесно.

Седалката на шофьора се плъзга назад, а
кормилото сеповдиганагореприотварянена
шофьорската врата при ключ на запалването
в положение LOCK.

Седалката на шофьора и волана ще се върнат
в предишните си положения, когато
превключвателя за запалване бъде натиснат
в положение ACC.

Седалката на шофьора не се връща в
предишното си положение, ако седалката или
превключвателя за настройка на волана
работят, когато седалката е в изходна
позиция.

SPA2331Z

SPA2110Z

АВТОМАТИЧНО ПОЗИЦИОНИРАЩО
УСТРОЙСТВО ЗАШОФЬОРА (където е
поставено)
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Задействане или изключване на
функцията вход/изход
Всички следващи условия трябва да бъдат
изпълнени преди активиране или отмяна на
функцията за вход/изход.

• Превключвателят за запалване е поставен в
положение LOCK (ЗАКЛЮЧЕН).

• Функцията за вход/изход не е оперативна.

• Следващите превключватели не работят.

– Превключватели за памет на седалката

– Превключватели на електрически
седалки

– Електрически превключвател за
накланяне/телескопиране на волана

Функцията вход/изход може да се задейства
или изключи чрез натискане и задържане за
повече от 10 секунди на превключвателя
<SET>.

Показване на настройките:

Функцията Вход/Изход може също да се
включи или изключи, ако ключът [Lift Steering
Wheel on Exit] (Повдигане на волана при
излизане) или ключът [Slide Driver’s Seat Back
on Exit] (Плъзгане на шофьорската седалка
назад при излизане) е поставен в положение
ON или OFF в менюто за настройка [Settings]

(Настройки) на долния дисплей. (Вижте
отделния наръчник на собственика на Infiniti
InTouch.)

Инициализиране на функцията
вход/изход
Ако акумулаторът е откачен или е прекъснат
предпазителя,функцията вход/изход няма да
работи, въпреки че тази функция е била
включена преди това. В такъв случай след
свързване на акумулатора или замяна на
предпазителя с нов, отворете и затворете
вратата на шофьора повече от два пъти, след
като ключът на запалването е завъртян от
положение ON в положение LOCK. Функцията
вход/изход ще се включи.

СЪХРАНЕНИЕ НА ПАМЕТТА

В паметта на автоматично позициониращо
устройство за шофьора могат да се съхранят
две положения на седалката на шофьора и

външните огледала. Следвайте долните
процедури, за да използвате системата за
запаметяване.

1. Настройте седалката на шофьора, волана
за управление и външните огледала в
желаното положение, като работите ръчно
с всеки от ключовете за регулиране. За
допълнителна информация вижте
“Седалки” в раздел “1. Безопасност — седалки,
предпазни колани и допълнителна система от
устройства за пасивна безопасност”,
“Наклоняване или издърпване” по-горе в този
раздел и “Огледала” по-горе в този раздел.

2. Натиснете превключвателя <SET> и в
рамките на 5 секунди натиснете
превключвателя за паметта (<1> или <2>) до
долу за поне 1 секунда.

Индикаторната лампа на ключа ще светне
за около 5 секунди след натискането на
ключа.

Когато паметта е съхранена в
превключвателя за памет (<1> или <2>) ще
прозвучи звуков сигнал.

Ако паметта е съхранена в същия
превключвател на паметта, предишната
памет ще бъде изтрита.JVP0240XZ
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Потвърждаване на съхранението на
паметта
Натиснете превключвателя <SET>. Ако
основната памет не е съхранена,
индикаторната лампа ще светне за около 0,5
секунди. Когато паметта е съхранена,
индикаторната лампа ще остане да свети
около 5 секунди.

Избиране на запомненото
положение.
1. Модел с автоматична трансмисия (AT):

Преместете скоростния лост в положение P
(Паркиране).

Модел с ръчна трансмисия (MT):

Включете спирачката за паркиране.

2. Натиснете превключвател на паметта (<1>
или <2>) докрай поне за 1 секунда.

Шофьорската седалка, кормилната колона
и външните огледала ще се преместят в
запаметеното положение, като
индикатора мига, а след това лампата ще
остане включена за приблизително 5
секунди.

Свързване на функцията за вход
към запаметена позиция
Функцията за вход може да бъде свързана
към съхраненото положение в паметта със
следната процедура.

1. Поставете превключвателя за запалване в
положение ON докато носите
Интелигентния ключ, който е регистриран
към входната функция на автомобила. За
повече подробности, вижте “Функция за
вход” по-горе в този раздел.

2. Регулирайте ръчно положението на
шофьорската седалка, кормилната колона
и външните огледала. Виж “Електрическо
регулиране на седалката” в раздел
“1. Безопасност — седалки, предпазни колани и
допълнителна система от устройства за пасивна
безопасност”, “Електрическо регулиране на
волана” по-горе в този раздел и “Външни
огледала за задно виждане” по-горе в този
раздел.

3. Поставете превключвателя за запалване е
в положение “OFF” (ИЗКЛ).

Следващия път, когато влезете в системата
(избирате потребител от дисплея) след
поставяне на превключвателя за запалване в
положение ON, докато носите Интелигентния
ключ, системата ще регулира автоматично
запаметеното положение за шофиране.

РАБОТА НА СИСТЕМАТА
Системата на автоматичното позициониращо
устройство за шофьора няма да работи или
ще спре да работи при следните условия:

• Когато автомобила се движи

• Когато превключвателя за регулиране на
шофьорската седалка или кормилната колона
работят, докато автоматичното позициониращо
устройство за шофьора работи

• Когато превключвателят за паметта <1> или <2>
бъде натиснат за поне 1 секунда.

• Когато седалката, кормилната колона и
външните огледала вече са преместени в
запаметеното положение.

• Когато в паметта няма запаметено положение.

• Когато е освободена спирачката за паркиране
(при моделите с ръчна трансмисия (МТ)).

• Когато скоростния лост бъде преместен от
положение P (Паркиране) в което и да е друго
положение (модел с автоматична трансмисия
(AT)) (Все пак, той няма да бъде отменен, ако
превключвателя бъде натиснат, докато
седалката и кормилната колона са върнати към
предишната позиция (функция вход/изход).)
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Направете справка в Наръчника на
собственика на INFINITI InTouch, който
включва следната информация.

• Infiniti InTouch

• Настройки на прибори

• Аудио система

• Навигационен дисплей (където е поставен)

• Навигационни настройки (ако са налични)

• Отопление и климатик

• Телефонна система за свободни ръце
Bluetooth®

• Преглед на информация

• Други настройки

• Гласово разпознаване

• Система за наблюдение

• Обща информация за системата

m :
Този символ показва, че
вентилационните отвори са
затворени. Движението на
страничния регулатор в тази посока
затваря вентилационните отвори.

m :
Този символ показва, че
вентилационните отвори са
отворени. Движението на
страничния регулатор в тази посока
отваря вентилационните отвори.

Регулирайте посоката на въздушния поток на
вентилационните отвори като движите
централната ръкохватка (нагоре/надолу,
наляво надясно) до достигане на желаното
положение.

ЗАДНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ

Отваряне/затваряне на вентилационните
отвори чрез движение на регулатора в коя да
е посока.

JVH0510XZ

Централни вентилационни отвори

JVH0511XZ

Странични вентилационни отвори

JVH0574XZ

Задница

НАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИКА НА INFINITI
INTOUCH

ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
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m :
Този символ показва, че
вентилационните отвори са
затворени. Движението на
страничния регулатор в тази посока
затваря вентилационните отвори.

m :
Този символ показва, че
вентилационните отвори са
отворени. Движението на
страничния регулатор в тази посока
отваря вентилационните отвори.

Регулирайте посоката на въздушния поток на
вентилационните отвори като движите
централната ръкохватка (нагоре/надолу,
наляво надясно) до достигане на желаното
положение.

АНТЕНА НА ПРОЗОРЕЦ
Разклоненията на антената са отпечатани от
вътрешната страна на задния прозорец.

ВНИМАНИЕ

• Не поставяйте метализиран филм близо до
стъклото на задния прозорец и не прикачвайте
към него метални части. Това може да наруши
приемането на радио вълни или да предизвика
шум.

• Когато почиствате отвътре задния прозорец,
внимавайте да не надраскате или нараните
антената. Леко избършете около антената с
мека, влажна кърпа.

Комбинирана антена
Радиото с електронно настройване има
комбинирана система на приемане. FM
сигналът може да се отрази от препятствия
като сгради или планини. Това често
предизвиква нарушаващи шумове.
Комбинираната система включва две антени
и автоматично превключва към по-доброто
приемане. Така радиото предава по-малко
шум.

DAB РАДИО АНТЕНА (където е поставена)

Към задната част на покрива на автомобила е
поставена DAB радио антена.

Наслагването на лед върху DAB радио
антената може да повлияе работата на
радиото.Отстранете леда, за да възстановите
приемането на радио вълни.

Използвайте Наръчника на собственика на
Infiniti InTouch за информация относно DAB
радио антената.

JVH0641XZ

АНТЕНА
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Когато инсталирате автомобилен телефон
или CB радио в своя автомобил се уверете, че
са взети следните предпазни мерки, защото в
противен случай новото оборудване може да
повлияе негативно на кабелните снопи за
електронните контролни модули и
електронни контролни системи.

ВНИМАНИЕ

• Дръжте антената колкото може по-далеч от
електронния модул за управление.

• Дръжте антенния проводник най-малко на 20
см (8 инча) от кабелния сноп на управлението
на двигателя. Не прокарвайте антената в
близост до кабелните снопи.

• Регулирайте коефициента на стояща вълна на
антената така, както е препоръчано от
производителя.

• Свържете заземяващия проводник на шасито
на радиото към корпуса.

• За подробности се консултирайте се с център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

АВТОМОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И CB РАДИО
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За да постигнете максимално представяне на
двигателя и да гарантирате бъдещата
надеждност и икономичност на вашия
автомобил, следвайте тези препоръки през
първите 2 000 км (1 200 мили) (за VR30DDTT
двигатели и 2,0 Л турбо бензинови двигатели)
или 1 500 км (932 мили) (за 2,2 Л дизелов
двигател). Неспазването на тези препоръки
може да доведе до съкращаване на
експлоатационната годност на двигателя и
влошаване на общите характеристики на
работа на двигателя.

• Не карайте с постоянна скорост, независимо
дали бързо или бавно, продължителни периоди
от време.

• Не карайте двигателя да работи над 4 000
оборота в минута (за VR30DDTT двигател).

• Не форсирайте двигателя с пълна газ,
независимо на коя предавка.

• Не тръгвайте рязко.

• Не натискайте докрай спирачката, доколкото е
възможно.

• Не закачвайте ремарке поне първите 800 км
(500 мили) (за Европа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не оставяйте деца или възрастни, които
обикновено се нуждаят от чужда подкрепа,
сами в автомобила си. Домашните любимци
също не трябва да бъдат оставяни сами. Те биха
могли неволно да активират превключватели
или контролни бутони, и неволно да станат
участници в сериозно произшествие, както и да
се наранят. В горещи, слънчеви дни,
температурите в един затворен автомобил биха
могли бързо да се повишат достатъчно, за да
предизвикат сериозни и дори фатални
заболявания на хора или животни.

• Наблюдавайте децата отблизо, когато са около
автомобила, за да ги предпазите от игра и
заключване вътре в багажника, където те могат
сериозно да се наранят. Когато не се използва
дръжте автомобила заключен със затворен
багажник, за да избегнете достъпа на децата до
ключовете на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА

През първите няколко месеца след закупуване на
нов автомобил, ако усетите силни миризми на
Летливи органични смеси (VOC) в автомобила,
проветрете изцяло пътническото отделение.
Отворете всички прозорци преди да влезете в
автомобила.В допълнение, когато температурата в
пътническото отделение се повиши или когато
автомобилът е паркиран на директна слънчева
светлина за дълго време, изключете режима за

рециркулация на въздуха и/или отворете
прозорците, за да позволите навлизането на
достатъчно свеж въздух в пътническото отделение.

ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ (въглероден окис)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не Вдишвайте отработени газове; те съдържат
безцветен въглероден окис без мирис.
Въглеродният окис е опасен. Той може да
предизвика изгубване на съзнание или смърт.

• Ако подозирате, че в автомобила проникват
отработени газове, шофирайте с напълно
отворени прозорци, и незабавно закарайте
автомобила на проверка.

• Не оставяйте двигателя да работи в затворени
пространства, като например в гаража.

• Не паркирайте автомобила с оставен работещ
двигател за продължителен период от време.

• Дръжте задната врата (набагажника) затворена
по време на шофиране, в противен случай
отработените газове биха могли да бъдат
засмукани в отделението за пътниците. Ако
трябва да шофирате с отворен капак на
багажника вземете следните предпазни мерки:

– Отворете всички прозорци.

– Изключете превключвателя за
въздушна рециркулация и настройте
вентилатора на най-високата степен, за
да може въздухът да циркулира.

ГРАФИК НА РАЗРАБОТВАНЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СТАРТИРАНЕ И
ШОФИРАНЕ
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• Ако бъде добавено специално устройство в
купетоилидругооборудванезавъзстановяване
или друга употреба, следвайте препоръките на
производителя, за да избегнете проникването
на въглероден окис в автомобила. (Някои
възстановителни автомобилни устройства като
например печки, хладилници, нагреватели, и
т.н. може също да произвеждат въглероден
окис.)

• Системата за отработени газове и купето на
автомобила следва да бъдат проверени от
квалифициран механик, винаги, когато:

– Автомобилът е оставен за обслужване.

– Подозирате, че отработени газове
проникнат в отделението за пътниците.

– Забележите промяна в звука на
ауспуховата система.

– Вие сте претърпели злополука с
повреда на ауспуховата система,
долната част на шасито, или задната
част на автомобила.

ТРИ-ПЪТЕН КАТАЛИЗАТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Отработените газове и системата за
отработените газове (ауспуховата система) са
много горещи. Дръжте компонентите на
ауспуховата система далеч от хора, животни и
запалими материали.

• Не спирайте и не паркирайте автомобила над
запалимиматериали като например суха трева,
отпадъчна хартия или парцали. Те може да се
самозапалят и да предизвикат пожар.

Три-пътният катализатор е устройство,
контролиращо емисиите, инсталирано в
ауспуховата система. Отработените газове в
три-пътния катализатор се изгарят при
висока температура с оглед намаляване на
замърсителите.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте оловен бензин. (Вижте
“Препоръчителни течности/смазочни
материали и вместимости” в раздел
“9. Техническа информация”.)
Наслояванията от оловния бензин
сериозно намаляват способността на три-
пътния катализатор за намаляване на
замърсителите и/или повреждат три-
пътния катализатор.

• Поддържайте двигателя си в добро състояние.
Неизправностите в запалването, горивния
инжекцион или електрическата система може
да предизвикат постъпването на твърде богата
горивна смес в три-пътния катализатор, което
да предизвика неговото прегряване. Не
продължавайте да шофирате, ако двигателя
прекъсва, или установите други забележими
прояви на загуба на работни характеристики
или ефективност, както и необичайни условия

на работа. Бързо проверете автомобила в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

• Избягвайте шофиране с твърде ниско ниво на
горивото. Свършването на горивото може да
предизвика прекъсването на двигателя,
повреждайки три-пътния катализатор.

• Нефорсирайте двигателя,докато гоподгрявате.

• Не бутайте и не теглете вашия автомобил, за да
стартирате двитателя.

AdBlue® СИСТЕМА ЗА СЕЛЕКТИВНА
КАТАЛИТИЧНА РЕДУКЦИЯ (SCR)
(където е монтирана за модели с дизелов
двигател)

AdBlue® или течност за отпадни дизелови
газове (DEF), представлява нетоксично
решение на 32,5% урея в дейонизирана вода.
Тази течност се впръсква в системата за
изгорели газове на дизелови автомобили с
цел предизвикването на химична реакция,
която разрушава потенциално опасните
емисии NOx (азотни оксиди) в безвредните
азот и вода. Тази система се нарича
селективно каталитична редукция (SCR).
Течността AdBlue® не е добавка за гориво и
никога не трябва да се смесва с дизеловото
гориво. Тя винаги се съхранява в отделен
резервоар в автомобила.

AdBlue® ще започне да замръзва под -11°C
(12°F). Ако често шофирате в области, където
температурата е под -11°C (12°F), резервоарът
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за AdBlue® трябва винаги да бъде напълнен с
AdBlue® в началото на студения сезон, за да
се гарантира достатъчен капацитет на
размразяване чрез затопляне.

Предупредителен екран за AdBlue®
Ако нивото на AdBlue® в резервоара е ниско
или има неизправност в системата AdBlue®
SCR на информационния дисплей на
автомобила ще се появи предупредително
съобщение.

Презареждане с AdBlue®:

INFINITI препоръчва резервоарът за AdBlue®
дабъде презарежданот центърна INFINITIили
квалифициран сервиз. Но в случай на авария
или, когато не е налично обслужване от
непосредствения дилър, можете да
презаредите резервоара с AdBlue® и сами.
(Виж “Резервоар за AdBlue® (където е поставен за
модели с дизелови двигатели)” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам”.)

Условие A

Това предупреждение се появява, когато
нивото на AdBlue® в резервоара спадне.

Презаредете резервоара с AdBlue®
възможно най-скоро.

Условие B

Това предупреждение ви предоставя
приблизително изчислено разстояние (0 до

800 км [0 to 497 miles] (0 до 497 мили)), което
можете да преминете преди да презаредите
резервоара с AdBlue®.

Условие C

Това предупреждение се появява, когато
резервоарът с AdBlue® е почти празен.

• Ако това предупреждение се появи, докато
двигателя е спрян, той не може да бъде
стартиран. Свържете се с INFINITI Център или
квалифициран сервиз.

• Ако това предупреждение се появи, докато
двигателят работи, автомобилът все още може
да бъде шофиран до най-близкия център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

• Ако ключът за запалване бъде изключен, докато
това предупреждение е налично, двигателят
можеда се запалиотнововрамкитена3минути.
При този случай, автомобилът не може да се
движи със скорост от 21 км/ч (13 MPH) или

JVM0543XZ
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повече. Спрете автомобила на безопасно място
и се свържете с център на INFINITI или
квалифициран сервиз.

Презаредете резервоара сAdBlue® от център
на INFINITI или квалифициран сервиз
възможно най-скоро.

След като резервоарът с AdBlue® бъде
презареден, поставете ключа за запалване в
положение ON и проверете дали
предупреждението е изчезнало. Поставете
превключвателя за запалване в положение
“OFF” веднъж и след това стартирайте
двигателя. Това действие ще анулира
режимът за ограничение на скоростта.

Проверка AdBlue®:

Когато се появи предупреждението [Check
AdBlue] (Проверете AdBlue), в зависимост от
условията, може да светне и индикаторната
лампа за повреда (MIL).

Условие A

Това предупреждение се появява, ако има
неизправност в системата AdBlue® SCR.

Нека системата да бъде проверете в център
на инфинити или квалифициран сервиз
възможно най-скоро.

Условие B

Това предупреждение ви предоставя
приблизително изчислено разстояние (0 до

800 км [0 to 497 miles] (0 до 497 мили)), което
можете да преминете преди да проверите
и/или ремонтирате системата AdBlue®.

Условие C

• Ако това предупреждение се появи, докато
двигателя е спрян, той не може да бъде
стартиран. Свържете се с INFINITI Център или
квалифициран сервиз.

• Ако това предупреждение се появи, докато
двигателят работи, автомобилът все още може
да бъде шофиран до най-близкия център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

• Ако ключът за запалване бъде изключен, докато
това предупреждение е налично, двигателят
можеда се запалиотнововрамкитена3минути.
При този случай, автомобилът не може да се
движи със скорост от 21 км/ч (13 MPH) или
повече. Спрете автомобила на безопасно място
и се свържете с център на INFINITI или
квалифициран сервиз.

JVM0546XZ

JVM0547XZ
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Проверете и/или ремонтирайте системата
AdBlue® SCR от център на INFINITI или
квалифициран сервиз възможно най-скоро.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS)
Всякагума,включителнорезервната (акоима
такава) трябва да бъде проверявана
ежемесечно в студено състояние да бъде
напомпана до препоръчваното от
производителя на автомобила налягане
посочено на стикера с информация за гумите
или на табелата за налягане на гумите. (Ако
вашия автомобил е с гуми с различен размер
от този посочен на стикера с информация за
гумитеилина табелата за наляганена гумите,
вие трябва да определите правилното
налягане за тези гуми.)

Като допълнителна функция за сигурност,
вашият автомобил е снабден със Система за
наблюдение налягането на гумите (TPMS),
която указва с предупредителен сигнал за
намалено налягане на една или повече гуми.
Съобразно с това, когато предупредителния
сигнал свети, вие трябва да спрете възможно
най-скоро да проверите гумите и да ги
надуете до правилното налягане.
Продължителното шофиране при ниско
налягане на гумите причинява прегряване на
гумите и може да доведе до неизправност на
гумата.Ниското налягане в гумите освен това
и намалява икономията на гориво и живота

на грайфера на гумите и може да повлияе на
поддръжкатанаавтомобилаивъзможностите
за спиране.

За модели с гуми за шофиране при спукване,
ако автомобилът е бил шофиран с една или
повече мека гума, предупредителната лампа
за мека гума ще продължи да свети
непрекъснато ище прозвучи звуков сигнал за
10 секунди. На информационния дисплей на
автомобилаще се появи и предупреждението
[Flat Tyre] (Мека гума). Звуков сигнал ще
прозвучи при първата индикация за мека
гума, а предупредителната лампа ще свети
непрекъснато. Когато предупреждението ма
мека гума се активира, нулирайте системата
и проверете гумата, сменете я ако е
необходимо в INFINITI център или
квалифициран сервиз. Дори ако гумата е
надута до определеното налягане за СТУДЕНА
гума, предупреждението ще продължи да
свети докато системата не бъде нулирана в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Ако имате спукана гума, ремонтирайте я с
помощта на комплекта за авариен ремонт на
гума (ако е поставен). Виж “Спукана гума” в
раздел “6. В случай на авария”. За модели с гуми
тип за шофиране при спукване, с такава гума
можете да шофирате автомобила за
ограничен период от време. Виж “Гуми тип за
шофиране при спукване (където са поставени)” в
раздел “6. В случай на авария” и “Гуми тип за

шофиране при спукване (където са поставени)” в
раздел “8. Поддръжка и направи сам”.

Моля отбележете, че TPMS не заметва
правилната поддръжка на гумите, а
поддържането на правилното налягане в
гумите е отговорност на шофьора дори ако
спадането на налягането не е достигнало до
нивото, при което предупредителния сигнал
на TPMS светва.

Вашият автомобил е оборудван и с индикатор
за неизправност на TPMS, за да може да
покаже, когато системата не работи
правилно. Индикаторът за неизправност на
TPMS е комбиниран с този за ниско налягане
на гумите. Когато системата установи
неизправност, предупредителния индикатор
светва за приблизително една минута и
остававключен, светейкинепрекъснато. Това
ще продължи при следващите стартирания на
автомобила, докато има неизправност.
Когато индикатора за неизправност свети е
възможно системата да не може да открие
спад на налягането на гумите, както се
предполага. Неизправностите на TPMS може
да се случат по различни причини,
включително при смяна или алтернативни
гуми или джанти монтирани на автомобила,
което да попречинаправилнатаработаTPMS.
Винаги проверявайте индикатора за
неизправност на TPMS след смяна на едноили
повече гуми или джанти на автомобила, за да
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сте сигурни, че монтираните алтернативни
гуми или джанти позволяват на TPMS да
продължи правилната си работа.

Допълнителна информация

• Системата TPMS не наблюдава налягането на
резервната гума (където е поставена).

• Системата TPMS се активира единствено, когато
автомобилът достигне и превиши скорост от 16
MPH (25 км/ч). Освен това тази система може да
неоткриевнезапенспаднаналяганетонагумата
(например спукване на гума по време на
шофиране).

• Предупредителната лампа за ниско налягане в
гумата може да не се изключи автоматично,
когато бъде регулирано налягането в гумата.
След като гумата е надута до препоръчителното
налягане, нулирайте налягането регистрирано
във вашия автомобил (модели с функция за
нулиране на TPMS), а след това карайте
автомобила със скорости над 25 км/ч (16 MPH),
за да активирате TPMS, а предупредителната
лампа за ниско налягане в гума ще се изключи.
Задапроверитеналяганетоизползвайтеприбор
за измерване на налягане на налягане на гума.

• Предупреждението [Low Tyre Pressure] (Ниско
налягане в гума) се появява на
информационния дисплей, когато
предупредителната лампа за ниско налягане в
гума светне и е регистрирано ниско налягане в
гума. Предупреждението [Low Tyre Pressure]

(Ниско налягане в гума) се изключва, когато
предупредителната лампа за ниско налягане в
гума се изключи.

Предупреждението [Low Tyre Pressure]
(Ниско налягане в гума) се появява всеки
път, щом превключвателя за запалване
бъде поставен в положение ON, докато
предупредителната лампа за ниско
налягане в гума свети.

Предупреждението [Low Tyre Pressure]
(Ниско налягане в гума) не се появява, ако
предупредителната лампа за ниско
налягане в гумите свети, за да покаже
неизправност в TPMS.

• Предупреждението [Flat Tyre] (Мека гума)
(където е поставено) се появява в
информационния дисплей, когато
предупредителната лампа за ниско налягане в
гума светне и е регистрирана една или повече
меки гуми.

• Налягането в гумите се повишава и спада в
зависимост от нагорещяването причинено от
работата на автомобила и външната
температура. Не понижавайте налягането в
гумите след шофиране, защото налягането в
гумите е повишено след шофиране. Ниската
външна температура може да намали
температурата на въздуха в гумата, което може
да причини намаляване на налягането в гумата.
Това може да причини включване на
предупредителната лампа за ниско налягане на

гума. Ако предупредителната лампа се включи
при ниска околна температура, проверете
налягането на четирите гуми.

• За модели с режим на налягането на гумите в
информационния дисплей, можете да
проверите налягането на всички гуми. (Виж
“Бордови компютър” в раздел “2. Прибори и
средства за управление”.)

• В зависимост от промяната във външната
температура, предупредителната светлина за
ниско налягане в гума може да светне, дори ако
налягането в гумите да е регулирано правилно
(модел с функция за нулиране на TPMS).
Регулирайте отново налягането в гумите до
препоръчителното налягане за СТУДЕНА гума,
когато гумите са студени, нулирайте и TPMS.

• След като превключвателят за запалване бъде
поставен в положение ON, може да е
необходимо известно време, докато налягането
на гумите се покаже, докато автомобилът се
шофира. В зависимост от обстоятелствата,
свързани с радио вълните,налягането на гумите
може да не бъде показано правилно.

За допълнителна информация вижте “
Предупреждениезанисконаляганев гума”враздел
“2. Прибори и средства за управление” и “Система
за наблюдение налягането в гумите (TPMS)” в
раздел “6. В случай на авария”.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Радио вълните биха могли да имат обратен
ефект върху електронното медицинско
оборудване.Използващите пейсмейкър следва
да се свържат с производителя на електронното
медицинско оборудване с оглед на
евентуалното му повлияване, преди употреба.

• Ако предупредителната лампа за ниско
наляганена гума светнеповременашофиране,
избягвайте внезапни маневри и завои или
рязко спиране, намалете скоростта на
автомобила, напуснете пътя на безопасномясто
и спрете автомобила възможно най-скоро. Ако
не направите това може да причините сериозна
повреда на автомобила и тя да доведе до
инцидент и сериозно персонално нараняване.
Проверете налягането в четирите гуми.
Регулирайте налягането на гумите до
препоръчваното за студени (COLD) гумиуказано
на стикера с информация за гумите и така ще
изключите предупредителната лампа за ниско
налягане в гума. Ако лампата все още свети,
докато шофирате, след регулиране на
налягането на гумите, може да има спукана
гума или да има неизправност в TPMS. Ако
имате спукана гума, ремонтирайте я с помощта
на комплекта за авариен ремонт на гума (ако е
поставен) възможно най-скоро. Ако няма
спукана гума и всички гуми са напомпани
правилно, закарайте автомобила за проверка
от център на INFINITI или квалифициран сервиз.

• За модели с гуми за шофиране при спукване на
гума, може те, освен това, да продължите да
шофирате, но запомнете, че стабилността на
автомобила е намалена, което може да доведе
до инцидент и нараняване. Освен това,
шофирането на дълго разстояние с висока
скоростможедаповредидопълнително гумите.

– Не шофирайте със скорости над 80
км/ч (50 MPH) и не шофирайте на
повече от приблизително 150 км
(93 miles) със спукана гума за
шофиране при спукване. Реалното
разстояние, което автомобилът може
да измине с гума тип за шофиране при
спукване, зависи от външната
температура, товара на автомобила,
състоянието на пътя и други фактори.

– Ако регистрирате каквито и да е
необичайни шумове или вибрации,
докато шофирате с гума тип за
шофиране със спукана гума, напуснете
пътя до безопасно място и спрете
автомобила възможно най-бързо.
Гумата може да е сериозно повредена
и трябва да бъде сменена.

• След регулиране налягането на гумата се
уверете, че сте нулирани TPMS (модел с
функция за нулиране на TPMS). Докато не бъде
извършено нулирането, TPMS няма да
предупреждава за ниско налягане в гумите.

• Когато е монтирана резервна гума или е
сменена джанта, TPMS няма да функционира и
предупредителната лампа за ниско налягане на
гума ще премигва за 1 минута. След 1 минута
лампата ще остане включена. Свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз
възможно най-скоро за смяна на гумата и/или
зануляване на системата.

• Смяната на гуми с такива, които не са
специфицирани от INFINITI може да доведе до
неправилна работа на TPMS.

• Неинжектирайте течност за гумиилиаерозолен
уплътнител в гумите, тъй като това може да
причини неизправност сензорите за налягане в
гумите (за модели, което не са оборудвани със
спешен комплект за поправка на гуми).

• INFINITI препоръчва да използвате единствено
оригиналния уплътнителенматериал на INFINITI
за аварийни ремонти, доставен с автомобила.
Другите уплътнители за гуми може да повредят
уплътнението на вентилното стъбло, което да
доведе до загуба на налягане в гумата.Посетете
възможно най-скоро център на INFINITI или
квалифициран сервиз, след като сте
използвали уплътнителя за ремонт на гуми (за
модели, оборудвани с комплект за авариен
ремонт на спукана гума).
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ВНИМАНИЕ

• TPMS може да не функционира правилно,
когато джантите са оборудвани с вериги или
джантите са пълни със сняг.

• Не поставяйтеметализиранфилм върху която и
да е метална част (антена и т.н.) на прозорците.
Това може да причини лошо приемане на
сигнали от сензорите за налягане в гумите и
TPMS няма да функционира правилно.

Някои устройства и предаватели може да
повлияят временно на работата на TPMS и да
причинят включване на предупредителната
лампа за ниско налягане на гумите. Някои
примери за това:

• Приспособления или електрически устройства,
използващи честоти и са близо до автомобила.

• Ако предавателят е настроен на подобни честоти
като използваните в или около автомобила.

• Ако компютър (или подобно оборудване) или
DC/AC адаптер бъде използван в или около
автомобила.

Предупредителната лампа за ниско налягане
в гумите може да светне в следните случаи:

• Ако автомобилът е оборудван с гума и джанта
без TPMS.

• Ако TPMS е сменено и ИД-то не е регистрирано.

• Ако джантата не е с оригинални спецификации
на INFINITI.

Пренастройка на TPMS (модел с
функция за нулиране на TPMS)
За да поддържате правилната функция на
TPMS, при следните случаи е необходимо
нулиране.

• Когато налягането в гумата е регулирано.

• Когато гумата или джантата са сменени.

• Когато гумите са разменени.

Извършете следните процедури за нулиране
на TPMS:

1. Паркирайте автомобила на безопасно и
равно място.

2. Включете спирачката за паркиране и
поставете скоростния лост в положение P
(Паркиране) (за модел с автоматична
трансмисия (AT)) или в N (Неутрално)
положение (за модели с ръчна трансмисия
(MT)).

3. Регулирайте налягането в гумите на
четирите колела до препоръчителното
налягане за СТУДЕНИ гуми, посочено на
етикета. За да проверите налягането
използвайте прибор за измерване на
налягане на налягане на гума.

4. Поставете превключвателя за запалване е
в положение ON. Не стартирайте
двигателя.

5. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Settings] (Настройки) на долния дисплей.

6. Докоснете [Meter Settings] (Настройки на
прибор)

7. Докоснете [TPMS setting] (Настройки на
TPMS).

8. Докоснете [Tyre Pressures Reset] (Нулирате
налягането в гумите).

9. При поява на съобщението [Reset TPMS?]
(Нулиране на TPMS?), докоснете [Yes] (Да).

10. Когато се появи [Tyre pressures reset]
(Нулиране на налягането в гумите),
докоснете [OK].

11. След нулиране на TPMS, карайте
автомобила със скорост над 25 км/ч
(16 MPH).

Ако предупредителната лампа за налягане в
гума продължава да свети след операциите за
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нулиране, това може да показва неправилна
работа на TPMS. Системата трябва да се
прегледа в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

За информация относно предупредителната
лампа за ниско налягане в гума, вижте “
Предупреждениезанисконаляганев гума”враздел
“2. Прибори и средства за управление”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Характеристиките на управление на автомобила се
променят забележимо при допълнителни товари и
в зависимост от тяхното разпределение, както и
при добавяне на някакво оборудване(прикачване
на ремарке, ракла за покрива и т.н.). Вашият стил
на шофиране и скорост трябва да се регулират в
съответствие с обстоятелствата. Особено, когато
превозвате тежки товари, скоростта наавтомобила
трябва съответно да се намали.

• Проверете дали участъкът около автомобила е
свободен от препятствия.

• Проверете визуално вида и състоянието на
гумите. Измерете и проверете дали налягането
на гумите е нормално.

• Проверете дали всички прозорци и лампи са
чисти.

• Проверете положението на седалката и
облегалката за глава.

• Регулирайте положението на вътрешните и
външните огледала за обратно виждане.

• Закопчайте предпазните колани и поискайте
същото от пътниците.

• Проверете дали всички врати са затворени.

• Проверете работата на предупредителните
лампи при завъртане на ключа за запалването в
положение ON.

• Точките за техническо обслужване в „8.
Техническо обслужване и направи си сам“
изпълняват периодично.

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
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Управляването на автомобила в съответствие
с обстановката е важно за вашата
безопасност и комфорт. Като шофьор вие
трябва да сте този, който най-добре знае как
са управлява в конкретната обстановка.

ПЕРИОД НА ЗАТОПЛЯНЕ НА
ДВИГАТЕЛЯ
Поради по-високите обороти на двигателя
при студен двигател е необходимо да се
обръща по-голямо внимание при избора на
предавките през периода на затопляне на
двигателя след пускането.

ТОВАРЕНЕ НА БАГАЖ
Товарите и тяхното разпределение и
поставянето на оборудване (свързващи
устройства, багажници на покрива и др.)
променят значително характеристиките на
управление на автомобила. Вашият стил на
шофиране и скорост трябва да се регулират в
съответствие с обстоятелствата.

ШОФИРАНЕ ПРИ МОКРИ УСЛОВИЯ

• Избягвайте рязкото ускорение и внезапното
спиране.

• Избягвайте рязкото завиване и внезапната
смяна на лентата на движение.

• Избягвайте да следвате прекалено отблизо
предния автомобил.

Когато на платното е покрито с вода във вид
на локви, малки водни поточета и т.н.,
намалете скоростта, за да избегнете
аквапланинга, който може да доведе до
пързаляне и загуба на управление.
Износените гуми увеличават тази опасност.

ШОФИРАНЕ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ

• Карайте предпазливо.

• Избягвайте рязкото ускорение и внезапното
спиране.

• Избягвайте рязкото завиване и внезапната
смяна на лентата на движение.

• Избягвайте внезапните маневри.

• Избягвайте да следвате прекалено отблизо
предния автомобил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА БУТОНА ЗА
ЗАПАЛВАНЕ
Не работете с превключвателя на бутона за
запалване, докато шофирате, освен, ако не е
спешно. (Двигателят ще спре, когато ключът
за запалванебъденатиснат3последователни
пъти или ключа за запалване е натиснат и
задържан за повече от 2 секунди.) Воланът
ще се заключи и това може да доведе до
загуба на контрол над автомобила. В
резултатнатоваможедасестигнедоповреда
на автомобила или нараняване.

Уверете се, че сте преместили скоростния
лост в положение Р (Паркиране) преди работа
с бутона за запалване (за модели с
автоматична трансмисия (АТ))илискоростния
лост в положение N (Неутрално) (за модели с
ръчна трансмисия (МТ)).

СИСТЕМА ИНТЕЛИГЕНТЕН КЛЮЧ
Системата Интелигентен ключ може да
задейства ключът на запалването, без да
вадите ключа от джоба или чантата си.
Работната среда и/или условията може да
повлияят функционирането на системата
Интелигентен ключ.

Някои индикатори и предупреждения се
показват и на информационния дисплей на
автомобила между скоростомера и

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИШОФИРАНЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА БУТОН ЗА ЗАПАЛВАНЕ

Стартиране и шофиране 5-11



оборотомера. (Виж “Автомобилен
информационен дисплей” в раздел “2. Прибори и
средства за управление”.)

ВНИМАНИЕ

• Задължително носете интелигентния ключ със
себе си, когато използвате автомобила.

• Никога не оставяйте Интелигентния ключ вътре
в автомобила, когато го напускате.

• Ако акумулаторът на автомобила е разреден,
ключът на запалването не може да бъде
прехвърлен от положение LOCK и ако воланът е
ангажиран, не може да бъде помръднат.
Заредете акумулатора, колкото се може
по-бързо. (Виж “Стартиране с кабели от външен
източник” в раздел “6. В случай на авария”.)

Диапазон на действие

Интелигентния ключ може да бъде използван
единствено за стартиране на двигателя,

когато евопределениядиапазоннадействие,
както е показано на илюстрацията.

Когато батерията на интелигентния ключ е
почти разредена или има силни радиовълни
близо до работния диапазон, работния
диапазон на системата на интелигентния
ключ може да не функционира добре.

Ако Интелигентният ключ е в работен
диапазон, възможно е и някой друг, който не
носи Интелигентен ключ да натисне ключа на
запалването и да стартира двигателя.

• Багажният отсек не е включен в работния
обхват, но Интелигентния ключ може да
функционира.

• Ако Интелигентния ключ е поставен на
приборния панел, вътре в жабката, в джоба на
вратата или в ъгъла на вътрешния салон, той
няма да функционира.

• Ако Интелигентният ключ е поставен близо до
вратата или прозореца извън автомобила,може
да функционира.

Автоматична трансмисия (AT)
Заключването на запалването е
конструирано така, че, ключът на
запалването не може да бъде превключен на
положение LOCK преди скоростния лост да
бъде преместен на позиция P (Паркиране).

Когато натискате ключа на запалването на
положение “OFF”, уверете се, че скоростния
лост е в положение P (Park).

Когато ключът на запалването не може да
бъде превключен на положение LOCK:

1. Появява се предупреждение SHIFT P на
информационния дисплей и прозвучава
звуков сигнал.

2. Преместете скоростния лост в положение
P (Паркиране).

3. Ако превключвателя за запалване е в
положение ACC, на информационния
дисплей се появява предупреждение
PUSH.

4. Завъртете ключа на запалването. Ключът
на запалването в положение ON.

5. На информационния дисплей отново се
появява предупреждение PUSH.

6. Завъртете ключа на запалването. Ключът
на запалването в положение “OFF”.

За предупреждения и индикатори на
автомобилния информационен дисплей,
вижте “Автомобилен информационен дисплей” в
раздел “5. Прибори и средства за управление”.

Ако ключът за запалване е в положение LOCK,
скоростния лост не може да бъде преместен
от положение P (Park).Скоростният лост може
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да бъде преместен, ако ключът за запалване
е в положение ON, а спирачката е натисната.

БЛОКИРАНЕ НА ВОЛАНА
Ключът за запалване е оборудван с
блокировка на волана против крадци.

За да заключите волана
1. Натиснете ключът за запалване в
положение “OFF”, където индикаторът на
ключа на запалването няма да светне.

2. Отворете или затворете вратата.Ключът за
запалване се включва в положение LOCK.

3. Завъртете волана на 1/8 оборот наляво
или надясно от права позиция.

За да отключите волана
Натиснете ключа на запалването и волана
автоматично ще се отключи.

ВНИМАНИЕ

• Ако батерията или акумулаторът са разредени,
бутона за запалване на ключа на запалването
не може да бъде преместен от положение LOCK.

• Ако на информационния дисплей се появи
индикатор за повреда на заключването на
волана, натиснете отново ключа за запалване,
докато въртите волана леко наляво или
надясно. (Виж “Автомобилен информационен
дисплей” в раздел “5. Прибори и средства за
управление”.)

ПОЛОЖЕНИЯ НА КЛЮЧА НА
ЗАПАЛВАНЕТО

Когато превключвателя за запалване е
натисната, без да е натиснат педала на
спирачката (модел с автоматична трансмисия
(АТ)) или педала на съединителя (модел с
ръчна трансмисия (МТ)), превключвателя за
запалване ще се смени както следва:

• Натиснете веднъж, за да смените на AСС.

• Натиснете два пъти, за да смените на ON.

• Натиснете три пъти, за да смените на “OFF”. (Не
светва нито едно положение.)

• Натиснете четири пъти, за да се върнете на ACC.

• Отворете и затворете която и да е врата, за да се
върнете към LOCK от положение “OFF”.

Положение LOCK
Превключвателят за запалване може да бъде
блокиран само в тази позиция.

Ключа за запалване може да бъде отключен,
когато е натиснат до положение Acc, докато
носите Интелигентния ключ.

Положение ACC
Допълнителната електрическа сила се
активира в това положение без двигателя да
бъде включен.

Положение ON (ВКЛ.)
Системата за запалване и допълнителната
електрическа сила се задействат в това
положение без двигателя да бъде включен.

Положение OFF (ИЗКЛ.)
Двигателят е изключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не натискайте ключа на запалването в
положение “OFF”, докатошофирате. Воланът може
да се заключи и да доведе до загуба на контрол над
автомобила от шофьора, което да доведе до
сериозна повреда на автомобила или нараняване.

ВНИМАНИЕ

Не оставяйте автомобила дълго време с ключа за
запалване в положение ACC или ON, а двигателя да
не работи. Това може да разреди акумулатора.

JVS0241XZ
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ИНДИКАТОРЪТ ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА
БАТЕРИЯТА НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ
КЛЮЧ

Ако батерията на интелигентния ключ е
изтощена или условията на околната среда
влияят на работата на интелигентния ключ,
стартирайте двигателя по следната
процедура:

1. Преместете скоростния лост в положение P
(Паркиране) (за модел с автоматична
трансмисия (AT)) или скоростния лост в
положениеN (Неутрално) (замодел с ръчна
трансмисия (MT)).

2. Леко натиснете спирачния педал.

3. Докоснете превключвателя за запалване с
интелигентния ключ, както е показано на
илюстрацията. (Ще прозвучи звуков
сигнал.)

4. Натиснете превключвателя за запалване,
докато натискате педала на спирачката
(модел с автоматична трансмисия (AT)) или
съединителя (модел с ръчна трансмисия
(MT)) за 10 секунди, след като чуете
сигнала. Двигателят ще запали.

Когато бъде извършена стъпка 3,
превключвателят за запалване е натиснат,
бездаенатиснатпедаланаспирачката (модел
с автоматична трансмисия (АТ)) или педала на
съединителя (модел с ръчна трансмисия
(МТ)), превключвателя за запалване ще се
смени на АСС.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Когато превключвателят за запалване е
натиснат в положениеACCилиONили двигателя
е стартиран по горните процедури, на
информационния дисплей се показва
индикатор за изтощена батерия на
Интелигентния ключ, дори ако той е в
автомобила. Това не е повреда.За даизключите
индикатора за изтощена батерия на
интелигентния ключ, отново докоснете с него
превключвателя за запалване.

• Ако на информационния дисплей се появи
индикатор за изтощена батерия, сменете
последната, колкото се може по-скоро. (Виж
“Батерия на интелигентен ключ” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам”.)

ЗА БЕНЗИНОВИ МОДЕЛИ
1. Включете спирачката за паркиране.

2. Преместете скоростния лост в положение
P (Паркиране) или положение N
(Неутрално).

Стартерът е разработен така, че да се
задейства само, когато скоростният лост
се намира в някое от горните положения.

Интелигентният ключ трябва да е във вас,
когато задействате ключа на запалването.

3. Натиснете ключа на запалването в
положение ON. Натиснете педала на
спирачката и завъртете ключа на
запалването, за да стартирате двигателя.

За да стартирате двигателя незабавно,
натиснете и освободете ключа на
запалването, докато натискате педала на
спирачката като ключа на запалването
може да е във всяко едно положение.

4. Незабавно освободете ключа на
запалването, когато двигателя стартира.
Ако двигателят стартира, но не продължи
да работи, повторете горните процедури.

Ако двигателят стартира трудно при много
студено или много горещо време,
натиснете педала на газта и го задръжте.

JVS0404XZ
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Натиснете и задръжте ключа на
запалването за максимум 15 секунди.
Освободете педала на газта, когато
двигателя стартира.

ВНИМАНИЕ

• Веднага щом двигателят стартира,
освободете незабавно ключа на
запалването.

• Не задействайте стартера за повече от 15
секунди еднократно. Ако двигателят не
стартира, завъртете ключа на запалването в
положение “OFF” и изчакайте 10 секунди,
преди да се опитате да стартирате двигателя
отново. В противен случай, може да
повредите стартера.

• Ако стане необходимо да стартирате
двигателя с бустерен акумулатор и
джъмперни кабели (за даване на ток от друг
акумулатор), следвайте внимателно
инструкциите и указанията за безопасност в
раздел 6. “В случай на авария”.

5. Оставете двигателя да работи на празен
ход поне 30 секунди след стартиране на
двигателя, за да се подгрее.Първо карайте
бавно на малко разстояние, особено при
студено време.

ВНИМАНИЕ

Не оставяйте автомобила без наблюдение,
докато двигателят подгрява.

6. За да спрете двигателя, преместете
скоростният лост в положение P (Park),
включете спирачката за паркиране на
автомобила и завъртете ключа на
запалването в положение “OFF”.

ЗА ДИЗЕЛОВИ МОДЕЛИ
1. Включете спирачката за паркиране.

2. Модел с автоматична трансмисия (AT):

Преместете скоростния лост в положение
P (Park) или положение N (Neutral).

Стартерът е проектиран да задейства само
когато скоростният лост е в правилното
положение.

Модел с ръчна трансмисия (MT):

Преместете селекторния лост в положение
N (Неутрално). Натиснете педала на
съединителя до край.

Интелигентният ключ трябва да е във вас,
когато задействате ключа на запалването.

3. Натиснете превключвателя за запалване в
положениеON и изчакайте докато лампата
за подгряване на свещите да изгасне.
Натиснете педала на спирачката (модели
АТ)илипедала на съединителя (моделиMT)
и натиснете превключвателя за
запалването, за да стартирате двигателя.

За да стартирате двигателя незабавно,
натиснете и освободете ключа на

запалването, докато натискате педала на
спирачката (модели АТ) или педала на
съединителя (модели МТ), като ключът на
запалването може да е във всяко едно
положение.

4. Незабавно освободете ключа на
запалването, когато двигателя стартира.
Ако двигателят стартира, но не продължи
да работи, повторете горните процедури.

Ако двигателят стартира трудно при много
студено или много горещо време,
натиснете педала на газта и го задръжте.
Натиснете и задръжте ключа на
запалването за максимум 15 секунди.
Освободете педала на газта, когато
двигателя стартира.

ВНИМАНИЕ

• Веднага щом двигателят стартира,
освободете незабавно ключа на
запалването.

• Не задействайте стартера за повече от 15
секунди еднократно. Ако двигателят не
стартира, завъртете ключа на запалването в
положение „OFF“ и изчакайте 20 секунди,
преди да се опитате да стартирате двигателя
отново. В противен случай, може да
повредите стартера.

• Ако стане необходимо да стартирате
двигателя с бустерен акумулатор и
джъмперни кабели (за даване на ток от друг
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акумулатор), следвайте внимателно
инструкциите и указанията за безопасност в
раздел 6. “В случай на авария”.

5. Оставете двигателя да работи на празен
ход поне 30 секунди след стартиране на
двигателя, за да се подгрее.Първо карайте
бавно на малко разстояние, особено при
студено време.

ВНИМАНИЕ

Не оставяйте автомобила без наблюдение,
докато двигателят подгрява.

6. За да спрете двигателя, преместете
скоростния лост в положение P (Park)
(моделAT)или преместете скоростния лост
в положение N (Neutral) (модел MT),
сложете автомобила на спирачка при
паркиране и завъртете ключа на
запалването в положение “OFF”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превключвайте рязко на по-ниска предавка на
хлъзгави пътища. Това може да доведе до загуба
на контрол.

ШОФИРАНЕ С АВТОМАТИЧНА
ТРАНСМИСИЯ (AT)
Автоматичната трансмисия (AT) във вашия
автомобил е електронно контролирана, за да
даде максимална мощност и равномерна
работа.

Препоръчителните работни процедури за
тази трансмисия са показани на следващите
страници. Следвайте тези процедури за
максимално действие на автомобила и
удоволствие от шофирането.

ВНИМАНИЕ

• Скоросттаприпразнияходнастудениядвигател
е висока, така че внимавайте, когато
превключвате на предна или задна скорост
преди двигателя да е загрял.

• Избягвайте увеличаването на оборотите на
двигателя, докато автомобилът е спрял. Това
може да доведе до неочаквано движение на
автомобила.

• Никога не превключвайте на положения P
(Паркиране) или R (Назад), докато автомобила
се движи напред и в положения P (Паркиране)
или D (шофиране) за ръчен режим на

превключване, докато автомобилът се движи
назад. Това може да доведе до сериозна
повреда на трансмисията.

• Освен при авария, по време на шофиране не
превключвайте в положение N (Неутрално).
Движението по инерция при трансмисия в
положение N (Неутрално) може да причини
сериозни повреди на трансмисията.

• Запалвайте двигателя или на P (Паркиране) или
на N (Неутрална) положение. Двигателят няма
да запали на никое друго положение. Ако
запали, проверете автомобила си в INFINITI
център или квалифициран сервиз.

• Превключете на положение P (паркиране) и
включете спирачката припаркиране,докато сте
спрели по-продължително от кратък период на
изчакване.

• Поддържайте двигателя на празен ход докато
превключвате от положение N (Неутрално) на
каквато и да е позиция за шофиране.

• За да избегнете възможни повреди на
автомобила, когато спирате автомобила по
наклон нагоре, не задържайте автомобила като
натискате педала на газта. В тази ситуация
трябва да натискате педала на спирачката.

ШОФИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА
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Стартиране на автомобила
1. След стартиране на двигателя натиснете до
долу педала на спирачката преди да се
опитате да придвижите скоростния лост
извън положението P (Паркиране).

2. Задържайте педала на спирачката
натиснат и придвижете скоростния лост в
позиция за шофиране.

3. Освободете спирачката при паркиране,
педала на спирачката и след това
постепенно задвижете автомобила като
натиснете педала на газта.

AT е конструирана така, че педалът на
спирачката ТРЯБВА да бъде натиснат преди
да се превключиот положениеP (Паркиране)
към всяка от позициите за задвижване,
докато ключът за запалване е в положение
ON.

Скоростният лост не може да бъде
придвижен от положение “P” (Паркиране) в
каквато и да е друга позиция, ако ключът за
запалване е натиснат в положения LOCK,
“OFF” или AСС.

ВНИМАНИЕ

• НАТИСНЕТЕ ПЕДАЛА НА СПИРАЧКАТА -
Превключването на скоростния лост на
положение D, R или ръчно, без да се натисне
педала на спирачката, ще накара автомобила
да се премества бавно, докато двигателят

работи. Уверете се, че педалът на спирачката е
напълно натиснат и че автомобилът е спрян,
преди да преместите скоростния лост.

• ПРОВЕРЕТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА СКОРОСТНИЯ
ЛОСТ - Уверете се, че скоростния лост е в
желаната позиция. Режимите D и ръчно
превключване се използват за преместване
напред, а R - назад.

• WARM UP THE ENGINE (ПОДГРЕЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ) -
Поради високата скорост на празен ход, когато
двигателят е студен, трябва да се упражни
допълнително внимание по време на
превключване на скоростния лост в позиция за
шофиране незабавно след стартиране на
двигателя.

Превключване

m :
Натиснете бутона, докато натискате
педала на спирачката,

m :
Натиснете бутона,

m :
Само преместете скоростния лост.

JVS0186XZ

Модел с ляво управление (LHD)

JVS0268XZ

Модел с дясно управление (RHD)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Включете спирачката за паркиране, ако
скоростния лост е в каквато и да е друга
позиция, докато двигателя не работи. Ако не го
направите, автомобилът може да се премести
неочаквано или да се плъзне, което ще доведе
до сериозни наранявания и повреда на
имущество.

• Ако скоростния лост не може да бъде
превключен от позиция P (Паркиране), докато
двигателят работи и педалът на спирачката е
натиснат, стоповете може да не работят.
Повредените стопове може да доведат до
инцидент, при който да нараните себе си и
другите.

След стартиране на двигателя, натиснете до
долу педала на спирачката и преместете
скоростния лост извън позиция P
(Паркиране).

Когато премествате скоростния лост от “P”
(паркиране) в друго положение, може да
почувстватепулсиранеилидачуетезвук.Това
не е повреда.

Ако ключът за запалването е на позиция Acc
по някаква причина, докато скоростния лост
е в позиция различна от P (Паркиране),
ключът на запалването не може да бъде
натиснат до позиция “LOCK”.

Ако превключвателят за запалването неможе
да бъде натиснат до позиция LOCK и се
появява предупреждение SHIFT P на
автомобилния информационен дисплей,
направете следното:

1. Преместете скоростния лост на позиция P
(Паркиране).

2. Завъртете ключа на запалването.
Положението на ключа на запалването ще
се промени в положение ON.

3. Завъртете ключа на запалването отново в
положение “OFF”.

P (Паркиране):

Използвайте тази позиция, когато
автомобилът е паркиран или когато
стартирате двигателя. Уверете се,че
автомобилът е напълно спрял и преместете
скоростния лост на позиция P (Паркиране).
Включете спирачката за паркиране. Когато
паркирате на хълм, натиснете първо
спирачката за паркиране и след това
преместете скоростния лост на позиция P
(Паркиране).

R (Назад):

Използвайте тазипозициязадвижениеназад.
Уверете се, че автомобилът е напълно спрял,
преди да изберете позиция R (Назад).

N (Неутрално):

Не са задействани нито предното, нито
задното предаване. В тази позиция
двигателят може да бъде стартиран. Можете
да превключите в положение N (Неутрална) и
да рестартирате затихналия двигател, докато
автомобилът се движи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато скоростният лост е в положение N
(Неутрално), скоростта е ограничена (за модели с
двигатели от 2,0л турбо бензинов двигател и 2,2л
дизелов двигател).

D (Шофиране):

Използвайте тази позиция за нормално
шофиране напред.

JVS0187XZ

Ръчен превключвател (където е поставен)
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Режим на ръчно превключване
Модели с двигател VR30DDTT:

Когато скоростния лост бъде прехвърлен към
ръчен режим на превключване по време на
шофиране, трансмисията влиза в режим на
ръчно превключване. Обхватът на
прехвърляне може да бъде избран ръчно.

Когато сменяте предавката, придвижвайте
скоростния лост към страната + (нагоре) или
дръпнете дясното перо педалов
превключвател (където е поставен) (+) jA .
Трансмисията се превключва на по-висок
обхват.

Когато сменяте предавката, придвижвайте
скоростния лост към страната – (надолу) или
дръпнете лявото перо (където е поставено) (−)
jB . Трансмисията се прехвърля към долния
обхват.

Когато отказвате режима на ръчно
превключване, върнете скоростния лост в
положение “D” (Шофиране). Трансмисията се
връща към нормален режим на шофиране.

Когато дърпате перото за превключване
(където е поставено), докато сте в положение
“D” (Шофиране), трансмисията временно ще
премине на по-горна или по-долна предавка.
Трансмисията автоматично ще върне в
положение “D” (Шофиране) след кратък
период от време. Ако искате да се върнете в

положение “D” (Шофиране) ръчно, дръпнете
и задръжте перото за превключване за около
1.5 секунди.

В режим на ръчно превключване, диапазонът
на превключване е показан на
информационния дисплей на автомобила
между скоростомера и оборотомера.

Обхвати на превключване нагоре или надолу
едно по едно както следва:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← 7M

7M (7ма):

Използвайте тази позиция за нормално
шофиране по магистралата.

6M (6та) и 5M (5та):

Използвайте тези позиции, когато карате
нагоре по стръмен хълм или за спиране с
двигателя, когато шофирате надолу по дълги
склонове.

4M (4та), 3M (3та) и 2M (2ра):

Използвайте за шофиране изкачване на
наклони или за спиране с двигателя при
шофиране надолу по склонове.

1M (1ва):

Използвайте тази позиция, когато карате
бавно по хълмове или бавно през дълбок сняг
или за максимално спиране на двигателя на
стръмни склонове надолу.

• Помнете, че не трябва да шофирате с висока
скорост за продължителни периоди от време за
време по-малко от 7ма скорост. Това намалява
икономията на горивото.

• Преместването на скоростния лост
едновременнодвапътищепреместипредавките
последователно. Все пак, ако това движение се
извърши бързо, второто превключване може да
не бъде завършено добре.

• В ръчен режим за превключване, трансмисията
може да не превключи на избраната предавка
или може автоматично да превключи на друга.
Това помага да се поддържа шофирането и
намалява възможността за повреда на
автомобила и загуба на контрол.

• Когато трансмисията не превключва в
избраната предавка, индикаторната лампа за
позиция на Автоматична трансмисия (AT) (на
автомобилният информационен дисплей) ще
мига и ще прозвучи сигнал.

• Врежимна ръчно превключване, трансмисията
автоматичносепрехвърляна 1-васкоростпреди
автомобила да спре. Когато отново ускорявате,
е необходимо да се превключи на желания
обхват.

Модели с 2,0 Л турбо бензинов двигател и
2,2 Л дизелов двигател:

Когато скоростния лост бъде прехвърлен към
ръчен режим на превключване по време на
шофиране, трансмисията влиза в режим на
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ръчно превключване. Обхватът на
прехвърляне може да бъде избран ръчно.

Когато сменяте предавката, придвижвайте
скоростния лост към страната + (нагоре) или
дръпнете дясното перо педалов
превключвател (където е поставен) (+) jA .
Трансмисията се превключва на по-висок
обхват.

Когато сменяте предавката, придвижвайте
скоростния лост към страната – (надолу) или
дръпнете лявото перо (където е поставено) (−)
jB . Трансмисията се прехвърля към долния
обхват.

Когато отказвате режима на ръчно
превключване, върнете скоростния лост в
положение D (Шофиране). Трансмисията се
връща към нормален режим на шофиране.

Когато дърпате перата (където са поставени)
(-) jB в положение D (Шофиране),
трансмисията ще премине на по-долна
предавка. Това действие едновременно
ограничава обхвата на трансмисията. Ако
искате да отмените ограничението, дръпнете
и задръжте перото (+)jA докато на дисплея
не се появи D.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато издърпате перото (+) jA в положение D
(Шофиране), трансмисията остава в положение D
(Шофиране).

Когатоиздърпатеперото (+)jA вограничение
на обхвата на предавките, трансмисията
превключва в следващата по-висока
предавка, допустима от програмата за
превключване. Това действие едновременно
разширява обхвата на трансмисията.

При ограничена обхвата на предавките,
горната гранична предавка се показва на
автомобилния информационен дисплей
между скоростомера и оборотомера.

Горната граница се превключва нагоре или
надолу с една стъпка, както следва:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← 7M →
← D

7M (7ма):

Използвайте тази позиция за нормално
шофиране по магистралата.

6M (6та) и 5M (5та):

Използвайте тези позиции, когато карате
нагоре по стръмен хълм или за спиране с
двигателя, когато шофирате надолу по дълги
склонове.

4M (4та), 3M (3та) и 2M (2ра):

Използвайте за шофиране изкачване на
наклони или за спиране с двигателя при
шофиране надолу по склонове.

1M (1ва):

Използвайте тази позиция, когато карате
бавно по хълмове или бавно през дълбок сняг
или за максимално спиране на двигателя на
стръмни склонове надолу.

• Помнете, че не трябва да шофирате с висока
скорост за продължителни периоди от време за
време по-малко от 7ма скорост. Това намалява
икономията на горивото.

• Преместването на скоростния лост
едновременнодвапътищепреместипредавките
последователно. Все пак, ако това движение се
извърши бързо, второто превключване може да
не бъде завършено добре.
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Освобождаване на блокирането на
скорости

Ако акумулаторът е изтощен, скоростния лост
може да не се премества от позиция P
(Паркиране) дори, ако педалът на спирачката
е натиснат.

За да освободите блокирането на скоростите,
извършете следното:

1. Включете спирачката за паркиране.

2. Отстранете капака на скоростния лостjA
като използвате подходящ инструмент.

3. Натиснете надолу фиксатора за
превключване jB като използвате
механичния ключ, както е илюстрирано.

4. Натиснете и задръжте бутона на
скоростния лост jC и преместете

скоростния лост в положение N
(Неутрална) jD докато задържате
устройството за блокиране на скорости
надолу.

5. Върнете капака за на скоростния лостjA в
оригиналното му положение.

Ако воланът бъде блокиран, възстановете
захранването с ток от акумулатора и
Завъртете ключа на запалването в позиция
ON. (Виж “Стартиране с кабели от външен
източник” в раздел “6. В случай на авария”.) След
това освободете заключването на волана.

Автомобилът може да бъде преместен чрез
бутане до желаното място.

Ако скоростният лост не може да бъде
преместен от позиция P (Паркиране),
проверете системата за автоматична
трансмисия в INFINITI център или
квалифициран сервиз колкото се може по-
скоро.

ВНИМАНИЕ

За модели с механизъм за блокиране на волана:
Ако акумулаторът е изтощен напълно, воланът не
може да се отключи, докато превключвателя за
запалване не бъде поставен в положение “OFF”. Не
премествайте автомобила със заключен волан.

Безотказност
Когато се появи безотказна работа,
автоматичната трансмисия ще бъде
заключена з за всяка от предните скорости в
зависимост от условията.

Ако автомобилът се управлява в екстремни
условия, като например изключително силно
въртене на колелата и последователно рязко
спиране, може да се активира системата за
безотказност. Тя ще се прояви дори и ако
всички електрически вериги функционират
добре. В този случай, натиснете ключът на
запалването в положение “OFF” и изчакайте
3 секунди. Завъртете ключа на запалването
отново в положение “ON”. Автомобилът би
трябвало да се върне в обичайното си
работно състояние. Ако не се върне в
обичайното си работно състояние, проверете
в INFINITI център или квалифициран сервиз
трансмисията и поправете, ако е
необходимо.

Управление на адаптивно
превключване (ASC)
Системата за управление на адаптивно
превключване работи автоматично, когато
трансмисията е в позиция D (Шофиране) и
избира подходящата предавка в зависимост
от условията на пътя като например наклон
нагоре, надолу или завои.

JVS0188XZ

Модел с ляво управление (LHD)
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Контрол на пътища нагоре и със завои:

Поддържа се ниска предавка, която подхожда
на наклона или кривата, за да се постигне
плавно шофиране с малко превключвания.

Контрол на пътища с наклон надолу:

Системата за управление на адаптивно
превключване превключва на по-ниска
предавка, която подхожда на степента на
наклон и използва спиране от двигателя за
намаляване броя използвания на
спирачката.

Контрол на пътища със завои:

Поддържа се по-ниска предавка по
продължителни пътища със завои, която
позволява повторяемост при ускорение и
намаляване на скоростта, така че, когато
бъде натиснат педала на газта, е налично
незабавно плавно ускорение.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Контролът за адаптивно превключванеможе да
не работи, когато температурата на маслото в
трансмисията е ниска, незабавно след
стартиране на шофирането или когато е много
горещо.

• При някои ситуации по време на шофиране,
рязкото спиране например, контролът на
адаптивното превключване може да сработи
автоматично. Трансмисията може автоматично
да превключи на по-ниска предавка за спиране

с двигателя. Това увеличава оборотите на
двигателя, а не скоростта на автомобила.
Скоростта на автомобила се контролира от
педала на газта, когато автомобила е в режим
за контрол на адаптивно превключване.

• Когато контролът на адаптивното
превключване работи, понякога трансмисията
поддържа по-ниска предавка за по-дълъг
период от време, отколкото, когато този режим
не работи.Оборотите на двигателя ще бъдат по-
високи за определена скорост, докато
Управлението на адаптивното превключване
работи, спрямо тези, когато не работи.

ШОФИРАНЕ С РЪЧНА ТРАНСМИСИЯ
(MT)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не превключвайте рязко на по-ниска предавка
на хлъзгави пътища. Това може да доведе до
загуба на контрол на автомобила.

• Не превъртайте двигателя, когато
превключватенапо-нискапредавка. Товаможе
да доведе до загуба на контрол над автомобила
или повреда на двигателя.

ВНИМАНИЕ

• Не оставяйте крака си върху педала на
съединителя докато шофирате. Това може да
повреди съединителната система.

• Натиснете до долу педала на съединителя преди
да превключите, за да помогнете да се избегне
повреда на двигателя.

• Спрете напълно автомобила преди да
превключите в положение R (Обратно).

• Когато автомобилът е спрял за период от време,
например на светофар, превключете на
положение N (неутрално) и освободете педала
на съединителя с натиснат педал на спирачката.

Стартиране на автомобила
1. След стартиране на двигателя, натиснете
педала на съединителя до пода и
преместете лоста в положение “1” (1-ва)
или R (Обратно).

2. Натиснете плавно педала на газта,
освободждавайки едновременно педала
на съединителя и спирачката при
паркиране.

Лост за превключване
За да смените предавките или когато
превключвате на по-висока или по-ниска
предавка, натиснете до долу педала на
съединителя, превключете на подходящата
предавка, след това бавно и плавно
освободете педала на съединителя.

Стартирайте автомобила от положение “1” (1-
ва) и превключете на “2” (2-ра), “3” (3-та), “4”
(4-та), “5” (5-та) и “6” (6-та) последователно
според скоростта на автомобила.
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Трудно е да се придвижи лоста за
превключване в положение R (Назад) или “1”
(1ва), преминете в положение N (Неутрано) и
след това освободете педала на съединителя
веднъж. Натиснете до долу педала на
съединителя отново и превключете на R или
“1”.

• За заден ход, спрете автомобила и преместете
скоростния лостов положение “1” (1ва) - “2”
(2ра), а след това натиснете лоста настрани до
положение R (Заден ход).

• Скоростният лост се връща в оригиналната
позиция, когато копчето се върне в положениеN
(Неутрално).

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато скоростният лост е в положение N
(Неутрално), скоростта е ограничена.

Предложена максимална скорост за
всяка предавка
Превключете на по-ниска предавка, когато
двигателя не работи гладко или трябва да
ускорите.

Не надвишавате максималната предложена
скорост (показани по-долу) за всяка една
предавка. При шофиране по гладък път,
използвайте най-високата предавка,
предложена за тази скорост. Винаги
спазвайте предложените скоростни
ограничения и шофирайте според условията
на пътя, които осигуряват безопасна работа.
Не пресилвайте двигателя, когато
превключвате на по-ниска предавка тъй като
товаможе да повреди двигателя и да загубите
контрол над автомобила.

Км/ч (MPH)
1-ва 46 (29)
2 ра 82 (51)
3та 129 (80)

4та, 5-та & 6-та — (—)

ИНДИКАТОР НА СКОРОСТНИЯ ЛОСТ

Индикаторът на скоростния лост се появява в
индикатора за позиция на трансмисията,
когато шофьорът трябва да превключи в по-
ниска или висока предавка, посочено от
стрелка нагоре или надолу.

Употребата на индикатора за превключване
ще ви помогне за намаляване консумацията
на гориво.

Когато се появи стрелка нагоре, превключете
на по-висока предавка. Когато се появи
стрелка надолу, превключете на по-ниска.

Препоръката за превключване на предавки
може да не е налична в зависимост от
условията.

ВНИМАНИЕ

Индикаторът на скоростния лост помага за
намаление консумацията на гориво. Той не
показва необходитивите предавки при всички

JVS0319XZ
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ситуации на шофиране. В определени ситуации,
само шофьорът може да избере правилната
предавка (например по време на изпреварване,
бавен ход напред за теглене на ремарке).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не шофирайте надвишавайки възможностите
на гумите дори когато е включен режим
задвижване на четирите колела (4WD). Бързото
ускоряване, маневри при рязко завиване или
внезапно спиране могат да предизвикат загуба
на контрол.

• Винаги използвайте гуми от един и същи тип,
размер, марка, конструкция (диагонални, с
диагонални шевове и ремък или радиални) и
сходимост на всички четири колела.
Инсталирайте вериги за сняг на задните колела,
когато шофирате по хлъзгави пътища и
шофирайте внимателно.

• Този автомобил не е конструиран за шофиране
в пресечена местност (черни пътища). Не
шофирайте по песъчливи или кални пътища, в
които могат да затънат гумите.

• При автомобили, оборудвани с 4WD, не се
опитвайтедавдигнетедветеколелавъввъздуха
и да прехвърлите предаването къмкаквото и да
е положение, напред или назад при работещ
двигател. Подобно действие може да доведе до
повреда на предавателната система или
внезапнодвижениена автомобила,коитомогат
да доведат до сериозна повреда на автомобила
или нараняване.

• Не се опитвайте да тествате автомобил,
оборудван с 4WD на динамометър за 2 колела
(като динамометрите, които се използват в

някои региони за тестване на емисиите) или на
подобно оборудване дори ако другите две
колела са във въздуха. Уверете се, че сте
информирали персонала на тестовите
устройства, че автомобила ви е оборудван с
4WD преди да го поставите на динамометър.
Употребата на неправилното тестово
оборудване може да доведе до повреда на
предавателната система или внезапно
движение на автомобила, които могат да
доведат до сериозна повреда на автомобила
или нараняване.

• Когато автомобилът е във въздуха заради
неравна настилка, не въртете прекалено силно
волана.

4WD ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случай на неизправност в системата за
задвижванена четирите колела (4WD), докато
двигателя работи се появява
предупредително съобщение в
информационния дисплей.

ЗАДВИЖВАНЕ НА ЧЕТИРИТЕ КОЛЕЛА (4WD)
(където е поставен)
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Ако се появи съобщение [4WD system fault]
(Повреда в системата 4WD)j1 , може да има
неизправност в системата 4WD. Намалете
скоростта на автомобила; тoй трябва да се
прегледа в INFINITI център или квалифициран
сервиз по възможност по-скоро.

Предупреждението [4WD High Temp.] (Висока
температура 4WD) j2 може да се появи,

заради повишаване на температурата на
маслото, докато се опитвате да освободите
заседнал автомобил. Режимът на задвижване
може да бъде променен на режим на
задвижване на две колела (2WD). Ако се
покаже това предупреждение, спрете
автомобила при празен ход на двигателяза
шофиране, възможно най-бързо и на
безопасно място. Тогава, ако
предупреждението се изключи, можете да
продължите да шофирате.

Предупреждението [Tyre size incorrect]
(Неправилен размер на гуми)j3 може да се
появи при голяма разлика в диаметрите на
предните и задните колела. Излезте от пътя
на безопасно място при режим и празен ход
на двигателя. Проверете дали размерите на
гумите са еднакви, дали налягането в тях е
коректното и дали гумите не са прекалено
износени.

Ако някое предупредително съобщение
продължи да се показва, проверете
автомобила си в INFINITI център или
квалифициран сервиз възможно най-скоро.

ВНИМАНИЕ

• Не пускайте двигателя на празен ход, когато
някое от колелата е повдигнато.

• Ако се появи предупредително съобщение [4WD
system fault] (4WD системна грешка) по време
на шофиране, то може да има повреда в 4WD

системата. Намалете скоростта на автомобила;
тoй трябва да се прегледа в INFINITI център или
квалифицирансервизповъзможностпо-скоро.

• Предавателната система може да се повреди,
ако продължите да шофирате при включено
съобщение [4WD system fault] (4WD системна
грешка).

JVS0290X
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Чрез селектор за режим нашофиране INFINITI
могат да бъдат избирани различни режими –
([PERSONAL] (ЛИЧЕН), [SPORT+] (СПОРТ+)
(където е поставен), [SPORT] (СПОРТ),
[STANDARD] (СТАНДАРТ), [ECO] (ЕКО) (където е
поставен) и [SNOW] (СНЯГ) (където е
поставен)).

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато селекторът за режим на шофиране INFINITI
избира режим, той може да не се включи
незабавно. Това не е повреда.

Текущият режим е показан на
информационния дисплей.

За да смените режима, натиснете нагоре или
надолу селектора за режим на шофиране
INFINITI. На горния дисплей ще се покаже
списък с режими и можете да изберете.

[PERSONAL] (ЛИЧЕН) ⇔ [SPORT+] (СПОРТ+)
(където е поставен) ⇔ [SPORT] (СПОРТ) ⇔
[STANDARD] (СТАНДАРТ) ⇔[ECO] (ЕКО) (където
е поставен) ⇔ [SNOW] (СНЯГ) (където е
поставен)

ЗАБЕЛЕЖКА

Списъкът с режими ще се изключи приблизително
5 секунди след избора.

РЕЖИМ STANDARD (СТАНДАРТ)
Позволява оптимално шофиране съобразно
условията за шофиране.

Този режим ще бъде избран всеки път щом
двигателя стартира.

РЕЖИМ SPORT+ (СПОРТ+) (където е
поставен)

В допълнение на характеристиките на режим
SPORT (СПОРТ), този режим повишава
реакцията на волана и променя настройката
на VDC (динамичен контрол на автомобила)
или ESP (електронна програма за стабилност)
за по-спортно преживяване по време на
шофиране.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Когато се използва INFINITI селектор за режим
на шофиране за избор на режим [SPORT+]
(СПОРТ+) (където е поставен), работата на VDC
или ESP се понижава. Системата VDC или ESP
може да не се задейства при същите
обстоятелства, в сравнение с нейната работа в
стандартен режим. За да се подпомогнете
предотвратяването на инциденти, избягвайте
невнимателното или опасно шофиране и
внимавайте изключително много при
шофиране и завиване по хлъзгави
повърхности.

• В режим [SPORT+] (СПОРТ+) може да бъде
намалена икономията на гориво.

РЕЖИМ SPORT (СПОРТЕН)

• Регулира двигателя и трансмисията за по-бързо
действие.

JVS0189XZ

Селектор за режим на шофиране INFINITI

JVS0191MZ

Автомобилен информационен дисплей

СЕЛЕКТОР ЗА РЕЖИМ НАШОФИРАНЕ INFINITI
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• Настройката на системата на кормилното
управление е регулирана за бързо действие и
по голямо усилие.

• Настройката на системата на окачване се
регулира, за да се повиши силата на
омекотяване. (където е поставен)

ЗАБЕЛЕЖКА

В режим SPORT (СПОРТ) може да бъде намалена
икономията на гориво.

РЕЖИМ SNOW (СНЯГ) (където е
поставен)

Сменя характеристиките на двигателя за
подпомагане при движение на хлъзгави
пътища.

РЕЖИМ ECO (ЕКО) (където е поставен)

Помага на шофьора за екологично
шофиране. Двигателят и трансмисията са
регулирани за подобряване икономията на
гориво, предоставяйки такива функции за
шофиране като плавно потегляне или
постоянна скорост.

ЗАБЕЛЕЖКА

Избирането ЕСО режим на шофиране няма
задължително да подобри икономията на гориво,
тъй като много фактори влияят на ефективността.

операция
Изберете ECO режим като използвате
селектора за режим на шофиране INFINITI.
Индикаторната лампа ECO на приборния
панел се включва.

Когато бъде натиснат педала на газта в
диапазона за икономично шофиране,
индикаторната лампа ECOще светне в зелено.
Когато бъде натиснат педала на газта над
диапазона за икономично шофиране,
индикаторната лампа ECO ще се изключи. За
модели, оборудвани със система на педалите
ECO, вижте “Педална система ECO (където е
поставена)” по-долу в този раздел.

Индикаторната лампа ECOшофиране няма да
светне в следните случаи:

• Когато скоростният лост бъде поставен в
положение R (Заден ход).

• Когато скоростта на автомобила е под 3,2 км/ч
(2 MPH).

• Когато круиз контролът (където е поставен) или
системата на Интелигентния круиз контрол (ICC)
(където е поставен) работят.

Педална система ECO (където е
поставена)
Системата на педалите ECO помага за
подобряване икономията на гориво чрез
повишаване на реакцията на педала на газта.
Когато индикаторната лампа за ECO

шофиране мига или изгасне, педалната
система ECO увеличава реакцията на педала
на газта.

Индикаторна лампа
ECOшофиране Свети или мига:

Свети (зелено)

m
Когато педалът е натиснат
в диапазона за
икономично шофиране

Мига (зелено)

m
Когато е вероятно педалът
да е натиснат малко
повече от диапазона за
икономично шофиране

Не свети (изкл)

m
Когато педалът е натиснат
над диапазона за
икономично шофиране

Когато индикаторът за ECOшофиране свети в
зелено, силата на реакция на педала на газта
е нормална. Когато индикаторната лампа за
ECO шофиране мига или изгасне, педалната
система ECO увеличава реакцията на педала
на газта.

Педалната система ECO може да не изменя
силата на реакция на педала на газта при
следните условия:

• Когато скоростният лост е в положение N
(Неутрална) или R (Назад).
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• Когато круиз контролът (където е поставен) или
системата на Интелигентния круиз контрол (ICC)
(където е поставен) работят.

Ако педалната система ECO не е изправна, тя
ще се изключи автоматично. Педалната
система ECO няма да изменя силата на
реакция на педала на газта.

Когато селекторът за режим на шофиране
INFINITI бъде превключен от режим ECO към
друг режим ([STANDARD] (СТАНДАРТЕН),
[SPORT+] (СПОРТ+) (където е поставен),
[SPORT] (СПОРТ), [SNOW] (СНЯГ) или
[PERSONAL] (ПЕРСОНАЛЕН)),докатопедалната
система ECOработи, тя продължава за работи
до отпускане на педала на газта.

Ако педалът на газта бъде натиснат бързо,
педалната система ECO няма да увеличи
силата на реакция на педала. Педалната
система ECO не е проектирана, за да
предотврати ускорението на автомобила.

Регулиране силата на реакция на педална
система ECO:

Силата на реакция на педалната система ECO
може да бъде регулирана. Настройките за
силата на реакция ще бъдат поддържани
докато настройката бъде сменена дори ако
двигателната е изключена.

Настройка на силата на реакция на педална
система ECO:

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Settings] (Настройки) на долния дисплей.

2. Докоснете [Drive Mode Enhancement]
(Подобрен режим на шофиране).

3. Докоснете [ECO Pedal] (ЕСО педал).

4. За да зададете сила на реакция на
педалната система ECO, докоснете
[Standard] (Стандарт) или [Soft] (Лек).

5. За да изключите системата на ECO педала,
докоснете [OFF].

Когато педалната система ECO е изключена,
педалът на газта ще работи нормално.

РЕЖИМ PERSONAL (ПЕРСОНАЛЕН)
Когато бъде избран режим PERSONAL
(ПЕРСОНАЛЕН), следните функции могат да
бъдат регулирани индивидуално:

• [Engine/Transmission] (Двигател/Трансмисия)

• [Steering] (Управление)

• [Suspension] (Окачване) (където е поставено)

• [Active Lane Control] (Активен контрол на платно)
(където е поставено)

• [Active Trace Control] (Активно управление на
тягата)

Как да настроите режим PERSONAL
(ПЕРСОНАЛЕН)

Извършете следните стъпки, за да настроите
режим PERSONAL (ПЕРСОНАЛЕН).

JVS0246XZ
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1. Натиснете бутон <MENU> j1 и докоснете
[Infiniti Drive Mode Selector] (Селектор за
режим на шофиране) на долния дисплей.

2. Докоснете [Edit PERSONAL Mode] (Редакция
ПЕРСОНАЛЕН режим) (модел с Активен
контрол на платно).

3. Докоснете [Engine/Transmission]
(Двигател/Трансмисия), [Steering]
(Управление), [Suspension] (Окачване)
(където е поставено), [Active Lane Control]
(Активно управление на платно) (където е
поставено) или [Active Trace Control]
(Активно управление на тягата) и изберете
всеки желан елемент. (Вижте по-долу за
функцията на всеки от тези елементи.)

4. Докоснете [Back] (Обратно) или [Home]
(Начало), за да приключите с настройката
на режим PERSONAL (ПЕРСОНАЛЕН).

Двигател/Трансмисия:

[Engine/Transmission] (Двигател/Трансмисия)
може да бъде настроена на [Sport] (Спорт),
[Eco] (Еко) (където е поставено), [Standard]
(Стандарт) или [Snow] (Сняг) (където е
поставено).

Управление (модели с Директно адаптивно
управление):

Могат да бъдат настроени седем или четири
комбинации на режим на управление и
реакция на управление.

Режим Реакция

[Sport+] (Спорт+)
(където е поставено)

Dynamic+ (Динамик+)
Dynamic (Динамик)
По подразбиране

[Sport] (Спорт)
Dynamic+ (Динамик+)
Dynamic (Динамик)
По подразбиране

[Standard]
(Стандартен) По подразбиране

Управление (модели без Директно
адаптивно управление):

Кормилното управление може да бъде
настроено на [Sport] (Спорт) или [Standard]
(Стандарт)

Окачване (където е поставено):

Окачването може да бъде настроено на
[Standard] (Стандарт) или [Sport] (Спорт).

Активен контрол на платно (където е
поставено):

[Active Lane Control] (Активен контрол на
платно) може да бъде настроен на [High]
(Силно) или [Low] (Слабо).

Преди да настройвате този режим, Активният
контрол на платно трябва да бъде активиран
на долния дисплей. (Виж “Активно управление
на тягата” по-долу в този раздел.)

За детайли относно Активният контрол на
платно, вижте “Система за Активен контрол на
платно (където е поставена)” по-долу в този раздел.

Активно управление на тягата:

[Active Trace Control] (Активно управление на
тягата) може да бъде настроено на ON
(активирано) или OFF (деактивирано).

За детайли относно Активно управление на
тягата, вижте “Активно управление на тягата” по-
долу в този раздел.

Нулиране на настройки:

Докоснете [Reset Settings] (Нулиране на
настройки), за да възстановите стойностите
по подразбиране на всички настройки на
ПЕРСОНАЛЕН режим.

Как да активирате или деактивирате
Активно управление на платно

Извършете следните стъпки, за да активирате
или деактивирате Активното управление на
платно.

JVS0246XZ
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1. Натиснете бутон <MENU> j1 и докоснете
[Infiniti Drive Mode Selector] (Селектор за
режим на шофиране) на долния дисплей.

2. Докоснете [Active Lane Control] (Активно
управление на платно), за да активирате
или деактивирате Активното управление
на платно.

Всеки път щом двигателя е рестартиран,
настройката на Активния контрол на платно
се ИЗКЛЮЧВА (деактивира).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата VDC е проектирана, за да помага на
шофьора за запазване на стабилността при
шофиране, но не предотвратява инциденти,
предизвикани от резки завои на висока скорост
или от безразсъдни или опасни техники при
шофиране. Намалете скоростта на шофиране и
внимавайте особено, докато шофирате,
особено по хлъзгави повърхности и винаги
шофирайте внимателно.

• Системите за разпределение на спирачното
усилие може да не са ефективни в зависимост
от условията на шофиране. Винаги шофирайте
внимателно.

• Не променяйте окачването на автомобила. Ако
части по окачването като амортисьори,
обтегачи, пружини, стабилизиращи шайби,
втулки и колела не са препоръчаните от INFINITI
или са изключително повредени, систематаVDC
може да не работи правилно. Това би повлияло
негативно върху характеристиките на
управление на автомобила, а
предупредителната лампа за VDC m може да
светне.

• Ако свързани със спирачките части като
накладки, ротори и челюсти не са
препоръчваните от INFINITI или са
изключително повредени, системата VDC може
да не работи правилно и предупредителната
лампа VDC m може да се включи.

• Акосвързанисуправлениетонадвигателячасти
не са препоръчваните от INFINITI или са
изключително повредени, предупредителната
лампа VDC m може да се включи.

• Когато шофирате по изключително наклонени
повърхности, като завои с висок бордюр,
системата VDC може да не работи добре и
светлините на индикаторите VDC m може да
светнат. Не карайте по такива пътища.

• Когато шофирате по нестабилна повърхност
като обръщателна платформа, ферибот,
елеватор или рампа, може да светне
предупредителната лампа VDC m . Това не е
повреда. Рестартирайте двигателя след като
шофирате на стабилна повърхност.

• Ако бъдат използвани джанти или гуми,
различни от тези, които INFINITI препоръчва,
системата VDC може да не работи правилно и
може да светне предупредителната лампа VDC
m .

• Системата VDC не заменя зимните гуми или
вериги за сняг на заснежени пътища.

Системата за динамично управление на
автомобила (VDC) използва редица сензори,
за да наблюдава действията на шофьора и
движението на автомобила. При определени
условия на шофиране, системата VDC
изпълнява следните функции:

• Контролира налягането на спирачките, за да
намали приплъзването на колелата на едно

СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА
АВТОМОБИЛА (VDC) (освен за Европа)
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плъзгащо се задвижващо колело, така
мощността се предава към задвижващо колело,
което не се плъзга на същия мост.

• Контролира налягането на спирачките и
изходната мощност на двигателя, за да намали
плъзгането на задвижващо колело на база
скоростта на автомобила (функция за
управление на тягата).

• Контролира налягането на спирачките на
отделни колела и изходната мощност на
двигателя, за да помогне запазването на
контрола на шофьора върху автомобила при
следните обстоятелства:

– недостатъчно завиване (автомобилът
започва да не следва пътя, независимо
от усилието на волана)

– прекалено завиване (автомобилът
започна да се завърта поради
определени условия на пътя или на
шофирането).

Системата VDC може да помогне на шофьора
да запази контрол над автомобила, но тя не
може да предотврати загубата на контрол при
всички ситуации.

Когато системата VDC работи,
предупредителната лампа VDC m на
приборния панел мига, за да отбележи
следното:

• Пътят може да е хлъзгав или системата
регистриранеобходимодействие, за дапомогне
запазването на установения курс на
автомобила.

• Може да усетите пулсиране в педала на
спирачката и да чуете шум или да усетите
вибрация под капака. Това е нормално и
показва, че системата VDC работи добре.

• Настройте скоростта и шофирането си
съобразно пътните условия.

Виж “Предупредителна лампа за Динамично
управление на автомобила (VDC) (освен за Европа)/
Предупредителна лампа за Електронната програма
за стабилност (ESP) (за Европа)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.

Ако системата се повреди, индикаторната
лампа VDC m светва на приборния панел.
VDC системата се изключва автоматично.

Превключвателят VDC OFF се използва, за да
се изключи системата VDC. Индикаторът за
изключена VDC m светва, за да покаже, че
системата VDC е изключена. Когато
превключвателят VDC бъде използван, за да
се изключите системата, системата VDC все
още работи, за да предотврати приплъзване
на едно задвижващо колело, като за това

предава мощност към колело, което не се
плъзга. Предупредителната лампа VDC m
мига, ако това се случи. Всички останали
функции на системата VDC са изключени, с
изключение на разпределение на спирачното
усилие, а VDC предупредителната лампа m
няма да мига. Системата VDC е автоматично
занулена към включено състояние, когато
превключвателя за запалване бъде поставен
в положение за изключване и върнат отново
в положение за включване.

Виж “Предупредителна лампа за Динамично
управление на автомобила (VDC) (освен за Европа)/
Предупредителна лампа за Електронната програма
за стабилност (ESP) (за Европа)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление” и
“Предупредителна лампа за изключено Динамично
управление на автомобила (VDC) (освен за Европа)/
Предупредителна лампа за изключена
Електронната програма за стабилност (ESP) (за
Европа)” в раздел “2. Прибори и средства за
управление”.

Компютърът има вградена функция за
самопроверка, която тества системата всеки
път, когато запалите двигателя и потеглите с
малка скорост напред или назад. При
самопроверката може да чуете шум като от
тъп удар и/или да усетите пулсиране на
педала на спирачката. Това е нормално и не е
сигнал за повреда.
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Когато сеизползва INFINITI селектор зарежим
на шофиране за избор на режим [SPORT+]
(СПОРТ+) (къдетоепоставен),работатанаVDC
се понижава. Системата VDC може да не се
задейства при същите обстоятелства, в
сравнение с нейната работа в стандартен
режим. За да се подпомогнете
предотвратяването на инциденти, избягвайте
невнимателното или опасно шофиране и
внимавайте изключително много при
шофиране и завиване по хлъзгави
повърхности.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПИРАЧНОТО
УСИЛИЕ
По време на спиране, докато шофирате през
завои, системата оптимизира
разпределението на силата към всяко от
четирите колела в зависимост от радиуса на
завоя.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
НА ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА
АВТОМОБИЛА (VDC)

Приповечетоусловия,автомобилът трябвада
се управлява с ВКЛЮЧЕНА система за
динамитен контрол (VDC).

Когато автомобилът заседне в кал или сняг,
системата VDC намалява работата на
двигателя, за да намали въртенето на
колелата. Скоростта на двигателя ще бъде
намалена, дори ако педалът на газта е
натиснат до пода. Ако за заседналия
автомобил е необходима максимална
мощност на двигателя, изключете системата
VDC.

За да изключите системата за Динамичен
контрол на автомобила (VDC), натиснете
превключвателя VDC OFF. Индикаторната
лампаm ще светне.

Натиснете отново превключвателяOFF наVDC
системата или рестартирайте двигателя,за да
се ВКЛЮЧИ системата.

SIC4336Z
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата на Електронната програма за
стабилност (ESP) е проектирана, за да помага на
шофьора за запазване на стабилността при
шофиране, но не предотвратява инциденти,
предизвикани от резки завои на висока скорост
или от безразсъдни или опасни техники при
шофиране. Намалете скоростта на шофиране и
внимавайте особено, докато шофирате,
особено по хлъзгави повърхности и винаги
шофирайте внимателно.

• Системите за разпределение на спирачното
усилие може да не са ефективни в зависимост
от условията на шофиране. Винаги шофирайте
внимателно.

• Не променяйте окачването на автомобила. Ако
частите по окачването като амортисьори,
обтегачи, пружини, стабилизиращи шайби,
втулки и колела не са препоръчани от INFINITI
или са изключително повредени, системата ESP
може да не работи правилно. Това би повлияло
негативно върху характеристиките на
управление на автомобила, а
предупредителната лампа за ESP m може да
светне.

• Ако свързани със спирачките части като
накладки, ротори и челюсти не са
препоръчваните от INFINITI или са

изключително повредени, системата ESP може
да не работи правилно и предупредителната
лампа ESP m може да се включи.

• Акосвързанисуправлениетонадвигателячасти
не са препоръчваните от INFINITI или са
изключително повредени, предупредителната
лампа ESP m може да се включи.

• Когато шофирате по изключително наклонени
повърхности, като завои с висок бордюр,
системата ESP може да не работи добре и
светлините на индикаторите ESP m може да
светнат. Не карайте по такива пътища.

• Когато шофирате по нестабилна повърхност
като обръщателна платформа, ферибот,
елеватор или рампа, може да светне
предупредителната лампа ESP m . Това не е
повреда. Рестартирайте двигателя, след като
шофирате на стабилна повърхност.

• Ако бъдат използвани джанти или гуми,
различни от тези, които INFINITI препоръчва,
системата ESP може да не работи правилно и
може да светне предупредителната лампа ESP
m .

• Системата ESP не заменя зимните гуми или
вериги за сняг на заснежени пътища.

Системата на Електронната програма за
стабилност (ESP)използва редица сензори, за
да наблюдава действията на шофьора и

движението на автомобила. При определени
условия на шофиране, системата ESP
изпълнява следните функции:

• Контролира налягането на спирачките, за да
намали приплъзването на колелата на едно
плъзгащо се задвижващо колело, така
мощността се предава към задвижващо колело,
което не се плъзга на същия мост.

• Контролира налягането на спирачките и
изходната мощност на двигателя, за да намали
плъзгането на задвижващо колело на база
скоростта на автомобила (функция за
управление на тягата).

• Контролира налягането на спирачките на
отделни колела и изходната мощност на
двигателя, за да помогне запазването на
контрола на шофьора върху автомобила при
следните обстоятелства:

– недостатъчно завиване (автомобилът
започва да не следва пътя, независимо
от усилието на волана)

– прекалено завиване (автомобилът
започна да се завърта поради
определени условия на пътя или на
шофирането).

Системата ESP може да помогне на шофьора
да запази контрол над автомобила, но тя не
може да предотврати загубата на контрол при
всички ситуации.

СИСТЕМА НА ЕЛЕКТРОННА ПРОГРАМА ЗА
СТАБИЛНОСТ (ESP)(за Европа)
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Когато системата ESP работи,
предупредителната лампа ESP m на
приборния панел мига, за да отбележи
следното:

• Пътят може да е хлъзгав или системата
регистриранеобходимодействие, за дапомогне
запазването на установения курс на
автомобила.

• Може да усетите пулсиране в педала на
спирачката и да чуете шум или да усетите
вибрация под капака. Това е нормално и
показва,че системата ESP работи добре.

• Настройте скоростта и шофирането си
съобразно пътните условия.

Виж “Предупредителна лампа за Динамично
управление на автомобила (VDC) (освен за Европа)/
Предупредителна лампа за Електронната програма
за стабилност (ESP) (за Европа)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.

Ако системата се повреди, индикаторната
лампа ESP m светва на приборния панел.
ESP системата се изключва автоматично.

Превключвателят ESP OFF се използва, за да
се изключи системата ESP. Индикаторната
лампа за изключена ESP m светва, за да
покаже,че систематаESPеизключена.Когато
превключвателят ESP бъде използван, за да
се изключите системата, системата ESP все
още работи, за да предотврати приплъзване
на едно задвижващо колело, като за това

предава мощност към колело, което не се
плъзга. Предупредителната лампа ESP m
мига, ако това се случи. Всички други
функции на ESP са изключени, освен за за
разпределение на спирачното усилие, а
предупредителната лампа ESP m няма да
мига. Системата ESP е автоматично занулена
към включено състояние, когато
превключвателя за запалване бъде поставен
в положение “OFF” и върнат отново в
положение ON.

Виж “Предупредителна лампа за Динамично
управление на автомобила (VDC) (освен за Европа)/
Предупредителна лампа за Електронната програма
за стабилност (ESP) (за Европа)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.

Компютърът има вградена функция за
самопроверка, която тества системата всеки
път, когато стартирате двигателя и потеглите
с малка скорост напред или назад. При
самопроверката може да чуете шум като от
тъп удар и/или да усетите пулсиране на
педала на спирачката. Това е нормално и не е
сигнал за повреда.

Когато сеизползва INFINITI селектор зарежим
на шофиране за избор на режим [Sport+]
(Спорт+) (където е поставен), работата на ESP
се понижава. Системата ESP може да не се
задейства при същите обстоятелства, в
сравнение с нейната работа в стандартен
режим. За да се подпомогнете

предотвратяването на инциденти, избягвайте
невнимателното или опасно шофиране и
внимавайте изключително много при
шофиране и завиване по хлъзгави
повърхности.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПИРАЧНОТО
УСИЛИЕ
По време на спиране, докато шофирате през
завои, системата оптимизира
разпределението на силата към всяко от
четирите колела в зависимост от радиуса на
завоя.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ OFF НА
ЕЛЕКТРОННА ПРОГРАМА ЗА
СТАБИЛНОСТ (ESP)

Автомобилът трябва да се управлява с
включена електронна програма за
стабилност (ESP) при повечето условия.
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Когато автомобилът заседне в кал или сняг,
системата ESP намалява работата на
двигателя, за да намали въртенето на
колелата. Скоростта на двигателя ще бъде
намалена, дори ако педалът на газта е
натиснат до пода. Ако за заседналия
автомобил е необходима максимална
мощност на двигателя, изключете системата
ESP.

За да изключите системата ESP, натиснете
превключвателя OFF на системата ESP, който
е разположен в долната част на приборния
панел. Индикаторната лампаm ще светне.

Натиснете отново превключвателя OFF на ESP
системата или рестартирайте двигателя, за да
я включите.

Тазисистемаразпознавашофиранетонабаза
навиците за управление и спиране/
ускорение на шофьора и контролира
спирачното усилие на отделните колела за да
помогне за плавната работа на автомобила.

Когато е избран режим SPORT със селектора
за избор на режим за шофиране INFINITI,
количеството спирачно усилие от активното
управление на тягата е намалено.

Когато е избран режим PERSONAL
(ПЕРСОНАЛЕН), активният контрол на тягата
същоможедабъдеВКЛЮЧЕН (активиран)или
ИЗКЛЮЧЕН (деактивиран). Виж “Селектор за
режим на шофиране INFINITI” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.

Когато, за да се ИЗКЛЮЧИ Електронната
програма за стабилност (ESP) бъде използван
превключвателя за изключване на ESР,
системата на активното управление на тягата
също се изключва.

АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЯГАТА

Стартиране и шофиране 5-35



Когато активното управление на тягата
работи и е избран режим “Chassis Control”
(“Класическо управление”) на бордовия
компютър, графиката на активното
управление на тягата е показана на
автомобилния информационен дисплей.
(Виж “Бордови компютър” в раздел “2. Прибори и
средства за управление”.)

Ако на автомобилния информационен
дисплей се появи предупредително
съобщение на управлението на шасито, то
може да указва, че активното управление на
тягата не функционира правилно. Системата
трябва да се прегледа в INFINITI център или
квалифициран сервиз. (Виж “29.
Предупреждение за управление на шаси” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Активното управление на тягата може да не е
ефективно в зависимост от условията на
шофиране. Винаги шофирайте внимателно.

Когато активното управление на тягата
работи, може да усетите пулсация в
спирачния педал и да чуете шум. Това е
нормално и показва, че активното
управление на тягата работи правилно.

Дори, ако активното управление на тягата е
ИЗКЛЮЧЕНО, някои функции ще останат
включени, за да помогнат на шофьора
(например, сцени за избягване).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никоганесеосланяйтеединственонасистемата
за подпомагане стартирането на наклон, за
предотвратяване задвижването на автомобила
назад. Винаги шофирайте внимателно.
Натиснете спирачния педал, когато
автомобилът е спрян на наклон нагоре. Бъдете
особено внимателни, когато спирате на наклон
на замръзнали и кални пътища. Неуспешното
предотвратяване движението на автомобила
назад може да доведе до загуба на управление
и възможни сериозни наранявания и смърт.

• Системата за подпомагане стартирането на
наклон не е проектирана да задържи
автомобила неподвижен на наклон. Натиснете
спирачния педал, когато автомобилът е спрян
на наклон нагоре. В случай, че не успеете да
направите това, автомобилът може да тръгне
назад и това да доведе до сблъсък и сериозно
лично нараняване.

• Системата за подпомагане стартирането на
наклон може да не предотврати потеглянето
назад на автомобила, ако той е натоварен или
при определени пътни условия. Бъдете винаги
готови да натиснете спирачния педал, за да
предотвратите движението на автомобила
назад. В случай на неуспех може да се стигне до
сблъсък и сериозно лично нараняване.

JVS0249XZ

СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ СТАРТИРАНЕТО
НА НАКЛОН
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Системата за подпомагане стартирането на
наклон автоматично включва спирачките, за
да подпомогне предотвратяването
задвижването назад, когато автомобилът е
спряннанаклонвмомента,вкойтошофьорът
трябва да отпусне спирачния педал и да
натисне този на газта.

Системата за подпомагане стартирането на
наклон ще работи при следните условия:

• Скоростният лост е превключен на предна или
задна предавка.

• Автомобилът е напълно спрян на наклон и е
включена спирачката.

Максималното време за задържане е 2
секунди. След 2 секунди автомобилът ще
започне да се движи назад и системата за
подпомагане стартирането на наклон
напълно ще спре работа.

Системата за подпомагане стартирането на
наклон няма да работи, когато скоростния
лост е превключенвположениеN (Неутрална)
и P (Паркиране) или на плосък или равен път.

Когато предупредителната лампа на
системата за Динамично управление на
автомобила (VDC) или тази за Електронната
програма за стабилност (ESP) светне в
приборния панел, системата за подпомагане
стартирането на наклон няма да работи. (Виж
“ПредупредителналампазаДинамичноуправление
на автомобила (VDC) (освен за Европа)/

Предупредителна лампа за Електронната програма
за стабилност (ESP) (за Европа)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.)

Управлението на шасито е електрически
контролен модул, който включва следните
функции:

• Функция за вход (Виж “Функция за вход” в
раздел “3. Проверки и регулиране преди
шофиране”.)

• Селектор за режим на шофиране INFINITI (Виж
“Селектор за режим на шофиране INFINITI” по-
горе в този раздел.)

• Активен контрол на платно (където е поставено)
(Виж “Система за Активен контрол на платно
(където е поставена)” по-долу в този раздел.)

• Активен контрол на тягата (Виж “Активно
управление на тягата” по-горе в този раздел.)

• Авариенстопсигнал (Виж“Авариенстопсигнал”
в раздел “6. В случай на авария”.)

УПРАВЛЕНИЕ НАШАСИТО

Стартиране и шофиране 5-37



Системата Стоп/старт или системата за
спиране на празен ход се задейства, за да
предотврати ненужната консумация на
гориво, емисиите отработени газове и шум.

• Когатонатиснетенапълнопедаланаспирачката,
за да спрете автомобила, двигателят се
изключва автоматично.

• Когато отпуснете педала на спирачката, за да
започнете придвижване, двигателят се включва
автоматично.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Двигателят рестартира, ако автомобилът се движи
с приблизително 2 км/ч (1 MPH) или повече (по
наклоннадолуит.н.),докатодвигателятеизключен
от системата Стоп/Старт или система за спиране на
празен ход. Натиснете незабавно педала на
спирачката, за да спрете автомобила и да
предотвратите инцидент.

ВНИМАНИЕ

В края на пътуването, двигателят трябва да бъде
спрян, превключвателя за запалване на бъде
изключен. Заключете автомобила нормално.
Поставянето на ключа за запалване в положение
OFFще изключи всички електрически системи. Ако
не направите товаможе да се изтощи акумулатора.

ЗАБЕЛЕЖКА

Системата Стоп/старт или системата за спиране на
празен ход няма да се задейства при следните
условия:

• когато двигателят работи на празен ход без
автомобила да е шофиран след стартиране на
двигателя.

• когато температурата на охлаждане на
двигателя е ниска.

• когато капацитетът на акумулатора е малък.

• когато температурата на акумулатора е ниска
или изключително висока.

• когато автомобилът се движи.

• когатоотрицателнотонапорноналяганеспадне.

• когато капакът на двигателя е отворен при
работещ двигател.

• когатодвигателят е включенприотворенкапак.

• когато предпазният колан на шофьора не е
затегнат.

• когато шофьорската врата е отворена.

• когато се използва волана.

• когато ъгълът на волана не е прав.

• когатоиндикаторът на систематаСтоп/стартили
системата за спиране на празен ходмига бавно.

• когато управлението на скоростта на
вентилатора е в положение, различно от “OFF”

(0), докато контрола на въздушния поток е в
положение започистванена запотяванеотпред.

• когато предният превключвател за почистване
на запотяване е включен.

• когато задния превключвател за почистване на
запотяване е включен.

• когато температурата в автомобила е по-ниска
от приблизително 20°C (68°F).

• когато температурата в автомобила е по-висока
от приблизително 30°C (86°F). (когато
климатикът е изключен, системата Стоп/старт
или системата за спиране на празен ход ще
работи.)

• когато скоростта на вентилатора на климатика
е поставена на максимум.

• когато превключвателят за спиране на стоп/
старт или спиране на празен ход е включен.

• когато консумацията на енергия е голяма.

• когато автомобилът се движи на височини
повече от 2 000 м (6 562 ft).

• За модели с ръчна трансмисия (MT)

– когато скоростният лост е в което и да е
положение, освен N (Неутрално).

– когато педалът на съединителя е
натиснат.

– когато Интелигентният ключ не е в
автомобила.

СИСТЕМА СТО/СТАРТ (за Европа) или СИСТЕМА ЗА СПИРАНЕ НА ПРАЗЕН ХОД (освен за Европа)
(където е поставена)
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• За модели с автоматична трансмисия (AT)

– когато педалът на газта бъде натиснат.

– когато скоростният лост бъде поставен
в положение R (Заден ход).

– когато педалът на спирачката не е
натиснат плътно.

– когато спиратеавтомобиланахлъзгави
пътища.

ЗАБЕЛЕЖКА

Двигателят няма да се рестартира дори, ако
педалът на спирачката бъде отпуснат, докато
системата Стоп/Старт или системата за спиране на
празен ход е активирана, когато скоростния лост е
в положение P (Паркиране) (за модел с AT).

ЗАБЕЛЕЖКА

Може да отнеме известно време до активиране на
системата Стоп/старт или системата за спиране на
празен ход при следните обстоятелства:

• когато акумулаторът е изтощен.

• когато външната температура е ниска или
висока.

• когато акумулаторът е сменен или клемата му е
разкачена за продължителен период от време,
а след това скачена отново.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато индикаторната лампа на системата Стоп/
стартилисистемата за спираненапразенходсвети,
двигателят стартира автоматично при поне едно от
следните обстоятелства:

• Педалът на спирачката е освободен при
скоростен лост в положение D (Шофиране) или
N (Неутрална) (за AT модел).

• Скоростния лост е поставен в положение D
(Шофиране) или R (Заден ход) от N (Неутрално)
или P (Паркиране) (за модел AT).

• Предпазният колан на шофьора не е поставен
или шофьорската врата е отворена (за модел
AT).

• Напрежението на акумулатора става ниско
(поради електрически товар от други
автомобилни системи като фарове, отопление
и пр., или допълнителни устройства, свързани
към 12 волтовия извод в автомобила).

• Скоросттанаавтомобилаеоколо2км/ч (1 MPH).

• Предното устройство за почистване на
замъгляване работи.

• Задното устройство за почистване на
замъгляване работи.

• Когато температурата в автомобила е по-ниска
от приблизително 20°C (68°F).

• Когато температурата в автомобила е по-висока
от приблизително 30°C (86°F). (Когато
климатика е изключен, Стоп/Старт системата
ще работи при празен ход.)

• Когато предното устройство за почистване на
замъгляване е включено. (Двигателят може да
не стартира в зависимост от външната
температура.)

• След като са изминали повече от 3 минути след
активирането на системата Стоп/старт или
системата за спиране на празен ход.

• Когато педалът на газта е натиснат (замоделAT).

• Когато се използва волана. (Работата на волана
може да стане трудна, но това не е повреда.) (за
AT модел)

• Когато капацитетът на акумулатора е малък.

• Когато консумацията на енергия е висока.

• Когато скоростният лост бъде поставен в
положение R (Заден ход) (за АТ модел).

• Когато педала на съединителя бъде натиснат (за
моделMT).

ВНИМАНИЕ

Изключвайте предавка само при напълно натиснат
педал на съединителя (за моделMT).
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ЗАБЕЛЕЖКА

Следните условия ще попречат на системата Стоп/
старт или системата за спиране на празен ход да
рестартира двигателя автоматично. Тогава е
необходимо стартирането на двигателя с
превключвателя за запалване:

• Предпазният колан на шофьора не е затегнат, и
шофьорската врата е отворена (заMT модел).

• Капакът на двигателя е отворен.

Използвайте тази система докато чакате на
светофар и пр.Когато автомобилът е спрян за
дълъг период от време, изключвайте
двигателя.

Когато двигателя е спрян от системата Стоп/
стартили системата за спираненапразен ход,
функциите за отопление, охлаждане и
изсушаване ще бъдат деактивирани. За да
избегнете деактивиране на функциите на
климатика, изключете режима за спиране на
празен ход като натиснете превключвателя за
изключване на системата Стоп/старт или
системата за спиране на празен ход.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
СПИРАНЕ НА ПРАЗЕН ХОД (освен за
Европа)

ЗАБЕЛЕЖКА

Индикаторната лампа на системата за спиране на
празен ход в прибора светва по време на
шофиране, ако бъде изпълнено някое от условията
на системата за спиране на празен ход.

• Когато бъде натиснат педалът на спирачката, за
спиране на автомобила, като скоростният лост е
позиция D (Шофиране), двигателят ще спре
автоматично.

• Когато махнете крака си от педала на
спирачката, двигателят ще стартира
автоматично.

• Индикаторната лампа на системата за спиране
на празен ход и зумерът ще ви информират за
състоянието на системата за спиране на празен
ход. За повече подробности, вижте “
Индикаторна лампа за системата Стоп/Старт/
индикаторна лампа на системата Спиране на
празен ход (където е монтирана)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление” и
“Напомнящ зумер на система Стоп/Старт или
система Спиране на празен ход (където е
монтирана)” в раздел “2.Прибори и средства за
управление”.

ФУНКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗАДНИЯ ХОД (за модели с автоматична
трансмисия (AT))

Тазисистемаепроектиранаданамализадния
ход при смяна на крака нашофьора от педала
наспирачкатакъмтозинагазтапридвижение
на автомобила, докато системата за спиране
на празен ход е активна на хълмист път.

ДИСПЛЕЙ ЗА СИСТЕМА СТОП/СТАРТ
ИЛИ СИСТЕМА СПИРАНЕ НА ПРАЗЕН
ХОД
Състоянието на системата Стоп/Старт или
системата за спиране на празен ход може да
бъде проверено в автомобилния
информационен дисплей.

Спиране на двигателя (където е
поставено)

Когато двигателя е спрян, информацията се
показва за няколко секунди.

JVS0341XZ
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Включване или изключване на
система Стоп/Старт или система
Спиране на празен ход

Ако системата Стоп/Старт или системата
Спиране на празен ход бъде активирана или
деактивирана чрез превключвателя за
изключване на системата се показва
съобщението.

Спестен CO2 или гориво и време,
през което двигателят е спрян

Режимът за спестен CO2 или гориво и
времето, през което двигателят е спрян
показва следните елементи:

• Спестеният CO2 показва оцененото количество
CO2отработениемисии,чиеторазпространение

е предотвратено от Стоп/Старт системата всеки
път щом двигателя бъде спрян автоматично. (за
Европа)

• Спестеното гориво показва изчисленото
количество гориво, което е спестено от
системата за спиране на празен ход всеки път,
когато двигателят е спрян автоматично. (освен
за Европа)

• Времето, през което двигателят е спрян от
системата стоп/старт или системата за спиране
на празен ход.

Общото количество спестени СО2 и гориво и
времето на спрян двигател могат да бъдат
проверени и в автомобилния
информационен дисплей. Виж “4. Спестени
CO2/гориво за маршрута и времето, през което
двигателят е спрян (за Европа)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление” и “5. Общо
спестени CO2/гориво и времето, през което
двигателят е спрян (където е поставено)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.

JVS0342XZ

JVS0343XZ

За Европа

JVS0348XZ

Освен за Европа
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Деактивиране на авто старт

Ако двигателят спре, когато системата Стоп/
Старт или системата за спиране на празен ход
е активна и не стартира автоматично се
показва съобщение.

Предупреждение LOCK
(ЗАКЛЮЧВАНЕ)

Информацията е показана и се чува зумер, за
да предупреди шофьора, да постави

превключвателя за запалване в положение
OFF, за да избегне изтощаване на
акумулатора.

Съобщението може да бъде изчистено само
след поставянето на превключвателя за
запалване в положение OFF (или
рестартиране на двигателя) или натискането
на превключвателя m /m или m на
волана.

Системна повреда

Това съобщение се извежда, когато системата
Стоп/Старт или системата за спиране на
празен ход е неизправна.

Системата трябва да се прегледа в INFINITI
център или квалифициран сервиз.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
НА СТОП/СТАРТ ИЛИ СПИРАНЕ НА
ПРАЗЕН ХОД

Системата може да бъде временно
деактивирана с натискане на превключвател
за изключване на Стоп/Старт или спиране на
празен ход. Повторното натискане на
превключвателя или рестартирането на
двигателя с превключвателя за запалване ще
активират отново системата Стоп/Старт или
системата за спиране на празен ход.

• Когато системата Стоп/Старт или системата за
спиране на празен ход е деактивирана, докато
двигателят работи, неговото автоматично
спиране е предотвратено.

• Когато системата Стоп/Старт или системата за
спиране на празен ход бъде деактивирана след
като двигателят е спрян автоматично от
системата, той ще се рестартира незабавно, ако

JVS0344XZ
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JVS0346XZ

JVS0269XZ
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са налични подходящи условия. Автоматичното
спиране на двигателя ще бъде предотвратено по
време на същото пътуване.

• Независимо дали системата Стоп/Старт или
системата за спиране на празен ход е
деактивирана, индикаторната светлина j1
превключвателя за спиране на Стоп/Старт или
Спиране на празен ход свети. В това състояние
системата Стоп/Старт или системата за спиране
на празен ход неможе да предотврати ненужния
разход на гориво, емисии на отработени газове
или шум по време на пътуването ви.

• Ако системата Стоп/Старт или системата за
спиране на празен ход е в състояние на
неизправност, индикаторната светлина j1
превключвателя за спиране на Стоп/Старт или
Спиране на празен ход светва.

ЗАБЕЛЕЖКА

Съобщението за включена или изключена Стоп/
Старт система или система за спиране на празен
ход се показва на автомобилния информационен
дисплей за няколко секунди, когато бъде натиснат
превключвател за изключване на Стоп/Старт или
Спиране на празен ход. Виж “Включване или
изключване на система Стоп/Старт или система
Спиране на празен ход” по-горе в този раздел.

Активният контрол на платно позволява на
шофьора да прави по-малко корекции чрез
кормилното управление на автомагистрали.

JVS0231XZ
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jA Смущение (Страничен вятър)

jB Активен контрол на платно изключен

jC Посока на автомобила

jD Регистрация на платно

Активният контрол на платно леко коригира
ъгъла на предните гуми и въртящия момент
на волана, за да помогне за намаляването на
разликите между посоката на автомобила и
посоката на платното j2 , което е
регистрирано чрез камераj1 , намираща се
над страничното огледало.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА АКТИВНИЯ
КОНТРОЛ НА ПЛАТНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Активният контрол на платно не винаги
управлява автомобила за следване на платното.
Систематанеепроектирана запредотвратяване

загуба на управление. Шофьорът е този, който
е отговорен за предпазливостта, безопасното
шофиране, поддържането на автомобила в
платното на движение и контрол над
автомобила през цялото време.

• Активният контрол на платно е предназначена
предимно за употреба на добре поддържани
автомагистрали. Тя може да не открие
маркировка на определени пътища, при
атмосферни условия или шофиране.

• Използването на системата Активен контрол на
платно при някои обстоятелства на пътя,
маркировки или атмосферни условия, или
когато сменяте платната, без да използвате
сигнала за смяна на платно може да доведе до
неочаквано включване на системата.Принякои
обстоятелства, трябва да коригирате посоката
на автомобила с волана, за да избегнете
инциденти.

• Системата на Активния контрол на платно няма
да работи при скорости под приблизително 70
км/ч (45 MPH) или ако не може да регистрира
маркировка на платното.

• Активният контрол на платноможе да не работи
правилноприследнитеусловия,неизползвайте
тази система:

– При лоши климатични условия (дъжд,
мъгла, сняг, и т.н.)

– Пришофиране на хлъзгави пътища или
повърхности като например на лед или
сняг и т.н.

– Когато шофирате по криволичещи или
неравни пътища.

– Когато има затваряне на платно за
ремонти.

– При шофиране във временно или
обиколно платно.

– Когато шофирате по пътища, където
ширината на платното е прекалено
малка.

– Когато шофирате с гума, която не е в
нормално състояние (например
износена гума, ниско налягане,
монтирана е резервна гума, вериги,
нестандартни колела).

NSD442
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– Когато автомобилът е оборудван с
неоригинални части на управлението
или на окачването.

– Когато теглите ремарке или друг
автомобил.

• Ако Активният контрол на платно има повреда,
може да се отмени автоматично.
Предупреждение за управление на шасито ще
се появи на информационния дисплей.

• Ако се появи предупреждение за управление на
шасито, излезте от пътя и спрете автомобила.
Изключетедвигателя,аслед товарестартирайте
двигателя. Ако предупреждението за
управление на шасито продължава да свети,
проверете системата на Активния контрол на
платно в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

• Активният контрол на платно може да не
функционира правилно при наличие на
следните условия:

– На пътища, където има много
успоредни маркировки за платна;
маркировки, които са заличени или не
са ясно очертани; жълти маркировки;
не стандартни маркировки;
маркировки покрити с вода, прах, сняг
и т.н.

– На пътища, където прекъснатите
маркировки все още са видими.

– На пътища, където има остри криви.

– На пътища, където има остро
контрастиращи предмети, като
например сенки, сняг, вода, коловози,
останали шевове на пътната настилка
след ремонти. (Активният контрол на
платно би регистрирал тези елементи
като маркировка на пътя.)

– На пътища, където пътните платна се
смесват или се разделят.

– Когато посоката на движение на
автомобила не е изравнена с
маркировката.

– При движение близо до автомобила
пред Вас, застава в обхвата на
камерата.

– Поради дъжд, сняг, кал или други
обекти върху предното стъкло,
закриващи видимостта на камерата.

– Когато фаровете не са ярки поради
замърсяване на лещите или ако лъчът
не е правилно регулиран.

– При навлизане на силна светлина в
камерата. (Например, ако светлината
свети директно срещу автомобила при
изгрев или залез.)

– При внезапна смяна на яркостта.
(Например, когато автомобилът влиза
или излиза от тунел или под мост.)

– Когато влизате или излизате от
пунктове за плащане на пътна такса.

– Когато шофирате по пътища с
разширяване или стесняване на
платната.

РАБОТА НА АКТИВНИЯ КОНТРОЛ НА
ПЛАТНО
Активният контрол на платно работи при
следните условия:

• Когато автомобилът се шофира със скорост от
приблизително 70 км/ч (45 MPH) и повече.

• Когато Активния контрол на платно е активиран
от менюто с настройки на долния дисплей.

Настройки на Активен контрол на
платно:

Извършете стъпките, за да настроите
Активния контрол на платно.

JVS0246XZ
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1. Натиснете бутон <MENU> j1 и докоснете
[Infiniti Drive Mode Selector] (Селектор за
режим на шофиране) на долния дисплей.

2. За да активирате или деактивирате
Активният контрол на платно, докоснете
[Active Lane Control] (Активен контрол на
платно) и изберетеON (активиран) илиOFF
(деактивиран).

3. За да промените настройките, докоснете
[Edit PERSONAL Mode] (Редакция
ПЕРСОНАЛЕН режим).

4. Докоснете [Active Lane Control] (Активен
контрол на платно) и изберете [Low]
(Високо) [High] (Ниско), за да промените
настройката на Активния контрол на
платно.

Настройките на Активния контрол на платно
могат да бъдат зададени със селектора за
режим нашофиране INFINITI. Виж “Селектор за
режим на шофиране INFINITI” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.

Всеки път щом двигателя е рестартиран,
настройката на Активния контрол на платно
се ИЗКЛЮЧВА (деактивира).

СТАТУС НА АКТИВНИЯ КОНТРОЛ НА
ПЛАТНО
Състоянието на Активен контрол на платно
може да бъде проверено в дисплея за
управление на шасито в автомобилния
информационен дисплей.

• Когато Активния контрол на платно е включен се
визуализира контрол на шаситоjA .

• Когато Активният контрол на платно е
оперативен се визуализира контрол на шасито
jB .

За настройка на дисплея за управление на
шаси, вижте наръчника на собственика на
Infiniti InTouch.

АВТОМАТИЧНО ДЕЗАКТИВИРАНЕ
Активният контрол на платно не е проектиран
за работа ри следните обстоятелства:

• Когато системата на Електронната програма за
стабилност (ESP) (освен функцията TCS) или ABS
работят.

• Когато сработи сигнала за смяна и смените
платната в посока на сигнала. (Активният
контрол на платно е деактивиран за
приблизително 2 секунди след като сигналът за
смяна на платно бъде изключен.)

• Когато скоростта на автомобила спадне под
приблизително 70 км/ч (45 MPH)

• При мигане на предупреждения за опасност.

• Когато автомобилът е паркиран на директна
слънчева светлина при висока температура (над
приблизително 40°C (104°F)).

JVS0248XZ
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След приключване на следните условия, а
работните условия отново са задоволителни,
Активният контрол на платно ще продължи
работа.

ПОДДРЪЖКА НА КАМЕРАТА ЗА
СЛЕДЕНЕ НА ПЛАТНАТА

Камерата за платноj1 за Активния контрол
наплатносенамиранадвътрешнотоогледало
за задно виждане. За да поддържате
правилната работа на Активния контрол на
платно и да предотвратите неизправности в
системата, следвайте следното:

• Поддържайте винаги чисто предното стъкло.

• Не поставяйте стикери (включително прозрачен
материал) и не инсталирайте аксесоари близо
до камерата.

• Непоставятерефлекторниматериали,катобяла
хартия или огледало на приборния панел.

Отражението от слънчевите лъчи може да
повлияят негативно на възможностите на
камерата да открие маркировка.

• Не удряйте и не повреждайте зоните около
камерата. Не докосвайте лещата на камерата,
нито демонтирайте винта върху нея. Ако
камерата бъде повредена поради
произшествие, свържете се с някой от
центровете на INFINITI или квалифициран
сервиз.

SSD0453Z
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Системата за Предупреждение за напускане
на платно (LDW)/Предотвратяване
напускането на платно (LDP) ще работи,
когато автомобила е шофиран със
скоростите, посочени по-долу и когато се
движи близо до лявата или дясната страна на
платното за движение, и само когато
маркировките на платното са ясно видими на
пътя.

• Освен за Европа: приблизително 70 км/ч
(45 MPH) и повече

• За Европа: приблизително 60 км/ч (37 MPH) и
повече

Всяка система функционира, както следва:

• Система за предупреждение за напускане на
платното (LDW) — предупреждава водача
посредством индикатор в автомобилния
информационен дисплей и звуков сигнал, че
автомобилът започва да напуска лентата в
платното за движение.

• Система за Предотвратяване напускането на
платното (LDP) — предупреждава водача
посредством индикатор в автомобилния
информационен дисплей и звуков сигнал, като
освен това му помага да върне автомобила в
центъра на платното по посоката на движение.

– Модели с Директно адаптивно
управление

Системата LDP автоматично ще включи
управлението на ляво или надясно като
използва функцията Директно
адаптивно управление.

– Модели без Директно адаптивно
управление

Системата LDP автоматично ще включи
спирачките на левите или десните
колела отделно като използва
системата Електронна програма за
стабилност (ESP).

Системите LDWи LDP следят маркировките на
платното за движение с помощта на камера
j1 ,разположенанад вътрешното огледало за
задно виждане. Когато камерата регистрира,
че автомобила се движи близо до лявата или
дясна страна на пътното платно, индикаторът
на системата за помощнашофьора (оранжев)
в информационния дисплей мига и се чува
звуков сигнал. Когато системата LDP е
включена, тя автоматично включва
кормилното управление или спирачките за
кратко.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА
НАПУСКАНЕ НА ПЛАТНО (LDW)

Предпазни мерки за системата LDW

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Тази система е само предупредително
устройство, за да информира шофьора за

JVS0231XZ
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Индикатор за платно на системата Асистент на
шофьора

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА НАПУСКАНЕ НА ПЛАТНО (LDW)/СИСТЕМА ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НАПУСКАНЕТО НА ПЛАТНО (LDP) (където са поставени)
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потенциално нежелано напускане на платното.
Тя няма да управлява автомобила или да
предотврати загубата на контрол. Шофьорът е
този, който е отговорен за бдителността,
безопасното шофиране, поддържането на
автомобила в платното на движение и контрол
над автомобила през цялото време.

• Системата няма да работи при скорости под 70
км/ч (45 MPH)*1 или 60 км/ч (37 MPH)*2, или
ако не може да регистрира маркировка на
платното. (*1: Освен за Европа, *2: За Европа)

• Ако системата LDW е повредена, тя ще бъде
отменена автоматично, а на информационния
екранщесепоявисъобщение LDW [System fault]
(Системна грешка).

• Ако се появи съобщение LDW [System fault]
(Системна грешка), излезте от пътя и спрете
автомобила на безопасно място. Изключете
двигателя, след което го рестартирайте. Ако
съобщението LDW [System fault] (Системна
грешка) продължава да бъде показвано,
проверете системата LDW в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

• Прекалено силния шум ще се смеси с
предупредителния звън и той може да не бъде
чут.

• Системата може да не функционира добре при
следните условия:

– На пътища, където има много
успоредни маркировки за платна;

маркировки, които са заличени или не
са ясно очертани; жълти маркировки;
не стандартни маркировки; или
маркировки покрити с вода, прах, сняг
и т.н.

– На пътища, където неподдържаните
маркировки все още са видими.

– Когато шофирате по криволичещи или
неравни пътища.

– На пътища, където има остро
контрастиращи предмети, като
например сенки, сняг, вода, коловози,
останали шевове на пътната настилка
след ремонти. (Системата
Предупреждение за напускане на
платно (LDW)можедарегистриран тези
елементи като маркировка.)

– На пътища, където пътните платна се
смесват или се разделят.

– Когато посоката на движение на
автомобила не е изравнена с
маркировката.

– При движение близо до автомобила
пред Вас, застава в обхвата на
камерата.

– Поради дъжд, сняг, кал или друг обект
върху предното стъкло, закриващ
видимостта на камерата.

– Когато фаровете не са ярки поради
замърсяване на лещите или ако лъчът
не е правилно регулиран.

– При навлизане на силна светлина в
камерата. (Например, ако светлината
свети директно срещу автомобила при
изгрев или залез.)

– При внезапна смяна на яркостта.
(Например, когато автомобилът влиза
или излиза от тунел или под мост.)

Системна работа на LDW

Системата LDW функционира при описаните
по-долу скорости.

• Освен за Европа: приблизително 70 км/ч
(45 MPH) и повече

• За Европа: приблизително 60 км/ч (37 MPH) и
повече

JVS0308XZ
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Когато автомобилът доближава лявата или
дясната страна на платното, ще се чуе
предупредителен сигнал и в
информационния дисплей ще мига
индикатора за асистент нашофьора за платно
(оранжев).

Предупредителната функция ще спре, когато
автомобилът се върне в маркировката на
платното.

Системата LDW system не е проектирана да
предупреждава при следните условия.

• Когато сработи сигнала за смяна и смените
платната в посока на сигнала. (Системата LDW
ще бъде функционална отново приблизително 2
секунди след изключване на сигнала за смяна
на лента.)

• Когато скоростта на автомобила спадне под
приблизително 70 км/ч (45 MPH) или 60 км/ч (37
MPH).

• Когато Системата за навлизане в мъртва точка
(къдетоепоставена)активиразвуковсигналили
от неяавтоматично савключениуправлениеили
спирачки.

След преустановяване на горните условия и
достигане на необходимите работни условия,
функциите на LDWще бъдат възстановени.

Как да активирате/деактивирате
системата LDW

Извършете следните стъпки, за да
задействате или деактивирате системата
LDW.

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Driver Assistance] (Помощ зашофиране) на
долния дисплей.

2. Докоснете [Lane Assist] (Асистент платно).

3. Докоснете [Lane Departure Warning]
(Предупреждение за напускане на платно)
за ВКЛ/ИЗКЛ на системата.

Състояние на временна
дезактивиране при висока
температура
Ако автомобилът е паркиран на директна
слънчевасветлинапритемпературниусловия
(над приблизително 40°C (104°F) и бъде

стартиран, системата LDW може временно да
бъде дезактивирана. На информационния
дисплей ще се появи предупреждение за
висока температура в кабината.

Когато интериорната температура спадне,
системата LDW ще продължи автоматично
работата си.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НАПУСКАНЕ НА ПЛАТНО (LDP)

Предпазни мерки за системата LDP

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата LDP няма винаги да управлява
автомобила, за да го поддържа в платното.
Систематанеепроектирана запредотвратяване
загуба на управление. Шофьорът е този, който
е отговорен за предпазливостта, безопасното
шофиране, поддържането на автомобила в
платното на движение и контрол над
автомобила през цялото време.

• Системата LDP е предназначена предимно за
употреба на добре развити магистрали или
автостради. Тя може да не открие маркировка
на определени пътища, при атмосферни
условия или шофиране.

• Използването на системата LDP при някои
обстоятелства на пътя, маркировки или
атмосферни условия, или когато сменяте
платната, без да използвате сигнала за смяна на
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платно може да доведе до неочаквана работа
на системата. При някои обстоятелства, трябва
да коригирате посоката на автомобила с
волана, за да избегнете инциденти.

• Системата LDP няма да работи при скорости под
70 км/ч (45 MPH)*1 или 60 км/ч (37 MPH)*2, или
ако не може да регистрира маркировка на
платното. (*1: Освен за Европа, *2: За Европа)

• Не използвайте системата LDP при следните
обстоятелства, защото тя може да не
функционира правилно:

– При лоши климатични условия (дъжд,
мъгла, сняг, и т.н.)

– Пришофиране на хлъзгави пътища или
повърхности като например на лед или
сняг и т.н.

– Когато шофирате по криволичещи или
неравни пътища.

– Когато има затваряне на платно за
ремонти.

– При шофиране във временно или
обиколно платно.

– Когато шофирате по пътища, където
ширината на платното е прекалено
малка.

– Когато шофирате при необичайно
състояние на гумите (например,

износване на гуми, ниско налягане,
монтирана резервна гума, вериги,
нестандартни колела).

– Когато автомобилът е оборудван с
неоригинални части на управлението
или на окачването.

– Когато теглите ремарке или друг
автомобил (за Европа).

• Ако системата LDP не е изправна, тя ще се
изключи автоматично. Съобщението LDP
[System fault] (Системна грешка) ще се появи в
информационния дисплей.

• При поява на съобщение [System fault]
(Системна грешка), отбийте встрани от пътя и
спрете на безопасно място, след което
преместете скоростния лост на положение P
(Паркиране). Изключете двигателя, след което
го рестартирайте. Ако съобщението [System
fault] (Системна грешка) продължава да се
вижда, проверете системата LDP в INFINITI
център или квалифициран сервиз.

• Прекалено силния шум ще се смеси с
предупредителния звън и той може да не бъде
чут.

• Възможно е системата LDP да не функционира
правилно при наличие на следните условия:

– На пътища, където има много
успоредни маркировки за платна;
маркировки, които са заличени или не

са ясно очертани; жълти маркировки;
не стандартни маркировки; или
маркировки покрити с вода, прах, сняг
и т.н.

– На пътища, където неподдържаните
маркировки все още са видими.

– На пътища, където има остри криви.

– На пътища, където има остро
контрастиращи предмети, като
например сенки, сняг, вода, коловози,
останали шевове на пътната настилка
след ремонти. (Системата
Предупреждение за напускане на
платно (LDW)можедарегистриран тези
елементи като маркировка.)

– На пътища, където пътните платна се
смесват или се разделят.

– Когато посоката на движение на
автомобила не е изравнена с
маркировката.

– При движение близо до автомобила
пред Вас, застава в обхвата на
камерата.

– Когато сняг, дъжд или мръсотия
препречва челното стъкло пред
камерата.

– Когато фаровете не са ярки поради
замърсяване на лещите или ако лъчът
не е правилно регулиран.
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– При навлизане на силна светлина в
камерата. (Например, ако светлината
свети директно срещу автомобила при
изгрев или залез.)

– При внезапна смяна на яркостта.
(Например, когато автомобилът влиза
или излиза от тунел или под мост.)

Системна работа на LDP

Системата LDР функционира при описаните
по-долу скорости.

• Освен за Европа: приблизително 70 км/ч
(45 MPH) и повече

• За Европа: приблизително 60 км/ч (37 MPH) и
повече

Когато автомобилът доближава лявата или
дясната страна на платното, ще се чуе
предупредителен сигнал и в
информационния дисплей ще мига

индикатора за асистент нашофьора за платно
(оранжев). Тогава, системата LDP
автоматично ще включи управлението или
спирачките за кратко, за да помогне на
шофьора да върне автомобила в центъра на
пътното платно.

Функциите за предупреждение и
подпомаганещеспратпривръщаневпозиция
в маркировката.

За да включите системата LDP, натиснете
превключвателя за динамична помощ при
шофиране на волана при стартиране на на
хибридната система. Индикаторът за платно
на системата Асистент на шофьора (зелен) в
автомобилния информационен дисплей
светва. Натиснете отново превключвателя, за
да изключите системата LDP. Индикаторът за
платно на системата Асистент на шофьора
(зелен) изгасва.

Как да активирате/деактивирате
системата LDP

Извършете следните стъпки, за да
задействате или деактивирате системата LDP.

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Driver Assistance] (Помощ зашофиране) на
долния дисплей.

2. Докоснете [Lane Assist] (Асистент платно).

3. Докоснете [Lane Departure Prevention]
(Предотвратяване напускането на платно),
за да активирате или деактивирате
системата.

JVS0308XZ

Индикатор за платно на системата Асистент на
шофьора
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Автоматично дезактивиране
Условие A:

Функциите за предупреждение и
подпомагане на системата LDP не са
проектирани за работа при следните
обстоятелства:

• Когато сработи сигнала за смяна и смените
платната в посока на сигнала. (Системата LDPще
бъде дезактивирана приблизително 2 секунди
след изключване на сигнала за смяна на лента.)

• Когато скоростта на автомобила спадне под
приблизително 70 км/ч (45 MPH)*1 или 60 км/ч
(37 MPH)*2. (*1: Освен за Европа, *2: За Европа)

• Когато системата за Навлизане в мъртва точка
(където е поставена) активира звуково
предупреждение или функция за помощ при
спиране.

След преустановяване на горните условия и
достигане на необходимите работни условия,
предупредителната и функцията за помощ
при спиране ще бъдат възстановени.

Условие B:

Функцията за подпомагане на системата LDP
не са проектирани за работа при следните
обстоятелства (предупрежденията работят):

• Когато воланът е извъртян до положение,
необходимо на автомобила за смяна на
платната.

• Когато автомобилът се ускорява по време на
действието на системата LDP.

• При предупреждение на Интелигентния круиз
контрол (ICC) за приближаване.

• При мигане на предупреждения за опасност.

• При шофиране по крива с висока скорост.

• При натискане на педала на спирачката (за
моделите без Директно адаптивно управление).

След задоволяване на горните условия и са
задоволени необходимите оперативни
условия, използването на управлението и
спирачките от системата LDPще продължи.

Условие C:

При следните обстоятелства ще прозвучи
звуковсигналисистематаLDPщебъдеспряна
автоматично: Ще се появи съобщение [Not
available] (Не е наличен) на информационния
дисплей, а системата LDP не може да бъде
активирана:

• Когато Електронната програма за стабилност
(ESP) (освен функцията TCS) или Алти
блокиращата система (ABS) работят.

• Когато ESP системата е изключена.

• Когато Селекторът за режим на шофиране
INFINITI бъде превключен на режим SNOW
(модел с автоматична трансмисия (AT)).

Действия, които да предприемете:

Когато горните условия вече не са налични,
натиснете отново превключвателя за помощ
при шофиране, за да включите отново
системата LDP.

Състояние на временна дезактивиране при
висока температура:

Ако автомобилът е паркиран на директна
слънчевасветлинапритемпературниусловия
(над приблизително 40°C (104°F)) и бъде
стартиран, системата LDP може автоматично
дезактивирана.Наинформационния дисплей
ще се появи съобщение “High cabin
temperature” (Висока температура в
кабината).

Когато вътрешната температура намалее,
натиснете още веднъж превключвателя за
динамична помощ при шофиране, за да
включите системата LDP отново.

ПОДДРЪЖКА НА КАМЕРАТА ЗА
СЛЕДЕНЕ НА ПЛАТНАТА
Системите LDW/LDP използват същата
камера, която се използва от системата за
Активно управление на платно, намираща се
във вътрешното огледало за задно виждане.

За поддръжка на камерата, вижте “Поддръжка
на камерата за следене на платната” по-горе в този
раздел.
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Този раздел съдържа информация относно
следните системи:

• Предупредителна система за сляпа точка (BSW)

• Системата Навлизане в мъртва точка

• Система за предотвратяване на сблъсък отзад
(BCI) (където е поставена)

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА
МЪРТВА ТОЧКА (BSW)/СИСТЕМА ЗА
НАВЛИЗАНЕ В МЪРТВАТА ТОЧКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системите BSW и Навлизане в мъртва точка не
са заместител на правилните процедури на
шофиране и не са проектирани за
предотвратяване на контакт на автомобила с
предмети. При смяна на платна, винаги
използвайте страничните и задното огледала и
се завъртете и погледнете в посоката, в която
ще завивате, за да сте сигурни, че е безопасно
да се смени платното. Никога не разчитайте
единствено на системата BSW или Навлизане в
мъртва точка.

• Има ограничение на възможността за
регистрация на радара. Използването на
системите BSW и Навлизане в мъртва точка при
някои пътища, маркировка на платната или
метеорологични условия могат да доведат до

неправилно функциониране на системата.
Винаги разчитайте на себе си, за да избегнете
инциденти.

• Системата BSW работи сработва приблизително
при 32 км/ч (20 MPH).

• Системата Навлизане в мъртва точка работи
сработва приблизително при 60 км/ч (37 MPH).

Системите за Предупреждение за мъртва
точка (BSW)иНавлизаневмъртва точкамогат
да помогнат за предупреждение на шофьора
за други автомобили в съседни платна, когато
се сменят платната.

СистематаBSWизползварадарни сензориj1
монтирани до задната броня, за да
регистрират други автомобили зад Вашия в
съседно платно.В допълнение към радарните
сензори, систематаНавлизаневмъртва точка
използва камераj2 , монтирана зад челното
стъкло, за да наблюдава маркировката на
платната на платното, в което се движите.

Радарните сензори могат да регистрират
автомобили от всяка страна на автомобила в
рамките на показания на илюстрацията
диапазон. Тази регистрирана зона започва от
външното огледало на автомобила до
приблизително 3 м (10 ft) зад задната броня и
приблизително 3 м (10 ft) на страни.

Системата BSW работи сработва
приблизително при 32 км/ч (20 MPH). Ако
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радарните сензори регистрират автомобил в
зоната, индикаторната лампа светва. Ако
шофьорът активира мигач прозвучава
двукратен звуков сигнал, а индикаторната
лампа ще мига.

Системата Навлизане в мъртва точка работи
сработва приблизително при 60 км/ч (37
MPH). Ако системата регистрира автомобил в
зоната и Вашия автомобил приближава
маркировката на платното, системата
Навлизане в мъртва точка излъчва звуково
предупреждение (три пъти), страничната
индикаторна лампа мига и леко се включват
спирачкитеот едната страна за кратъкпериод
от време, за да се помогне автомобилът да се
върне в платното на движение. Системата
Навлизане в мъртва точка издава звуково
предупреждение и включва мигачите, дори
системата BSW да е изключена.

Системата Навлизане в мъртва точка работи,
използвайки следните функции

• Модели с Директно адаптивно управление:

Системата Навлизане в мъртва точка
автоматично ще включи управлението на
лявоилинадяснокатоизползвафункцията
Директно адаптивно управление.

• Модели без Директно адаптивно управление:

Системата Навлизане в мъртва точка
автоматично ще включи спирачките на

левите или десните колела отделно като
използва системата Електронна програма
за стабилност (ESP).

СИСТЕМНА РАБОТА НА BSW

Ако радарните сензори регистрират
автомобили в зоната на регистрация,
страничната индикаторна лампа,
разположена до автомобила (в близост до
външните огледала за задно виждане) светва.
Ако бъде активиран мигач,тогава
индикаторната лампа мига и ще прозвучи
двоен звуков сигнал. Индикаторната лампа
продължава да мига, докато регистрираните
автомобили не напуснат зоната за
регистрация.

Индикаторните лампи светват за няколко
секунди, когато превключвателят за
запалване бъде поставен в положение ON.

Яркостта на страничните индикаторните
лампи се регулира автоматично в зависимост
от яркостта на околната светлина.

Ако радарните сензори вече са регистрирали
автомобили, когато шофьора включи мигач,
прозвучава звуков сигнал. Ако автомобил
навлезе в диапазона след като шофьора
включи мигач, то мига само страничната
индикаторна лампа, а няма звуков сигнал.
(Виж “Ситуации при шофиране с BSW/Навлизане в
мъртва точка” по-долу в този раздел.)

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА
системата BSW

Извършете следните стъпки, за да
задействате или деактивирате системата
BSW.

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Driver Assist] (Асистент за шофиране) на
долния дисплей.
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2. Докоснете [Blind Spot Assist] (Асистент за
мъртва точка).

3. Докоснете [Blind Spot Warning]
(Предупреждение замъртва точка) заВКЛ/
ИЗКЛ на системата.

Настройка на яркостта на страничната
индикаторна лампа:

Яркостта на страничната индикаторна лампа
може да бъде променен на следните стъпки:

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Driver Assist] (Асистент за шофиране) на
долния дисплей.

2. Докоснете [Blind Spot Assist] (Асистент за
мъртва точка).

3. Докоснете [+] или [-] в [Side Indicator
Brightness] (Яркост на страничен
индикатор), за да изберете [Bright] (Ярко),
[Standard] (Стандартно) или [Dark] (Тъмно).

Когато настройката на яркостта бъде
сменена, страничната индикаторна лампа
светва за няколко секунди.

BSW временно не е налична
Когато бъде регистриран блокаж на радара,
системата BSW се деактивира автоматично,
появява се предупреждение [Not available
Side radar obstructed] (Не е наличен,
страничният радар е закрит), а индикаторът

за помощ на шофьора при мъртва точка (бял)
започва да мига в автомобилния
информационен дисплей.

Системата BSW не е налична, докато тези
условия не изчезнат.

Когато горните условия вече не присъстват,
системата BSW ще възстанови автоматично
работа. За допълнителна информация вижте
“Поддръжка на радар” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”.

Неизправност на BSW
Когато в системата BSW възникне
неизправност, тя се изключва автоматично,
прозвучава звуков сигнал и на автомобилния
информационен дисплей се появяват
системно предупредително съобщение
[System fault] (Системна грешка), както и
Индикатор за мъртва точка на системата
Помощ на шофьора.

Действия, които да предприемете:

Спрете автомобила на безопасно място и
преместете скоростния лост в положение P
(Паркиране). Изключете двигателя, след
което го рестартирайте. Ако системното
предупредително съобщение [System fault]
(Системна грешка), както и Индикаторът за
мъртва точка на системата Помощ на
шофьора не изчезнат, проверете системата
BSW в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

РАБОТА НА СИСТЕМАТА НАВЛИЗАНЕ
В МЪРТВА ТОЧКА

Ако радарните сензори регистрират
автомобили в зоната на регистрация, светва
страничната индикаторна лампа, намираща
се в автомобила (до външните огледала). Ако
автомобилът навлезе върху маркировка за
платно, индикаторната лампа мига и ще
прозвучи трикратенпредупредителен сигнал.
След това системата включва управлението
или спирачките за кратко, за да помогне за
връщането на му към средата на платното.
Навлизаневмъртва точкаработинезависимо
от употребата на мигачи.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Използването от системата на предупреждение
или включване на управление или спирачкище
бъде осъществено само, ако страничната
индикаторна лампа светне, когато вашия
автомобил достигне маркировка на платно. Ако

SSD1028Z

Странична индикаторна лампа
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друг автомобил навлезе в диапазона на
сензорите, следкатоавтомобилътВиепресякъл
маркировката, то няма да се включи
предупреждение, нито управление, нито
спирачките. (Виж “Ситуации при шофиране с
BSW/Навлизане в мъртва точка” по-долу в този
раздел.)

• Обичайно, системата за Навлизане в мъртва
точка се активира по-рано от системата за
Напускане на платно (LDP), когато автомобилът
доближи до маркировка на платно.

Системата за Навлизане в мъртва точка се
включва, когато превключвателя на
асистента за динамичношофиране на волана
е натиснат, докато е задействана системата за
[Blind Spot Intervention] (Навлизане в мъртва
точка) в менюто на долния дисплей.
Индикаторът за мъртва точка на системата за
помощ на шофьора (зелен) в автомобилния

информационен дисплей светва, когато
системата за навлизане в мъртва точка е
включена.

Системата за Навлизане в мъртва точка
излъчва звуково предупреждение и мига
страничната индикаторна лампа, когато се
активира системата Навлизане в мъртва
точка дори ако системата BSW е изключена.

Как да активирате/деактивирате
системата за навлизане в мъртва
точка

Извършете следните стъпки, за да
задействате или деактивирате системата за
Навлизане в мъртва точка.

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Driver Assist] (Асистент за шофиране) на
долния дисплей.

2. Докоснете [Blind Spot Assist] (Асистент за
мъртва точка).

JVS0288XZ

Превключвател на асистента за динамично шофиране
(Тип A)

JVS0206XZ

Превключвател на асистента за динамично шофиране
(Тип Б)

JVS0309XZ

Индикатор за мъртва точка на системата Помощ на
шофьора

JVS0246XZ
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3. Докоснете [Blind Spot Intervention]
(Навлизане в мъртва точка), за да
активирате или деактивирате системата.

Системата за навлизане в мъртва
точка временно не е налична
Условие A:

При следните условия, системата за
навлизане вмъртва точкаще бъде изключена
автоматично, ще прозвучи звуков сигнал, а
съобщение [Not available] (Не е наличен) ще
се появи на автомобилния информационен
дисплей. Системата BSW е все още налична,
но системата за Навлизане в мъртва точка
няма да бъде налична докато условието
присъства.

• Когато системата на VDC/ESP (освен функцията
TCS) или ABS работят.

• Когато VDC/ESP системата е изключена.

• Когато Селекторът за режим на шофиране
INFINITI бъде превключен на режим SNOW
(модел с автоматична трансмисия (AT)).

Действия, които да предприемете:

Когато горните условия вече не са налични,
натиснете отново превключвателя за помощ
при шофиране, за да включите отново
системата за Навлизане в мъртва точка.

Условие B:

Когато бъде регистриран блокаж на радара,
системата за навлизане в мъртва точка
изключва автоматично, на автомобилния
информационен дисплей се появява
предупредително съобщение [Not available
Side radar obstructed] (Не е наличен,
страничният радар е закрит).

Системата за Навлизане в мъртва точка не е
налична, докато посочените условия не
изчезнат. За допълнителна информация
вижте “Поддръжка на радар” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.

Действия, които да предприемете:

Когато горните условия вече не присъстват,
системата BSW ще възстанови автоматично
работа. За системата за навлизане в мъртва
точка, включете отново. Ако индикаторът на
системата за асистент на шофьора при
мъртва точка (бял) продължи да мига и/или
на автомобилния информационен дисплей се
появи съобщение [Not available Side radar
obstructed] (Не е наличен, страничен радар е
закрит) дори след повторното включване на
системата за навлизане в мъртва точка,
спрете автомобила на безопасно място и
изключете двигателя. Проверете за и
отстранете предметите, препречващи
радарните сензори на задната броня, и
рестартирайте двигателя.

Ако предупредителното съобщение за BSW/
Навлизане в мъртва точка, [Not available Side
radar obstructed] (Не е наличен, страничен
радар е закрит) продължи да мига, проверете
системите BSW/Навлизане в мъртва точка в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Условие C:

Ако автомобилът е паркиран на директна
слънчевасветлинапритемпературниусловия
(над приблизително 40°C (104°F)) и бъде
стартиран, системата Навлизане в мъртва
точка е включена, тя може автоматично да се
деактивира. Предупредителното съобщение
[Not available High cabin temperature] (Не е
наличен Висока температура в кабината) ще
се появи на автомобилния информационен
дисплей.

Действия, които да предприемете:

Когато горните условия вече не са налични,
натиснете отново превключвателя за помощ
при шофиране, за да включите отново
системата за Навлизане в мъртва точка.

Неизправност в системата за
Навлизане в мъртва точка
Когато в системата за Навлизане в мъртва
точка възникне неизправност, тя се изключва
автоматично, прозвучава звуков сигнал и на
автомобилния информационен дисплей се
появяват системно предупредително

5-58 Стартиране и шофиране



съобщение [System fault] (Системна грешка),
както и Индикатор за мъртва точка на
системата Помощ на шофьора.

Действия, които да предприемете:

Спрете автомобила на безопасно място и
преместете скоростния лост в положение P
(Паркиране). Изключете двигателя, след
което го рестартирайте.

Ако системното предупредително съобщение
[System fault] (Системна грешка), както и
Индикаторът за мъртва точка на системата
Помощ на шофьора не изчезнат, проверете
системата за Навлизане в мъртва точка в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА
СЪС СИСТЕМИТЕ BSW/НАВЛИЗАНЕ В
МЪРТВА ТОЧКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Възможно е радарните сензори да не могат да
регистрират и активират системите BSW/
Навлизане в мъртва точка при наличие на
определени обекти като:

– Пешеходци, велосипеди,животни.

– Превозни средства, като например
мотоциклети, автомобили с малка
височина или такива с голям клирънс.

– Насрещни автомобили.

– Автомобили, оставащи в
регистрационния диапазон, когато
потегляте от спряно състояние.

– Автомобил се присъединява в съседно
платно със скорост, приблизително
същата като Вашата.

– Бързо приближаващ автомобил отзад.

– Автомобил, който Вашият задминава
бързо.

Вижте още “Ситуации при шофиране с
BSW/Навлизане в мъртва точка” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” за
ситуациите, при които радарните
сензори може да не са в състояние да
регистрират автомобил(и).

• Системите BSW и Навлизане в мъртва точка
може да не включат предупреждение и да не
задействат управлението на кормилната и
спирачната системи за автомобили, които
преминават бързо през зоната на регистрация.

• Зоната на регистрация на радарните сензори е
проектирана съобразно стандартна широчина
на пътното платно. При шофиране на по-тясно
платно, радарните сензори може да не
регистрират автомобил в близко платно. При
шофиране в тясно платно, радарните сензори
може да регистрират автомобили шофирани
през две платна.

• Радарните сензори са проектирани да
игнорират повечето стационарни предмети, все
пак предмети като мантинели, стени, зеленина
и паркирани автомобили може да бъдат
случайно регистрирани. Това е нормално
работно състояние.

• Тежки метеорологични условия или водни
пръски по пътя,могат да намалят възможността
на радара да регистрира други автомобили.

• Камерата може да не регистрира маркировка
на платно при следните ситуации и системата за
Навлизане в мъртва точка може да не работи
правилно.

– На пътища, където има много
успоредни маркировки за платна;
маркировки, които са заличени или не
са ясно очертани; жълти маркировки;
не стандартни маркировки;
маркировки покрити с вода, прах, сняг
и т.н.

– На пътища, където прекъснатите
маркировки все още са видими.

– На пътища, където има остри криви.

– На пътища, където има остро
контрастиращи предмети, като
например сенки, сняг, вода, коловози,
останали шевове на пътната настилка
след ремонти.
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– На пътища, където пътните платна се
смесват или се разделят.

– Когато посоката на движение на
автомобила не е изравнена с
маркировките на платното.

– При движение близо до автомобила
пред Вас, застава в обхвата на
камерата.

– Когато сняг, дъжд или мръсотия
препречва челното стъкло пред
камерата.

– Когато фаровете са ярки поради
замърсяване на лещите или ако лъча
не е правилно регулиран.

– При навлизане на силна светлина в
камерата. (Например, ако светлината
свети директно срещу автомобила при
изгрев или залез.)

– При внезапна смяна на яркостта.
(Например, когато автомобилът влиза
или излиза от тунел или под мост.)

• Не използвайте системата за Навлизане в
мъртва точка при следните обстоятелства,
защото тя може да не функционира правилно.

– При лоши атмосферни условия
(например дъжд, мъгла, сняг и т.н.)

– Пришофиране на хлъзгави пътища или
повърхности като например на лед или
сняг и т.н.

– Когато шофирате по криволичещи или
неравни пътища.

– Когато има затваряне на платно за
ремонти.

– При шофиране във временно или
обиколно платно.

– Когато шофирате по пътища, където
ширината на платното е прекалено
малка.

– Когато шофирате с гума, която не е в
нормално състояние (например
износена гума, ниско налягане,
монтирана е резервна гума, вериги,
нестандартни колела).

– Когато автомобилът е оборудван с
неоригинални части на управлението,
спирачни накладки или части на
окачването.

– Когато теглите ремарке или друг
автомобил (за Европа).

• Прекален шум (например сила на звука на
аудио системата, отворен прозорец на
автомобила) ще повлияе на звуковия сигнал и
той-може да не бъде чут.

СИТУАЦИИ ПРИ ШОФИРАНЕ С
BSW/НАВЛИЗАНЕ В МЪРТВА ТОЧКА

Друг автомобил приближава отзад

Илюстрация 1: Страничната индикаторната
лампа светва, ако автомобил навлезе в
диапазона на сензорите отзад от съседно
платно.

Все пак, ако задминаващият автомобил се
движи много по-бързо от вашия, страничната
индикаторна лампа може да не светне преди
регистрирания автомобил да застане зад
Вашия. Винаги използвайте страничните и
задното огледала и се завъртете и погледнете
в посоката, в която ще завивате, за да сте
сигурни, че е безопасно да се смени платното.

SSD1026Z

Илюстрация 1 - Приближаване отзад
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Илюстрация 2: Ако шофьорът активира
мигач, страничната индикаторната лампа
започва да премигва и прозвучава двоен
звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако шофьорът активира мигач преди автомобила
да навлезе в диапазона на сензора, страничната
индикаторна лампа ще мига, но няма да прозвучи
звуков сигнал преди другия автомобил за бъде
регистриран.

Илюстрация 3: Ако системата за Навлизане в
мъртва точка е включена, докато автомобила
Ви доближава маркировка на платно, а друг
автомобил е в диапазона на сензорите,
страничната индикаторна лампа започва да
премигва и прозвучава троен звуков сигнал.
Тогава системата за Навлизане в мъртва
точка леко включва управлението или
спирачките, за да помогне за връщането на
автомобила в платното за движение.

ЗАБЕЛЕЖКА

Илюстрация 4: Ако ускорите от неподвижно
положение и в диапазона на сензорите има
автомобил, той може да не бъде регистриран от
сензорите.

Задминаване на други автомобили

Илюстрация 5: Страничната индикаторна
лампа светва, ако изпреварвате автомобил и
той остане в диапазона на сензорите за 3 или
повече секунди.

Радарните сензори може да не регистрират
по-бавно движещи се автомобили, ако не
бъдат задминати бързо.

SSD1031Z

Илюстрация 2 - Приближаване отзад
SSD1044Z

Илюстрация 3 - Приближаване отзад

SSD1032Z

Илюстрация 4 - Ускоряване от неподвижно
положение

SSD1033Z

Илюстрация 5 - Изпреварване на друг автомобил
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Илюстрация 6: Ако шофьорът активира
мигач, докато друг автомобил е в зоната на
регистрация, системата издава двукратен
звуков сигнал, а страничната индикаторна
лампа започва да премигва.

Илюстрация 7: Ако системата за Навлизане в
мъртва точка е включена, докато автомобила
Ви доближава маркировка на платно, а друг
автомобил е в диапазона на сензорите,

системата издава троен звуков сигнал, а
страничната индикаторна лампа започва да
премигва. Тогава, системата навлизане в
мъртва точкалековключва управлениетоили
спирачките, за да помогне за връщането на
автомобила в платното за движение.

SSD1034Z

Илюстрация 6 - Изпреварване на друг автомобил

SSD1093Z

Илюстрация 7 - Изпреварване на друг автомобил
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ЗАБЕЛЕЖКА

Илюстрация 8: Когато изпреварвате няколко
автомобила в колона, автомобилите след първия
може да не бъдат регистрирани, ако се движат
близо един до друг.

Навлизане отстрани

Илюстрация 9: Страничната индикаторна
лампа светва, ако автомобил навлезе в
диапазона на сензорите отстрани.

ЗАБЕЛЕЖКА

Радарните сензори може да не регистрират
автомобил, който се движи с почти същата скорост,
когато навлиза в диапазона на сензорите.

Илюстрация 10: Ако шофьорът активира
мигач, докато друг автомобил е в диапазона
на сензорите, индикаторната лампа започва
да премигва и прозвучава двоен звуков
сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако шофьорът активира мигач преди автомобила
да навлезе в диапазона на сензора, страничната
индикаторна лампа ще мига, но няма да прозвучи
звуков сигнал преди друг автомобил за бъде
регистриран.

Илюстрация 11: Ако системата за Навлизане в
мъртва точка е включена, докато автомобила
Ви доближава маркировка на платно, а друг
автомобил е в диапазона на сензорите,
страничната индикаторна лампа започва да
премигва и прозвучава троен звуков сигнал.
Тогава, системата навлизане в мъртва точка
леко включва управлението или спирачките,
за да помогне за връщането на автомобила в
платното за движение.

SSD1036Z

Илюстрация 8

SSD1037Z

Илюстрация 9 - Навлизане отстрани

SSD1038Z

Илюстрация 10 - Навлизане отстрани

SSD1094Z

Илюстрация 11 - Навлизане отстрани
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ЗАБЕЛЕЖКА

• Илюстрация 12: Системата за навлизане в
мъртва точка няма да сработи, ако Вашия
автомобил е върху маркировка на платно,
когато друг автомобил навлезе в диапазона на
сензорите. В такъв случай сработва само
системата BSW.

• Асистентът за управление или спиране при
навлизане в мъртва точка няма да се включи
или ще спре да функционира, като единствено
ще прозвучи предупредителен сигнал при
следните условия.

– Когато автомобилът се ускорява по
време на действието на системата за
Навлизане в мъртва точка.

– Когато се управлява бързо.

– Когато прозвучи сигнал от ICC, DCA,
предупреждението за челен сблъсък
или аварийно спиране напред.

– При мигане на предупреждения за
опасност.

– При шофиране по крива с висока
скорост.

– При натискане на педала на спирачката
(за моделите без Директно адаптивно
управление).

СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
СБЛЪСЪК ОТЗАД (BCI) (където е
поставена)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Система за предотвратяване на сблъсък (BCI) не
е заместител за правилно шофиране. Тя не е
предназначена за предотвратяване на контакт с
други превозни средства или обекти и не
осигурява пълна спирачна сила. При излизане
на заден ход от паркинг винаги използвайте
вътрешното или външните огледала за задно
виждане и се обърнете и погледнете в посоката,
в която се движите. Никога не разчитайте
единствено на системата BCI.

• Има ограничение на възможността за
регистрация на радара или на сонара.
Използването на системата BCI при определени
условия на пътя, настилката, трафика или
метеорологичните условия могат да доведат до
неправилно нейно действие.Винаги разчитайте
на себе си, за да избегнете инциденти.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА BCI (където
е поставена)

Системазапредотвратяванена сблъсъкотзад
(BCI) може да помогне на шофьора при
приближаване на обекти зад автомобила при
шофиране на заден ход или при паркиране.

Когато скоростният лост бъде поставен в
положение R (Заден ход), а скоростта на
автомобила е под прибл. 8 км/ч (5 MPH),
Системата BCI работи.

SSD1040Z

Илюстрация 12 - Навлизане отстрани
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BCI системата използва радарни сензориj1
монтирани от двете страни на задната броня,
за да регистрират приближаващ автомобил и
сензори за паркиранеj2 , за да регистрират
обекти отзад.

Радарните сензори j1 регистрират
приближаващотзад автомобил на прибл. 15м
(49 ft). Сензорите за паркиране j2
регистрират неподвижни обекти зад

автомобила до приблизително 1,5 м (4,9 ft) от
бронята.Моля вижте илюстрацията с оглед на
приблизителната площ на покритиеj3 .

Ако радарът регистрира автомобил,
приближаващ отстрани или сензорите за
паркиране регистрират неподвижни обекти
зад автомобила, системата дава визуално и
звуково предупреждения, а след това
включва спирачките за момент, когато
автомобила се движи назад. След включване
на автоматичната спирачка, шофьорът
трябва да натисне педала на спирачката, за
да поддържа спирачното усилие. Ако кракът
на шофьора е на педала на газта, системата
натиска педала на газта нагоре, преди да
включи спирачката. Ако продължите да
натискате педала на газта, системата няма да
включи спирачката.

JVS0173XZ

JVS0234XZ
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА
СЪС СИСТЕМАТА BCI (където е
поставена)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги проверявайте околността и се
обръщайте да погледнете зад Вас преди да
предприемете движение на заден ход.

• Сензорите на радара регистрират
приближаващи се (движещи се) автомобили.
Сензорите на радара не могат да регистрират
всеки обект, като например:

– Пешеходци, велосипеди или животни

– Автомобил, който преминава със
скорост по-висока от прибл. 24км/ч (15
MPH)

• Радарните сензори не регистрират
приближаващи се автомобили при определени
ситуации:

– Илюстрация a. Когато автомобил,
паркиран до вас прегражда лъча на
радарния сензор.

– Илюстрация б. Когато автомобил е
паркиран на ъглово паркомясто.

– Илюстрация в. Когато автомобилът е
паркиран на наклон.

JVS0421X
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– Илюстрация г. Когато друг автомобил
завива или паркира на заден ход в
паркомястото, където се намира
Вашият автомобил.

– Илюстрация д. Когато автомобил,
паркиран под ъгъл на вашия и
приближаващия автомобил е малък.

• Следните предпоставки могат да намалят
способността на радарните сензори да
регистрират други автомобили:

– Лоши атмосферни условия

– Водни пръски

– Натрупване на лед/слана/мръсотия
върху автомобила

• Сонарният сензор може да не регистрира:

– Малки или подвижни обекти

– Клинообразни обекти

– Обекти, близо до бронята (под
приблизително 30 см (1 ft))

– Тънкиобектикатовъже, телиливерига
и пр.

• Включването на спирачките от BCI системата не
е толкова ефективно на наклон, както на равна
земя. На слаб наклон, системата може да не
функционира правилно.

• Не използвайте системата BCI при следните
обстоятелства, защото е възможно тя да не
функционира правилно.

– Когато шофирате с гума, която не е в
нормално състояние (например
износена гума, ниско налягане,
монтирана е резервна гума, вериги,
нестандартни колела).

– Когато автомобилът е оборудван с
неоригинални спирачни накладки или
резервни части.

– Когато се тегли ремарке (за Европа).

• Прекален шум (например сила на звука на
аудио системата, отворен прозорец на
автомобила) ще повлияе на звуковия сигнал и
той-може да не бъде чут.

РАБОТА НА СИСТЕМАТА BCI (където е
поставена)

Когато скоростният лост бъде поставен в
положение R (Заден ход), индикаторът на
системния ключ на системата BCIj1 светва
на горния дисплей.

JVS0304XZ

Горен дисплей

SSD1028Z

Странична индикаторна лампа
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Системата BCI работи чрез регистрация на
автомобили и/или обекти, като използва
радарните или сонарните (паркинг) сензори.

Ако радарът регистрира приближаващ
отстрани автомобил, системата издава
звуков сигнал (единичен), страничната
индикаторна лампа от страната, от където
приближава автомобила мига, а на горния
дисплей се появява жълт триъгълен знакjA .

ЗАБЕЛЕЖКА

• В случай, че приближават няколко автомобила
в редица или в обратната посока, звуковият
сигнал може да бъде издаден от системата BCI
след като първия автомобил премине
сензорите.

• Звуковият сигнал на сонарната система, който
отчита, че зад автомобила има обект, е с по-
висок приоритет от този на системата BCI
(единичен звуков сигнал), отчитащ
приближаването на друго превозно средство.
Ако сонарната система регистрира обект зад
автомобила, а в същото време системата BCI
отчете приближаването на друго превозно
средство, са предвидени следните индикации:

– От сонарната система прозвучава
звуков сигнал

– Страничната индикаторна лампа от
страната на приближаващия се
автомобил премигва.

– На дисплея се появява жълта
правоъгълна рамка.

Ако приближава автомобил или близки
предмети бъдат регистрирани при заден ход
на автомобила, на дисплея ще се появи
червена рамкаjA и ще се чуе троен звуков
сигнал. Тогава,незабавнощебъдат включени
спирачките. След включване на
автоматичната спирачка, шофьорът трябва
да натисне педала на спирачката, за да
поддържа спирачното усилие.

Ако кракът на шофьора е на педала на газта,
системата мести педала нагоре, преди да
включи спирачките. Все пак, ако продължите
да натискате педала на газта, системата няма
да включи спирачките.

JVS0307XZ

Горен дисплей

JVS0172XZ

JVS0173XZ

JVS0307XZ
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Системата BCI не работи, ако обектите са
прекалено близо до бронята.

Системата BCI се включва автоматично всеки
път,щом двигателя бъде стартиран.

Системата BCI може да бъде изключена
временно с натискане на клавиш BCI система
j1 на горния дисплей. Индикаторът на
клавиша BCI ON се изключва.

Когато скоростния лост бъде поставен в
положение R (Заден ход) отново, системата
BCI се включва.

ВКЛ/ИЗКЛ на системата BCI

Извършете следните стъпки, за да
задействате или деактивирате системата BCI.

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Settings] (Настройки) на долния дисплей.

2. Докоснете [Camera/Sonar] (Камера/
Сонар).

3. Докоснете [Camera] (Камера).

4. Докоснете [Back-up Collision Intervention]
(Предотвратяване на сблъсък отзад) ON/
OFF (ВКЛ/ИЗКЛ).

Когато систематаBCIеизключенасдокосване
на [Back-up Collision Intervention]
(Предотвратяване на сблъсък отзад),
систематаBCI не се включва автоматично при
следните операции:

• Когато скоростният лост бъде поставен в
положение R (Заден ход)

• Когато двигателят бъде рестартиран

BCI временно не е налична
Когато се появят следните съобщения на
автомобилния информационен дисплей,
прозвучава звуков сигнал, а систематаBCIще
бъде автоматично изключена.

• [Not available High accelerator temperature] (Не е
наличен Висока температура на педала на
газта):

Ако автомобилът е бил паркиран на
директна слънчева светлина при
температурни условия (около и над 40°C
(104°F)) и бъде стартиран, е възможно
системата BCI да бъде деактивирана
автоматично.

Действия, които да предприемете:

Когато вътрешната температура се
понижи, включете отново системата BCI.

• [Not available Front Radar obstructed] (Не е
наличен Преден радар е закрит):

Когато бъде регистриран блокаж на
страничен радар.

Действия, които да предприемете:

Следпремахванетонаблокажа,изключете
системата BCI и я включете наново.

• В някои среди, системата BCI може да включи
педала на газта неочаквано нагоре или
моментно да включи спирачките. Когато

JVS0304XZ

Горен дисплей

JVS0246XZ
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ускорението е необходимо, продължете да
натискате педала на газта, за да блокирате
системата.

Неизправност на BCI
Ако в системата BCI възникне неизправност,
тя се изключва автоматично, прозвучава
звуков сигнал и на автомобилния
информационен дисплей се появява
предупредително съобщение на системата
BCI [System fault] (Системна грешка).

Действия, които да предприемете

Спрете автомобила на безопасно място и
преместете скоростния лост в положение P
(Паркиране). Изключете двигателя, след
което го рестартирайте. Ако
предупредителното съобщение продължава
да се вижда, проверете системата в INFINITI
център или квалифициран сервиз.

ПОДДРЪЖКА НА РАДАР

Двата модула с радарни сензори j1 за
системите BSW, Навлизане в мъртва точка и
BCI (където са поставени) се намират в
близост до задната броня. Винаги
поддържайте участъците около тези сензори
чисти.

Радарните сензори може да бъдат блокирани
от временни външни условия, като пръски
вода, или мъгла.

Блокажътможедабъдепричиненотпредмети
като лед, скреж или мръсотия, препречваща
радарните сензори.

Проверете за и отстранете предмети,
препречващи зоната около радарните
сензори.

Не прикачайте стикери (включително
прозрачни материали), не монтирайте
аксесоари, нито нанасяйте допълнителна боя
близо до радарните сензори.

Не удряйте и не повреждайте зоните около
радарните сензори. Консултирайте се с
INFINITI център или квалифициран сервиз,
ако зоната около радарните сензори е
повредена поради сблъсък.

Ограничителят на скоростта ви позволява да
настроите желаното ограничение на
скоростта на автомобила. Докато
ограничителят на скоростта е активиран,
шофьорът може да извършва нормално
натискането педала на спирачката, както и
ускоряване, но автомобилът няма да
превиши зададената скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги спазвайте табелите с ограничение на
скоростта. Не задавайте скоростта над тях.

• Винаги потвърждавайте статуса на
ограничителя за скоростта в автомобилния
информационен дисплей.

Когато ограничителят на скоростта е включен
(където е поставен), круиз контрол или
системата за интелигентен круиз контрол
(ICC) (там, където са поставени) не могат да
бъдат използвани.

ФУНКЦИИ НА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА
СКОРОСТТА
Ограничителят на скоростта може да бъде
настроен между следните скорости.

• 30 до 220 км/ч (20 до 137 MPH) (за модели 2,0 Л
турбо бензинов двигател и 2,2 Л дизелов
двигател)

• 30 до 250 км/ч (20 до 155 MPH) (модел VR30DDTT
двигател)

JVS0489XZ

ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА
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Превключвателите за настройка на
ограничителя на скоростта са разположени
върху волана.

1. Превключвател <RES +>

2. Превключвател <SET −>

3. Превключвател <CANCEL>

4. Круиз контрол или основен

превключвател на системата за
интелигентен круиз контрол(ICC) (За
подробности, виж “Круиз контрол (където е
поставен)” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”, или “Система за интелигентен
Круиз контрол (ICC) (където е поставена за
модели с ръчна трансмисия (MT))” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.)

5. Основен превключвател на ограничителя
на скоростта

(Когато този превключвател е натиснат,
ограничителят на скоростта преминава в
режим на готовност. Ако Круиз контрола
или системата на Интелигентния круиз
контрол (ICC) е включена, тя ще се
изключи и ограничителя на скоростта ще
се включи в режим на изчакване.)

Работното състояние на ограничителя на
скоростта е показано на автомобилния
информационен дисплей.

1. Индикатор на ограничителя на скоростта

Този индикатор указва състоянието на
системата за ограничение на скоростта с
различни цветове.

• Индикатор на ограничителя на скоростта
(бял):

Указва, че ГЛАВНИЯ превключвател на
ограничителя на скоростта е ВКЛЮЧЕН.

• Индикатор на ограничителя на скоростта
(зелен):

Указва, че скоростта на пътуване е
зададена.

2. Индикатор за задаване на скоростта

Скоростта може да бъде сменяна между
“км/ч” и “мили в час”. (Вижте отделния
наръчник на собственика на Infiniti
InTouch.)

Когато скоростта на автомобила надвиши
зададената гранична скорост, индикаторът
мига. Ако скоростта на автомобила надвиши
зададената гранична скорост за повече от 30
секунди се задейства звуков сигнал.

Ограничителят на скоростта няма
автоматично да приложи спирачката на
автомобила, задапостигнеограничениетона
зададената скорост.

JVS0282XZ

Модел без Система за интелигентен контрол на
управлението на автомобила (ICC)

JVS0279XZ

Модели със Система за интелигентен круиз
контрол(ICC)

JVS0284XZ
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Включване на ограничителя на
скоростта
Натиснете главния превключвател на
ограничителя на скоростта. Индикаторът за
ограничаване на скоростта (бял) светва в
автомобилния информационен дисплей.
Индикаторът на зададената скорост показва
“- - -”.

Задаване на ограничение на
скоростта
1. Натиснете превключвателя <SET −>.

• Когато автомобилът е спрян, скоростта ще
бъде зададена на 30 км/ч (20 MPH).

• Докато карате, ограничението на скоростта
ще бъде зададено при текущата скорост.

2. Когато е зададена гранична скорост,
индикаторът за зададена граничнаскорост
(зелен) и индикатора за зададена скорост
светват в автомобилния информационен
дисплей.

Промяна на зададеното ограничение на
скоростта:

Използвайте една от следните операции, за
да промените ограничението на скоростта.

• Натиснете и задръжте превключвателя <RES +>
или <SET –>. Зададената скорост ще се увеличи

или ще намалее с приблизително 10 км/ч или 10
MPH. (модели 2,0 Л турбо бензинов двигател и
2,2 Л дизелов двигател)

• Натиснете и задръжте превключвателя <RES +>
или <SET –>. Зададената скорост ще се увеличи
или ще намалее с приблизително 5 км/ч или 5
MPH. (модел VR30DDTT двигател)

• Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <RES +> или <SET –>. Всеки път,
когато правите това, зададената скорост ще се
увеличи или намалее с приблизително 1 км/ч
или 1 MPH.

Ако скоростта на автомобила надвиши
зададената скорост, посочена на дисплея за
прибл. 30 секунди след смяна на зададената
скорост, системата ще задейства звуково
предупреждение.

Възстановяване на предварително
установеното ограничение на скоростта:

Натиснете превключвателя <RES +>.
Индикаторът за зададено ограничение на
скоростта (зелен) свети и ограничителят за
скоростта ще продължи с последно
зададеното ограничение. Ако автомобилът се
движи със скорост над последното зададено
ограничение на скоростта, индикаторът на
зададената скорост ще просветне. Ако
скоростта на автомобила надвиши
зададената скорост, посочена на дисплея за

прибл. 30 секунди след продължаване със
зададената скорост, системата ще задейства
звуково предупреждение.

Прекратяване на ограничението на
скоростта
За да изключите ограничителя на скоростта,
натиснете превключвателя <CANCEL>.
Индикаторът за зададено ограничение на
скоростта (зелен) ще смени на индикатора за
ограничение на скоростта (бял).
(Индикаторът за задаване на скорост ще
остане да свети на дисплея.)

Ако педалът на газта е натиснат докрай (отвъд
допустимата точка), ограничителя на
скоростта е временно спрян и скоростта на
автомобила може да бъде контролирана на
зададената. (Трансмисията може да
превключи на по-ниска предавка.)
Индикаторът за зададено ограничение на
скоростта (зелен) ще се появи отново на
дисплея.

Докато системата е временно спряна, а
зададената скорост е надвишена,
индикаторът за зададената скорост ще мига,
но системата няма да активира звуково
предупреждение.

Ако педалът на газта се върне в точката на
съпротивление, а скоростта на автомобила се
върне до зададената скорост, ограничителят
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на скоростта временно ще се активира и ще
ограничи скоростта на автомобила.

Когато бъде извършена една от следните
операции, Ограничителят на скоростта ще
бъде изключен и както индикаторът LIMIT
(ГРАНИЦА), така и индикаторът SET
(ЗАДАДЕНА) ще се изключат. Тези методи на
изключване водят доизтриване на паметта на
ограничението на зададената скорост.

• Натиснете главния превключвател на
ограничителя на скоростта.

• Натиснете главния превключвател на круиз
контрол управлението или главния
превключвател на интелигентната система за
управление на скоростта.

Неизправност на ограничителя на
скоростта
Ако ограничителят на скоростта е
неизправен, индикатора за зададено
ограничение (зелен) в автомобилния
информационен дисплейщемига.Изключете
главния превключвател на ограничителя на
скоростта и закарайте автомобила за
проверка в някой от центровете на INFINITI
или сервиз.

1. Превключвател <RES +>

2. Превключвател <SET –>

3. Превключвател <CANCEL>

4. Превключвател за управление на Круиз
контрол

5. Превключвател ограничител на
скоросттаMAIN (Вижте “Ограничител на
скоростта” по-горе в този раздел за
подробности.)

Круиз индикаторът и зададената скорост на
автомобила са показани на автомобилния
информационен дисплей. Круиз индикаторът
показва състоянието на системата за круиз
контрол с различни цветове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги спазвайте настроените ограничения на
скоростта и не настройвайте скорост над тях.

• Не използвайте Круиз контрол, когато
шофирате при следните условия. Това би могло
да предизвика загуба на контрол над
автомобила и да доведе до произшествие.

– Когато не можете да поддържате
постоянна скорост на автомобила

– Когато шофирате в натоварено
движение

– Когато шофирате в движение с
променлива скорост

JVS0282XZ JVS0306XZ

Круиз индикатор

КРУИЗ КОНТРОЛ (където е поставен)
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– Когато шофирате във ветровити
райони

– Когато шофирате по ветровити или
хълмисти пътища

– Когато шофирате по хлъзгави пътища
(в дъжд,сняг, по лед и др.)

ВНИМАНИЕ

На модел с ръчна трансмисия (MT), не
превключвайте в неутрално положение N
(Неутрално) без натискане на педала на
съединителя, когато круиз контрола работи. Ако
това се случи, натиснете педала на съединителя и
изключете незабавно главния превключвател на
круиз контролаMAIN. Ако това не бъде направено,
може да бъде причинена повреда на двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КРУИЗ
КОНТРОЛ

• Ако системата на круиз контрол се повреди, той
автоматично се отменя. Круз индикаторът
(зелен) в автомобилния информационен
дисплей ще мига, за да предупреди шофьора.

• Ако температурата на охладителната течност за
двигателя севдигнепрекаленомного, системата
на круиз контрол се отменя автоматично.

• Ако круиз индикаторът мига, изключете
ГЛАВНИЯ превключвател на круиз контролаj4
и проверете системата в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

• Круиз индикаторът (зелен) може понякога да
мига, когато превключвателят MAIN j4 е
включен докато се натиска превключвател <RES
+>j1 , <SET –>j2 или превключвател <CANCEL>
j3 . За да настроите правилно системата за
круиз контрол, извършете следното.

ОПЕРАЦИИ ПО КРУИЗ КОНТРОЛ
Контролът на управлението на автомобила
позволява да шофирате със скорости над 40
км/ч (25 MPH), без да е необходимо кракът ви
да е върху педала на газта.

Круиз контролът ще бъде изключен
автоматично, ако скоростта на автомобила се
понижи с повече от следните скорости под
зададената скорост

• приблизително 13 км/ч (8 MPH) (за VR30DDTT
двигател или 2,0 Л турбо бензинов двигател)

• приблизително 30 км/ч (20 MPH) (за 2,2 Л
дизелов двигател)

Местенето на скоростния лост в положение N
(Неутрално) (модел с автоматична
трансмисия (AT)) или при натискане на педала
на съединителя (модел с ръчна трансмисия
(MT))ще отмени работата на круиз контрола.

Включване на круиз контрола
Натиснете превключвателянакруиз контрола
MAINj4 . Круиз индикаторът (бял) светва на
автомобилния информационен дисплей.

Настройване на скоростта
1. Ускорете до желаната скорост.

2. Натиснете превключвателя <SET –>j2 и го
пуснете.

3. Круиз индикаторът (зелен) светва на
автомобилния информационен дисплей.

4. Свалете крака си от педала на газта.

Автомобилът поддържа настроената скорост.

Зададената скорост ще бъде показана на
автомобилния информационен дисплей.
Скоростта може да бъде сменяна между “км/
ч” и “мили в час”. (Вижте отделния наръчник
на собственика на Infiniti InTouch.)

Изпреварване на друг автомобил:

Натиснете педала на газта, за да ускорите.
След като отпуснете педала на газта,
автомобилът ще се върне към предишно
настроената скорост.

Автомобилът може да не поддържа
установената скорост, когато шофирате
надолу или нагоре по стръмни хълмове. В
такива случаи шофирайте без круиз контрол.

Превключване на по-ниска скорост:

Използвайте всеки от следните методи, за да
превключите на по-ниска скорост.
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• Натиснете леко педала на спирачката. Когато
автомобилът достигне желаната скорост,
натиснете и освободете превключвател <SET –>
j2 .

• Натиснете и задръжте превключвателя <SET –>
j2 . Когато автомобилът достигне желаната
скорост, освободете превключвател <SET –>j2 .

• Натиснете бързо и освободете превключвателя
<SET –> j2 . Това ще понижи скоростта на
автомобила с около 1,6 км/ч (1 MPH) (освен за
Европа) или 1 км/ч (1 MPH) (за Европа).

Превключване на по-висока скорост:

Използвайте един от следните методи, за да
превключите на по-висока скорост.

• Натиснете педала на газта. Когато автомобилът
достигне желаната скорост, натиснете и
освободете превключвател <SET –>j2 .

• Натиснете и задръжте превключвателя <RES +>
j1 . Когато автомобилът достигне желаната
скорост, освободете превключвател <RES +>j1 .

• Натиснете бързо и освободете превключвателя
<RES +> j1 . Това ще повиши скоростта на
автомобила с около 1,6 км/ч (1 MPH) (освен за
Европа) или 1 км/ч (1 MPH) (за Европа).

Поддържане на предварително настроена
скорост:

Натиснете и освободете превключвателя <RES
+>j1 .

Автомобилът ще възстанови последно
зададената скорост на пътуване, когато
скоростта на автомобила е над 40 км/ч
(25 MPH).

Отмяна на скоростта на пътуване
Използвайте един от следните методи, за да
отмените настроената скорост.

• Натиснете превключвател <CANCEL> j3
(Анулиране).

• Леко чукнете педала на спирачката.

• Натиснете превключвателя на круиз контрола
MAINj4 .

След извършване на която и да е от горните
операции, цветът на круиз индикатора ще се
смени от зелен на бял.
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Системата за Интелигентен круиз контрол
(ICC) поддържа избрана дистанция от
автомобила пред вас в следния скоростен
диапазон до зададена скорост:

• 0 до 180 км/ч (0 до 112 MPH)

Зададената скорост може да бъде избрана от
шофьора в следния диапазон:

• 32 до 180 км/ч (20 до 112 MPH)

Автомобилът се движи при зададената
скорост, когато пътят пред вас е свободен.

Системата ICCможе да бъде настроена в един
от двата режима за управление на скоростта.

• Режимнаконтролиранеразстояниетомеждудва
поредни автомобила:

За поддържане на избрано разстояние
между вашия автомобил и автомобила
пред вас до диапазона на предварително
зададената скорост.

• Конвенционален режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост):

За шофиране при една предварително
зададена скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги спазвайте регламентираното
ограничение на скоростта и не задавайте
скорост, която надвишава ограничението.

• Винаги шофирайте внимателно и използвайте
разумно двата режима на круиз контрол.Преди
да използвате Системата за интелигентен круиз
контрол (ICC), прочетете изцяло и разберете
Ръководството за Експлоатация на Автомобила.
За да избегнете сериозно нараняване или дори
смърт, не разчитайте на системата да
предотврати пътно-транспортни произшествия
или да контролира скоростта на автомобила в
аварийни ситуации. Използвайте системата ICC
само при подходящи пътна обстановка и
трафик.

• При конвенционалния режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост), няма да чуете
предупредителен звук, ако сте твърде близо до
автомобила пред вас. Обръщайте специално
внимание на разстоянието между вашия
автомобил и автомобила пред вас, в противен
случай може да настъпи сблъсък.

Не може да използвате Системата ICС, когато
е включена функцията за ограничение на
скоростта. (Виж “Ограничител на скоростта” по-
горе в този раздел относно функцията за
ограничение на скоростта.)

СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН КРУИЗ КОНТРОЛ (ICC) (където е поставена за модели с
автоматична трансмисия (AT))
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1. Режим на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила

2. Конвенционален режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост)

Натиснете главния превключвател MAINjA ,
за да изберете режим на управление на
скоростта измежду Режим на контролиране
разстояниетомежду два поредни автомобила
j1 и Конвенционален режим на управление
на скоростта (фиксирана скорост)j2 .

За да изберете Режим на контролиране
разстояниетомежду два поредни автомобила
j1 , бързо натиснете и освободете главния
превключвател MAIN jA . За да изберете
Конвенционален режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост)j2 , натиснете
и задръжте главния превключвател MAINjA
за повече от приблизително 1,5 секунди.

Веднъж активиран, даден режим на
управление на скоростта не може да се
променя с другия режим. За да промените
режима, натиснете превключвателя MAIN
веднъж, за да изключите системата.След това
натиснете превключвателяMAINотново, за да
включите системата и изберете желания
режим на управление круиз контрол.

Винаги потвърждавайте настройката върху
дисплея на Системата ICC.

За Режима на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила, вижте
следното описание. За Конвенционалния
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост), вижте “Конвенционален
режим на управление на скоростта (фиксирана
скорост)” по-долу в този раздел.

ИЗБОР НА РЕЖИМ НА
КОНТРОЛИРАНЕ РАЗСТОЯНИЕТО
МЕЖДУ ДВА ПОРЕДНИ АВТОМОБИЛА
За да изберете Режим на контролиране
разстояниетомежду два поредни автомобила
j1 , бързо натиснете и освободете главния
превключвателMAINjA .

РЕЖИМ НА КОНТРОЛИРАНЕ
РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ДВА
ПОРЕДНИ АВТОМОБИЛА
При Режима на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила, Системата
ICC автоматично поддържа избраното
разстояние спрямо автомобила пред вас в
съответствие със скоростта на този
автомобил (до зададената скорост), или при
зададената скорост, когато пътят пред вас е
свободен.

С помощта на Системата ICC, шофьорът може
да поддържа същата скорост като другите
автомобили, без постоянната необходимост
данастройвате зададената скорост,кактопри
нормалната система за контрол на
управлението на автомобила.

JVS0270XZ
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РЕЖИМА ЗА
КОНТРОЛИРАНЕ РАЗСТОЯНИЕТО
МЕЖДУ ДВА ПОРЕДНИ АВТОМОБИЛА

Системата е предназначена да подобри
експлоатацията на автомобила, когато
следватеединавтомобил,койтопътуваведна
и съща лента и посока.

Ако радарният сензор jA регистрира, че
движещият се пред вас автомобил е по-бавен,
системата ще намали скоростта на
автомобила, така че вашият автомобил да
следва автомобила пред вас, на избраното
разстояние.

Системата автоматично регулира притока на
гориво и включва спирачките (до 40% от
спирачната мощност на автомобила), ако е
необходимо.

Обхватът на разпознаване на сензора е
приблизително 200 м (650 ft) напред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата е само помощно средство за
подпомагане на шофьора и не служи като
предупреждение за сблъсък или средство за
избягването му. Шофьорът е този, който е
отговорен за предпазливостта, безопасното
шофиранеиконтролнаавтомобилапрезцялото
време.

• Системата основно е предназначена за
използване върху прави, сухи, открити пътища
с малко натоварване. Не се препоръчва да
използвате системата в градски условия или в
зони, където има задръствания.

• Системата няма да се адаптира автоматично
към пътните условия. Системата следва да бъде
използвана при трафик с равномерно
натоварване. Не използвайте системата върху
пътища с остри завои, или върху заледени
пътища, при силен дъжд или при мъгла.

Радарният сензор няма да регистрира
следните обекти:

• Стационарни и бавно движещи се автомобили

• Пешеходци или обекти на пътя

• Идващите автомобили в същото платно

• Мотоциклети движещи се извън лентата на
движение на автомобила

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Тъй като съществува ограничение в действието
на функцията за контролиране на разстоянието
между два поредни автомобила, никога не
разчитайте само на Системата ICC. Системата
няма да коригира небрежното, невнимателно и
разсеяно шофиране, или да преодолее лошата
видимост в дъжд, мъгла или други лоши
климатични условия. Намалете скоростта на
автомобила като натиснете педала на
спирачката, в зависимост от разстоянието до
автомобила пред вас и заобикалящите го
обекти с оглед да поддържате безопасно
разстояние между автомобилите.

• Aко даден автомобил, който се движи пред вас
спре, вашият автомобил ще намали скоростта
си до пълно спиране, в рамките на
ограниченията на системата. Системата ще се
изключи,веднагащомпрецени,чеавтомобилът
е спрял и ще прозвучи предупредителен звуков
сигнал. За да предпазите автомобила от
придвижване, натиснете докрай педала на
спирачката.

• Системата може да не разпознае автомобила
пред вас при някои пътни или климатични
условия. С оглед избягването на произшествия,
никога не използвайте Системата ICC при
следните условия:

– На пътища, където има задръствания
или са с много остри завои
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– На хлъзгави пътища или повърхности,
като например на лед или сняг и т.н.

– При лоши климатични условия (дъжд,
мъгла, сняг, и т.н.)

– Когато дъжд, сняг или замърсяване
възпрепятстват функционирането на
системата

– На стръмни пътища с наклон надолу
(автомобилът може да превиши
зададената скорост на автомобила, а
честото натискане на спирачката може
да доведе до прегряване на
спирачките)

– На стръмни пътища с непрекъснато
сменящ се наклон нагоре и надолу

– Когато условията на трафика
затрудняват поддържането на
подходящо разстояние между
автомобилите, поради често
ускоряване или намаляване на
скоростта

• Не използвайте Системата ICC, ако теглите
ремарке (за Европа). Системата може да не
разпознае автомобила пред вас.

• Принякои пътниили условия на трафика, даден
автомобил или предмет може неочаквано да
навлезе в диапазона на сензора и да
предизвика автоматично спирачно действие.
Може да се наложи да контролирате

разстоянието от другите автомобили като
използвате педала на газта. Винаги бъдете
бдителни и избягвайте използването на
Системата ICC, когато този раздел не го
препоръчва.

РАБОТА НА РЕЖИМ НА
КОНТРОЛИРАНЕ РАЗСТОЯНИЕТО
МЕЖДУ ДВА ПОРЕДНИ АВТОМОБИЛА

Винаги обръщайте внимание на работата на
автомобила и бъдете готови ръчно да
контролирате подходящото разстояние на
следване. Режимът на контролиране
разстояниетомежду два поредни автомобила
на Системата ICC може да не е в състояние да
поддържа избраното разстояние между
автомобилите (разстояние на следване) или
избраната скорост на автомобила при дадени
обстоятелства.

Режимът за управление на разстояние от
автомобил-до-автомобил използва сензор

jA , намиращ се зад долната решетка на
предната броня, за да регистрира
автомобилите, движещи се отпред. Сензорът,
най-общо, установява сигналите връщани от
автомобила пред вас. Ето защо, ако сензорът
не може да регистрира отражение от
автомобила пред вас, е възможно Системата
ICC да не може да поддържа избраното
разстояние.

Дадените по-долу условия са някои от тези,
при които сензорът не може да приеме
сигналите:

• Когато снегът или пръските от преминаващите
автомобили намаляват видимостта на сензора

• Когато на задната седалка или в багажника на
колата е натоварен изключително обемист
багаж

Системата ICC е проектирана да проверява
автоматично работата на сензора в рамките
на ограниченията на системата. Когато
сензорната област на предната броня е
покрита от мръсотия или е преградена,
системата автоматично ще се изключи. Ако
сензорът е покрит с лед, прозрачна или
безцветна винилова торба, и т.н., системата
ICC може да не ги разпознае. В тези случаи,
режимът на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила може да не
бъде изключен и може да не е в състояние да
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поддържаизбраноторазстояниена следване.
Редовно проверявайте и почиствайте
сензорната област.

Режимът на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила е
предназначен за поддържане на избрано
разстояние и да намалява скоростта в
зависимост от скоростта на по-бавния
автомобил отпред; системата ще намали
скоростта на вашия автомобил колкото е
необходимо, а в случай че автомобилът
отпред спре, скоростта на вашия автомобил
ще бъде намалена до пълно спиране. Все пак,
Системата ICC може да приложи само до 40%
от общата мощност на спирачките на
автомобила. Системата следва да бъде
използвана само когато условията на
трафика позволяват скоростите на
автомобилите да останат сравнително
постоянни или когато скоростите на
автомобилите се променят плавно. Ако даден
автомобил се движи във вашата лента пред
вас или ако даден автомобил, който се движи
пред вас бързо намали скоростта,
разстоянието между автомобилите може да
се намали, тъй като Системата ICC не може да
намали скоростта на автомобила достатъчно
бързо. Ако това се случи, Системата ICC ще
възпроизведе предупредителен сигнал, а
системният дисплей ще премигне, за да
уведоми шофьора да предприеме
съответните действия.

Системата ще се изключи и ще прозвучи
предупредителен звуков сигнал, ако
скоростта на автомобила е под около 24 км/ч
(15 MPH), а пред вашия автомобил не е
установено наличието на друг автомобил.
Системата ще се изключи също и при скорост
над максимално зададената стойност.

Виж “Предупреждение за приближаване” по-долу
в този раздел.

Следните елементи се контролират в режим
на контролиране разстоянието между два
поредни автомобила:

• Когато няма автомобили, които се движат пред
вас, режимът на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила поддържа
скоростта, зададена от шофьора. Зададеният
диапазон на скоростта е приблизително между
32 и 180 км/ч (20 и 112 MPH)

• Когато има автомобил, който се движи пред вас,
режимът на управление на разстоянието от
автомобил-до-автомобил регулира скоростта,
така че да поддържа разстоянието, избрано от
шофьора, до автомобила отпред. Диапазонът на
регулиране на скоростта зависи от зададената
скорост на автомобила. Aко даден автомобил,
койтоседвижипредвасспре,вашиятавтомобил
ще намали скоростта си до пълно спиране, в
рамките на ограниченията на системата.
Систематащесеизключи,веднагащомпрецени,
че автомобилът е спрял и ще прозвучи
предупредителен звуков сигнал.

• Когато автомобилът, който се движи пред вас и
излязъл извън лентата си на движение, режимът
на контролиране разстоянието между два
поредни автомобила ускорява и поддържа
скоростта на автомобила до зададената скорост.

Системата ICC не контролира скоростта на
автомобила или ви предупреждава, когато
приближитестационарниибавнодвижещисе
автомобили. Трябва да обръщате внимание
на работата на автомобила за поддържане на
подходящо разстояние до автомобилите пред
вас, когато приближавате бариерите на
пунктоветезаплащаненапътнитаксиилипри
задръствания в трафика.
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Зоната за регистрация на радарният сензор е
ограничена. Автомобилът пред вас трябва да
бъде в зоната на установяване, за да може
режимът на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила да поддържа
избраното разстояние до автомобила пред
вас.

Автомобилът пред вас може да излезе извън
зоната на установяване поради положението
си в рамките на същото платно на движение.
Мотоциклетите може да не бъдат установени
в същото платно пред вас, ако те се движат
отстрани на централната линия на платното.
Автомобил, който навлиза в платното пред
вас може да не бъде разпознат, докато не се
придвижиизцяловлентата.Акотовасеслучи,
Системата ICC може да ви предупреди като
премигне системния индикатор и прозвучи
звуков сигнал. На шофьора може да се

наложи ръчно да поддържа подходящото
разстояние до автомобила, който се движи
пред вас.
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Когато шофирате по някои пътища, като
например криволичещи, стръмни, с много
завои, тесни пътища или пътища, които са в
строеж, радарният сензор може да
регистрира автомобили в друго платно, или
може временно да не установи даден
автомобил, който се движи пред вас. Това
може да предизвика намаляване или
увеличаване на скоростта на автомобила от
Системата ICC.

Разпознаването на автомобилите може също
да бъде повлияно от работата на автомобила
(маневриране пришофиранеилиположение,
в което се намирате в лентата на движение, и
т.н.)илисъстояниетонаавтомобила.Ако това
се случи, Системата ICC може да ви
предупреди като неочаквано премигне
системния индикатор и прозвучи звуков
сигнал.Виещетрябваръчнодаконтролирате
подходящото разстояние до автомобила,
който се движи пред вас.

Когато шофирате по магистралата при
зададена скорост и приближавате по-бавно
движещсе автомобил пред вас,Системата ICC
ще регулира скоростта, така че да поддържа
разстоянието, избрано от шофьора, спрямо
автомобила пред вас. Ако автомобилът пред
вас смени платното на движение или излезе
от магистралата, Системата ICC ще ускори и
поддържа скоростта до зададената скорост.

Обръщайте внимание на шофирането, за да
поддържате управлението на автомобила,
докато тойсеускорявадозададенатаскорост.

Възможно е автомобилът да не може да
поддържа зададената скорост по
криволичещи или стръмни пътища. Ако това
се случи, виеще трябва да управлявате ръчно
скоростта на автомобила.

Превключвател на системата ICC

Системата се управлява посредством
превключвателя MAIN и четири контролни
превключватели, всичките монтирани върху
волана.

1. Превключвател <RES +>:

Възстановява зададената скорост или
увеличава скоростта постепенно.
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2. Превключвател <SET –>:

Задава желаната скорост на пътуване,
намалява скоростта постепенно.

3. Превключвател <CANCEL>:

Деактивира системата, без да изтрива
зададената скорост.

4. Превключвател DISTANCE (Разстояние):

Променя разстоянието на следване на
автомобила:

• Дълго

• Средно

• Късо

5. ПревключвателMAIN:

Главен превключвател за активиране на
системата

6. Превключвател MAIN за ограничаване на
скоростта (за подробности, вижте
“Ограничител на скоростта” по-горе в този
раздел. Когато този превключвател бъде
натиснат, Системата ICCще се изключи.)

Дисплей и индикатори на системата
ICC

Дисплеят е разположен между скоростомера
и тахометъра.

1. Този индикатор указва с различни цветове
състоянието на системата ICC.

• Система на Интелигентен круиз контрол
индикатор ВКЛ (бял):

Показва, че превключвателя MAIN е
включен (ON).

• Система на Интелигентен круиз контрол
индикатор настройка (зелен):

Указва, че скоростта на пътуване е
зададена

• Система на Интелигентен круиз контрол
предупреждение (оранжев):

Указва дали има неизправност в
системата ICC.

2. Индикаторзаразпознаваненаавтомобила
отпред:

Показва дали установява автомобил пред
вас.

3. Индикатор за зададената скорост на
автомобила:

Показва зададената скорост на
автомобила. Скоростта може да бъде
сменяна между “км/ч” и “мили в час”.
(Вижте отделния наръчник на собственика
на Infiniti InTouch.)

4. Индикатор на зададеното разстояние:

Показва избраното разстояние между
автомобилите зададено с помощта на
превключвателя DISTANCE.
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Задействане на Режим на
контролиране разстоянието между
два поредни автомобила

За да включите круиз контрол, натиснете
бързо главния превключвател MAIN jA .
Системата на Интелигентния круиз контрол
(ICC) индикатор ВКЛ (бял), индикаторите за
настройка на разстояние и скорост на
автомобила се включват и са в готовност за
настройка.

За да зададете постоянно поддържаната
скорост на движение, ускорете автомобила
до желаната скорост, натиснете
превключвателя <SET –> и го освободете.
(Индикаторът за настройка на системата ICC
(зелен), индикатор за регистрация на
автомобилотпред,индикаторзанастройкана
разстояние и този за скорост на автомобила
се включват.) Дръпнете крака си от педала на
газта. Вашият автомобил ще поддържа
зададената скорост.

Когатопревключвателят <SET –>бъденатиснат
при следните условия, системата не може да
бъде настроена. Индикаторът за зададена
скорост на автомобила ще мига
приблизително 2 секунди:

• Когато шофирате със скорост под 32 км/ч
(20 MPH) и автомобилът пред вас не е разпознат

• Когато скоростният лост не е в положение на
превключване D (Шофиране) или ръчен режим
на превключване

• Когато е задействана спирачката за паркиране

• Когато спирачките се задействат от шофьора

Когатопревключвателят <SET –>бъденатиснат
при следните условия, системата не може да
бъде настроена.

Ще прозвучи предупредителен звън и
предупреждението [Not available] (Не е
наличен) ще се появи на информационния
дисплей.

• Когато Селекторът INFINITI Drive Mode (Режим на
шофиране) е включен на режимSNOW (СНЯГ) (за
да използвате системата ICC, включете
селекнора INFINITI Drive Mode (Режим на
шофиране) на режим, различен от SNOW,
натиснете ГЛАВНИЯ превключвател, за да
изключите системата ICC и нулирайте ICC
превключвателя като натиснете отново
ГЛАВНИЯТ превключвател.)

За подробности относно селектора за
режимите на шофиране INFINITI, вижте
“Селектор за режим на шофиране INFINITI” по-
горе в този раздел.

• Когато системата за Динамичен контрол на
автомобила (VDC) или системата на електронна
програма за стабилност (ESP) е изключена (За да
използвате системата ICC, включете системата
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VDC или ESP. Натиснете превключвателя MAIN,
за да изключите Системата ICC и пренастроите
превключвателя на системата ICC, като
натиснете отново превключвателяMAIN.)

За подробности относно системите VDC и
ESP, вижте “Система за Динамичен контрол на
автомобила (VDC) (освен за Европа)” по-горе в
този раздел или “Система на Електронна
програма за стабилност (ESP) (за Европа)” по-
горе в този раздел.

• Когато системите ABS, VDC или ESP
(включително системата за регулиране на
тягата) функционират

• Когато някое от колелата приплъзва (За да
използвате системата ICC се уверете, че
колелата вече не приплъзват.)

Работа на системата
1. Дисплей за настройка на системата с

автомобила пред вас

2. Дисплей за настройка на системата без
автомобил пред вас

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обикновено, когато контролирате разстоянието до
автомобила пред вас, системата автоматично
ускорява или намалява скоростта на вашия
автомобил в съответствие със скоростта на
автомобила пред вас.Натиснете педала на газта, за
да ускорите достатъчно вашия автомобил, когато е
необходимо ускоряване за промяна на лентата на
движение. Натиснете педала на спирачката, когато
е необходимо намаляване на скоростта, за да
поддържате безопасно разстояние спрямо

автомобила пред вас поради внезапното му
спиране или ако даден автомобил се вреже между
вас. Винаги оставайте бдителни, когато използвате
системата ICC.

Шофьорът задава желаната скорост на
автомобила на база на пътните условия.
Системата ICC поддържа зададената скорост
на автомобила, подобно на стандартния
круиз контрол, докато не бъде установен
автомобил в лентата пред вас.

Системата ICC показва на дисплея зададената
скорост.

Установен автомобил отпред:

Когатовлентатапредвас сеустановиналичие
на автомобил, Системата ICC намалява
скоростта на автомобила, като контролира
подаването на газ и прилагайки спирачките в
съответствие със скоростта на по-бавния
автомобил пред вас. След това системата
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контролира скоростта на автомобила на база
на скоростта на автомобила пред него, за да
поддържа избраното отшофьора разстояние.

Стоп светлините на автомобила се включват
и спирачния педал се натиска, когато се
извършваспиранеотстрананасистемата ICC.

Когато спирачката се задейства, може да се
чуе шум. Това не е повреда.

Когато автомобилът пред вас бъде установен,
се появява индикаторът за разпознаване на
автомобила пред вас. Системата ICC също ще
показва зададената скорост и избраното
разстояние.

Автомобилът пред вас не е разпознат:

Когато автомобила пред вас вече не се
разпознава, Системата ICC постепенно
ускорява вашия автомобил, за да възстанови
зададената преди това скорост на
автомобила. Системата ICC след това
поддържа зададената скорост.

Когато автомобилът вече не се разпознава,
индикаторът за разпознаване на автомобил
отпред се изключва.

Ако се появи автомобил пред вас по време на
ускоряването до зададената скорост на
автомобила или по време на работата на
Системата ICC, системата контролира
разстоянието до този автомобил.

Когато повече не се регистрира автомобил
при пътуване със скорост под 24 км/ч (15
MPH), системата ще се изключи.

Когато изпреварвате друг автомобил,
индикаторът за зададената скорост ще
светне, когато скоростта на автомобила
превиши зададената скорост.Индикаторът за
регистриране на автомобил пред вас ще се
изключи, когато пространството пред
автомобила е свободно. Когато педалът бъде
освободен, автомобилът ще се върне към
зададената преди това скорост.

Дори ако скоростта на вашия автомобил е
зададена в Системата ICC, вие може да
натиснете педала на газта, когато е
необходимо, за да се ускори вашият
автомобил бързо.

Как да промените зададената
скорост на автомобила
За да отмените текущата скорост,
използвайте един от следните методи:

• Натиснете превключвателя CANCEL.
Индикаторът за зададенаскоростнаавтомобила
ще се изключи.

• Натиснете педала на спирачката. Индикаторът
за зададена скорост на автомобила ще се
изключи.

• Изключете превключвателяMAIN. И индикатора
за настройка на сисемата на Интелигентния
круизконтрол (зелен)итозизазададенаскорост
на автомобила ще се изключат.

За да пренастроите на по-висока скорост на
пътуване, използвайте един от следните
методи:

• Натиснете педала на газта. Когато автомобилът
придобие желаната скорост, натиснете и
освободете превключвателя <SET –>.

• Натиснете и задръжте превключвателя <RES +>.
Зададената скорост на автомобила ще се
увеличи приблизително с 5 км/ч или 5 MPH.

• Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <RES +>. Всеки път, когато
правите това, зададената скорост ще се
увеличава приблизително с 1 км/ч 1 MPH.
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За да пренастроите на по-ниска скорост на
пътуване, използвайте един от следните
методи:

• Натиснете леко педала на спирачката. Когато
автомобилът придобие желаната скорост,
натиснете и освободете превключвателя <SET –>.

• Натиснете и задръжте превключвателя <SET –>.
Зададената скорост на автомобила ще намалее
приблизително с 5 км/ч 5MPH.

• Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <SET –>. Всеки път, когато
правите това, зададената скорост ще намалява
приблизително с 1 км/ч 1 MPH.

За да възстанови предварително зададената
скорост, натиснете и освободете
превключвателя <RES +>. Автомобилът ще
възстанови последно зададената скорост на
пътуване, когато скоростта на автомобила е
над 32 км/ч (20 MPH).

Как да промените зададеното
разстояние до автомобила пред вас

Разстоянието до автомобила пред вас може
да бъде избрано по всяко време в зависимост
от условията на трафика.

Всеки път, когато превключвателят за
разстояние DISTANCE jA бъде натиснат,
избраното разстояние ще бъде променено на
дълго, средно, късо и обратно на дълго,
отново в тази последователност.

• Разстоянието до автомобила пред вас ще се
променя в зависимост от скоростта на
автомобила. Колкото е по-висока скоростта на
автомобила, толкова е по-дълго разстоянието.

• Ако двигателяте спрян, зададеното разстояние
става “long” (дълго). (Всеки път, когато бъде
стартиран двигателя, първоначалната
настройка е “long” (дълъг).)
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Предупреждение за приближаване
Ако вашият автомобил се приближи до
автомобила отпред поради бързо
намаляване на скоростта на другия
автомобил или ако друг автомобил се вреже
между вас, системата предупреждава
шофьора със звуков сигнал и на дисплея на
системата ICC. Намалете скоростта като
натиснете педала на спирачката, за да
поддържате безопасно разстояние до
автомобила, ако:

• Прозвучи звуков сигнал.

• Индикаторът за разпознаване на автомобила
пред вас и индикатора за зададено разстояние
мигат.

Предупредителен звук може да не се чуе в
някои случаи, когато иматемалко разстояние
междуавтомобилите.Някоипримери за това:

• Когато автомобилите пътуват при една и съща
скорост и разстоянието между автомобилите не
се променя

• Когато автомобилът пред вас се движи по-бързо
и разстоянието между автомобилите се
увеличава

• Когато даден автомобил се вреже между вас и
автомобила пред вас

Разстояние дисплея
Приблизително разстояние при

100 км/ч (60 MPH) [m (ft))

Дълго m 60 (200)

Средно m 45 (150)

Късо m 30 (100)
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Предупредителен звук няма да прозвучи,
когато:

• Вашият автомобил приближи автомобили,
които са паркирани или се движат бавно.

• Когато педалът на газта е натиснат и системата е
отменена.

ЗАБЕЛЕЖКА

Може да прозвучи звуков сигнал за
предупреждение при приближаване, а дисплея на
системата може да мига, когато радарния сензор
регистрира обекти отстрани на автомобила или
отстрани на пътя. Това може да предизвика
намаляване или увеличаване на скоростта на
автомобила от Системата ICC. Радарният сензор
може да регистрира тези обекти, когато
автомобилът се движи по криволичещи пътища,
тесни пътища, стръмни пътища или когато навлиза
или излиза от завой. В тези случаи вие ще трябва
да контролирате ръчно подходящото разстояние
пред вашия автомобил.

Същотака,чувствителносттанасензораможе
да бъде повлияна от работата на автомобила
(маневриране при шофиране или положение
на шофиране в лентата) или състоянието на
трафика или състоянието на автомобила
(например, ако даден автомобил се
управлява с някаква повреда).

Автоматично прекратяване на
функцията
Ще чуете предупредителен звън при следните
условия и управлението ще бъде прекратено
автоматично.

• Когато автомобилът отпред не е регистриран и
вашият автомобил пътува със скорост под 24
км/ч (15 MPH)

• Когато системата установи, че автомобилът е
спрял.

• Когато скоростният лост не е в положение на
превключване D (Шофиране) или Ръчен режим
на превключване.

• Когато е включена спирачката за паркиране.

• Когато избраният със селектора за режим на
шофиране INFINITI режим е превключен на
SNOW (СНЯГ).

• Когато системата VDC или ESP е изключена.

• Когато ABS, VDC системата или ESP
(включително системата за регулиране на
тягата) работят.

• Когато измерването е неточно, поради
наличието на полепнала мръсотия по сензора
или закриването на сензорната област.

• Когато едно от колелата приплъзва.

• Когато сигналът от радарния сензор временно е
прекъснат

Предупреждение и дисплей
Условие A:

При следните условия, система за
интелигентен круиз контрол (ICC) се отменя
автоматично.Ще прозвучи алармен сигнал и
предупреждение [Not available] (Нееналичен)
ще се появи на информационния дисплей.

• Когато VDC или ESP са изключени

• Когато ABS, VDC или ESP системите
(включително системата за регулиране на
тягата) функционират

• Когато някоя от гумите приплъзва

• Когато избраният със селектор за режим на
шофиране INFINITI е превключен на режим
SNOW (СНЯГ)

• Когато сигналът от радарния сензор временно е
прекъснат

Действия, които да предприемете:

Когато условията, посочени по-горе вече не
са налични, включете отново системата ICC.

Условие B:

Когато областта на радарния сензор на
предната броня е покрита с мръсотия или е
преградена, правейки невъзможно да се
регистрира автомобил отпред, системата ICC
автоматично спира.
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Ще прозвучи предупредителен звън и
предупреждението [Front Radar obstructed]
(Преден радар преграден) ще се появи на
информационния дисплей.

Действия, които да предприемете:

Ако предупредителното съобщение бъде
показано, спрете автомобила на безопасно
място и преместете скоростния лост в
положение “P” (Паркиране), след което
изключете двигателя. Когато радарният
сигнал е временно прекъснат, почистете
сензорната област на предната броня и
рестартирайте двигателя. Ако
предупредителното съобщение [Front Radar
obstructed] (Предният радар е преграден)
продължи да стои на екрана, проверете ICC
системата в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Условие C:

Когато Системата ICC не работи както трябва,
ще прозвучи звуков сигнал и ще се включи
предупредителната лампа на системата ICC
(оранжева).

Действия, които да предприемете:

При поява на предупредителна индикация,
спрете автомобила на безопасно място и
преместете скоростния лост в положение “P”
(Паркиране). Изключете двигателя,
рестартирайте двигателя, продължете да
шофиратеи настройте ICC системата отново.

Ако не е възможно да настроите системата
или индикаторът остане включен, той може
дапоказва, че Системата ICCнефункционира
правилно. Въпреки, че автомобилът все още
може да бъде управляван при нормални
условия, закарайте го за проверка в някой от
центровете на INFINITI или квалифициран
сервиз.

Поддръжка на сензора

Сензорът за системата ICCjA се намира зад
долната решетка на предната броня.

За да поддържате Системата ICC в добро
работно състояние, непременно
съблюдавайте следното:

• Винаги поддържайте сензорната област на
предната решетка чиста.

• Не удряйте и не повреждайте зоните около
сензора.

• Не покривайте и не поставяйте стикери или
подобни на предната броня в близост до
сензорната област. Това би могло да предизвика
авария или неизправност.

• Не поставяйте метални предмети в близост до
сензорнатаобласт (защитнирешеткиипр.). Това
би могло да предизвика авария или
неизправност.
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• Не променяйте, не демонтирайте и не
боядисвайте предната броня. Преди
персонализация или възстановяване на
преднатабронясесвържетес INFINITIцентърили
квалифициран сервиз.

КОНВЕНЦИОНАЛЕН РЕЖИМ на
управление на скоростта (ФИКСИРАНА
СКОРОСТ)

Този режим позволява шофиране със
скорости:

• над приблизително 40 км/ч (25 MPH), без да е
необходимо да държите крака си на педала на
газта (с изключение на модел с VR30DDTT
двигател).

• между приблизително 40 до 240 км/ч (25 до 150
MPH), без да е необходимо да държите крака си
на педала на газта (модел VR30DDTT двигател).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ПриКонвенционалния режимна управление на
скоростта, няма да прозвучи предупредителен
звуков сигнал, за да ви предупреди, ако сте
твърде близо до автомобила пред вас, тъй като
не може да бъде установено нито присъствието
на автомобила пред вас, нито разстоянието
между автомобилите.

• Обръщайте специално внимание на
разстоянието между вашия автомобил и
автомобила пред вас, в противен случай може
да настъпи сблъсък.

• Винаги потвърждавайте настройката на
дисплея на Системата ICC.

• Не използвайте конвенционалния режим на
управление на скоростта (фиксирана скорост),
когато шофирате при следните условия:

– когато не е възможно да поддържате
зададената скорост на автомобила

– при натоварен трафик или трафик,
налагащ постоянна промяна на
скоростта

– по криволичещи или стръмни пътища

– при хлъзгави пътища (дъжд, сняг, лед и
т.н.)

– в много ветровити области

• Това би могло да предизвика загуба на контрол
над автомобила и да доведе до произшествие.

Превключвател за Конвенционален
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост)

1. Превключвател <RES +>:

Възстановява зададената скорост или
увеличава скоростта постепенно.

2. Превключвател <SET –>:

Задава желаната скорост на пътуване,
намалява скоростта постепенно.

3. Превключвател <CANCEL>:

Деактивира системата, без да изтрива
зададената скорост.

4. ПревключвателMAIN:

Главен превключвател за активиране на
системата.

5. Превключвател MAIN за ограничаване на
скоростта (за подробности, вижте
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“Ограничител на скоростта” по-горе в този
раздел. Когато този превключвател бъде
натиснат, Системата ICCще се изключи.)

Дисплей на конвенционалния
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост) и индикатори

Дисплеят се намира в информационния
дисплей на автомобила.

1. Круиз индикатор:

Този индикатор указва състоянието на
системата ICC с различни цветове.

• Индикатор ВКЛ за Круиз контрол (бял):

Показва, че превключвателя MAIN е
включен (ON).

• Индикатор за настройка на Круиз контрол
(зелен):

Показва се на дисплея, когато скоростта
на автомобила се контролира от

конвенционалния режим на
управление на скоростта (фиксирана
скорост) на системата ICC.

• Система на Круиз контрол предупреждение
(оранжев):

Указва неизправност в системата ICC.

2. Индикатор за зададената скорост на
автомобила:

Този индикатор указва зададената скорост
на автомобила.

Задействане на Конвенционален
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост)

За да изберете Конвенционален режим на
управление на скоростта (фиксирана
скорост), натиснете и задръжте главния
превключвател MAIN jA за повече от
приблизително 1,5 секунди.

При включване на ГЛАВНИЯ превключвател,
дисплеят за режим на конвенционална
(фиксирана скорост) и индикатори се
показват на информационния дисплей на
автомобила. След като сте задържали
превключвателя MAIN повече от 1,5 секунди,
дисплеят на Системата на Интелигентния
круиз контрол (ICC) се изключва. Появява се
индикаторът за круиз контрол. Сега вече
можете да зададете желаната скорост на
пътуване. Ако натиснете превключвателя
MAIN отново, системата ще се изключи
напълно.

Когато системата на Асистент за управление
на дистанцията (DCA) е включена,
конвенционалният (фиксирана скорост)
режим на круиз контрол не може да бъде
включен дори с натискане и задържане на
ГЛАВНИЯ превключвател.

За да включите конвенционалният режим на
круиз контрол (фиксирана скорост),
изключете системата DCA. Виж “Система на
Асистент за управление на дистанцията (DCA)
(където е поставена)” по-долу в този раздел.

Когато ключът за запалване е поставен в
положение “OFF”, системата също се
изключва автоматично. За да използвате
Системата ICC отново, бързо натиснете и
освободете превключвателя MAIN (Режим на
контролиране разстоянието между два
поредни автомобила) или натиснете и

JVS0317XZ

JVS0280XZ

5-92 Стартиране и шофиране



задръжте превключвателя MAIN
(Конвенционален режим на управление на
скоростта) отново, за да го включите.

ВНИМАНИЕ

За да избегнете случайното активиране на круиз
контрол, уверете се, че сте изключили
превключвателя MAIN, когато не използвате
Системата ICC.

За да зададете постоянно поддържаната
скорост на движение, ускорете автомобила
до желаната скорост, натиснете
превключвателя <SET –> и го освободете.
(Цветът на индикатора на круиз контроа се
променя на зелен, а индикатора за зададена
сторост на автомобила се включва.)
Отстранете крака си от педала на газта.
Вашият автомобил ще поддържа зададената
скорост.

• За да изпреварите друг автомобил, натиснете
педала на газта. Когато отпуснете педала,
автомобилът ще се върне към зададената
преди това скорост.

• Автомобилътможеданеподдържаустановената
скорост, когато шофирате надолу или нагоре по
стръмни хълмове. Ако това се случи,
поддържайте ръчно скоростта на автомобила.

За да отмените установената скорост,
използвайте един от следните методи:

1. Натиснете превключвателя <CANCEL>.
Индикаторът за скорост на автомобила ще
се изключи.

2. Натиснете педала на спирачката.
Индикаторът за скорост на автомобила ще
се изключи.

3. Изключете превключвателя MAIN. И двата
индикаторакруизи скорост наавтомобила
ще се изключат.

За да пренастроите на по-висока скорост на
пътуване, използвайте един от следните
методи:

1. Натиснете педала на газта. Когато
автомобилът придобие желаната скорост,
натиснете и освободете превключвателя
<SET –>.

2. Натиснете и задръжте превключвателя
<RES +>. Когато автомобилът достигне
желаната от вас скорост, отпуснете
превключвателя.

3. Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <RES +>. Всеки път, когато
правите това, зададената скорост ще се
увеличава приблизително с 1,6 км/ч
(1 MPH).

За да пренастроите на по-ниска скорост на
пътуване, използвайте един от следните
методи:

1. Натиснете леко педала на спирачката.
Когато автомобилът придобие желаната
скорост, натиснете и освободете
превключвателя <SET –>.

2. Натиснете и задръжте превключвателя
<SET –>. Освободете превключвателя,
когато автомобилът намали скоростта си
до необходимата.

3. Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <SET –>. Всеки път, когато
правите това, зададената скорост ще
намалява приблизително с 1,6 км/ч
(1 MPH).

За да възстанови предварително зададената
скорост, натиснете и освободете
превключвателя <RES +>. Автомобилът ще
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възстанови последно зададената скорост на
пътуване, когато скоростта на автомобила е
над 40 км/ч (25 MPH).

Автоматично прекратяване на
функцията
Ще чуете предупредителен звън при следните
условия и управлението ще бъде прекратено
автоматично.

• Когато автомобилът намали скоростта си с
повече от 13 км/ч (8 MPH) под зададената
скорост

• Когато скоростният лост не е в положение на
превключване D (Шофиране) или ръчен режим
на превключване

• Когато е задействана спирачката за паркиране

• Когато VDC системата или ESP (включително
системата за регулиране на тягата) са включени

• Когато едно от колелата приплъзва

Предупреждение

Когато системата не работи правилно,
прозвучава звуков сигнал, цветът на
индикатора за круиз контрол ще се смени на
оранжев.

Действия, които да предприемете:

Ако цветът на индикатора за круиз контрол се
промени на оранжев, спрете автомобила на
безопасно място и преместете скоростния
лост в положение P (Паркиране). Изключете
двигателя, рестартирайте отново двигателя,
продължете да шофирате и извършете
настройката отново.

Ако това не е възможно или индикаторът
остане включен, това показва, че Системата
ICC не функционира правилно. Въпреки, че
автомобилът все още може да бъде
управляван при нормални условия,

закарайте го за проверка в някой от
центровете на INFINITI или квалифициран
сервиз.
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Системата за Интелигентен круиз контрол
(ICC) поддържа избрано разстояние до
автомобила, пътуващ пред вас, според
скоростта му (до зададената скорост) или при
зададената скорост, когато пътят пред вас е
свободен.

Функцията ICCможе да бъде настроена в един
от двата режима за управление на скоростта:

• Режимнаконтролиранеразстояниетомеждудва
поредни автомобила:

За поддържане на избрано разстояние
между вашия автомобил и автомобила
пред вас до диапазона на предварително
зададената скорост.

• Конвенционален режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост):

За шофиране при една предварително
зададена скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги спазвайте регламентираното
ограничение на скоростта и не задавайте
скорост, която надвишава ограничението.

• Винаги шофирайте внимателно и използвайте
разумно двата режима на круиз контрол.Преди
да използвате Системата за интелигентен круиз
контрол (ICC), прочетете изцяло и разберете
Ръководството за Експлоатация на Автомобила.
За да избегнете сериозно нараняване или дори

смърт, не разчитайте на системата да
предотврати пътно-транспортни произшествия
или да контролира скоростта на автомобила в
аварийни ситуации. Използвайте системата ICC
само при подходящи пътна обстановка и
трафик.

• При конвенционалния режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост), няма да чуете
предупредителен звук, ако сте твърде близо до
автомобила пред вас. Обръщайте специално
внимание на разстоянието между вашия
автомобил и автомобила пред вас, в противен
случай може да настъпи сблъсък.

Не може да използвате Системата ICС, когато
е включена функцията за ограничение на
скоростта. (Виж “Ограничител на скоростта” по-
горе в този раздел относно функцията за
ограничение на скоростта.)

СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН КРУИЗ КОНТРОЛ (ICC) (където е поставена за модели с ръчна
трансмисия (MT))

Стартиране и шофиране 5-95



1. Режим на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила

2. Конвенционален режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост)

Натиснете главния превключвател MAINjA ,
за да изберете режим на управление на
скоростта измежду Режим на контролиране
разстояниетомежду два поредни автомобила
j1 и Конвенционален режим на управление
на скоростта (фиксирана скорост)j2 .

За да изберете Режим на контролиране
разстояниетомежду два поредни автомобила
j1 , бързо натиснете и освободете главния
превключвател MAIN jA . За да изберете
Конвенционален режим на управление на
скоростта (фиксирана скорост)j2 , натиснете
и задръжте главния превключвател MAINjA
за повече от приблизително 1,5 секунди.

Веднъж активиран, даден режим на
управление на скоростта не може да се
променя с другия режим. За да промените
режима, натиснете превключвателя MAIN
веднъж, за да изключите системата.След това
натиснете превключвателяMAINотново, за да
включите системата и изберете желания
режим на управление круиз контрол.

Винаги потвърждавайте настройката върху
дисплея на Системата ICC.

За Режима на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила, вижте
следното описание. За Конвенционалния
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост), вижте “Конвенционален
режим на управление на скоростта (фиксирана
скорост)” по-долу в този раздел.

ИЗБОР НА РЕЖИМ НА
КОНТРОЛИРАНЕ РАЗСТОЯНИЕТО
МЕЖДУ ДВА ПОРЕДНИ АВТОМОБИЛА
За да изберете Режим на контролиране
разстояниетомежду два поредни автомобила
j1 , бързо натиснете и освободете главния
превключвателMAINjA .

РЕЖИМ НА КОНТРОЛИРАНЕ
РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ДВА
ПОРЕДНИ АВТОМОБИЛА
При Режима на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила, Системата
ICC автоматично поддържа избраното
разстояние спрямо автомобила пред вас в
съответствие със скоростта на този
автомобил (до зададената скорост), или при
зададената скорост, когато пътят пред вас е
свободен.

С помощта на Системата ICC, шофьорът може
да поддържа същата скорост като другите
автомобили, без постоянната необходимост
данастройвате зададената скорост,кактопри
нормалната система за контрол на
управлението на автомобила.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РЕЖИМА ЗА
КОНТРОЛИРАНЕ РАЗСТОЯНИЕТО
МЕЖДУ ДВА ПОРЕДНИ АВТОМОБИЛА

Системата е предназначена да подобри
експлоатацията на автомобила, когато
следватеединавтомобил,койтопътуваведна
и съща лента и посока.

Ако радарният сензор jA регистрира, че
движещият се пред вас автомобил е по-бавен,
системата ще намали скоростта на
автомобила, така че вашият автомобил да
следва автомобила пред вас, на избраното
разстояние.

Системата автоматично регулира притока на
гориво и включва спирачките (до 40% от
спирачната мощност на автомобила), ако е
необходимо.

Обхватът на разпознаване на сензора е
приблизително 200 м (650 ft) напред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата е само помощно средство за
подпомагане на шофьора и не служи като
предупреждение за сблъсък или средство за
избягването му. Шофьорът е този, който е
отговорен за предпазливостта, безопасното
шофиранеиконтролнаавтомобилапрезцялото
време.

• Системата основно е предназначена за
използване върху прави, сухи, открити пътища
с малко натоварване. Не се препоръчва да
използвате системата в градски условия или в
зони, където има задръствания.

• Системата няма да се адаптира автоматично
към пътните условия. Системата следва да бъде
използвана при трафик с равномерно
натоварване. Не използвайте системата върху
пътища с остри завои, или върху заледени
пътища, при силен дъжд или при мъгла.

Радарният сензор няма да регистрира
следните обекти:

• Стационарни и бавно движещи се автомобили

• Пешеходци или обекти на пътя

• Идващите автомобили в същото платно

• Мотоциклети движещи се извън лентата на
движение на автомобила

Тази система няма да спре автоматично
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Тъй като съществува ограничение в действието
на функцията за контролиране на разстоянието
между два поредни автомобила, никога не
разчитайте само на Системата ICC. Системата
няма да коригира небрежното, невнимателно и
разсеяно шофиране, или да преодолее лошата
видимост в дъжд, мъгла или други лоши
климатични условия. Намалете скоростта на
автомобила като натиснете педала на
спирачката, в зависимост от разстоянието до
автомобила пред вас и заобикалящите го
обекти с оглед да поддържате безопасно
разстояние между автомобилите.

• Макар че действието на спирачките се
контролира от системата, тя не спира
автоматично автомобила. Ако скоростта на
автомобила падне под 32 км/ч (20 MPH),
системата ICC автоматично се изключва и се
чува предупредителен звън. (Изключва се и
управлението на спирачката.)

• Системата може да не разпознае автомобила
пред вас при някои пътни или климатични
условия. С оглед избягването на произшествия,
никога не използвайте Системата ICC при
следните условия:

– На пътища, където има задръствания
или са с много остри завои

– На хлъзгави пътища или повърхности,
като например на лед или сняг и т.н.
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– При лоши климатични условия (дъжд,
мъгла, сняг, и т.н.)

– Когато дъжд, сняг или замърсяване
възпрепятстват функционирането на
системата

– На стръмни пътища с наклон надолу
(автомобилът може да превиши
зададената скорост на автомобила, а
честото натискане на спирачката може
да доведе до прегряване на
спирачките)

– На стръмни пътища с непрекъснато
сменящ се наклон нагоре и надолу

– Когато условията на трафика
затрудняват поддържането на
подходящо разстояние между
автомобилите, поради често
ускоряване или намаляване на
скоростта

• Не използвайте Системата ICC, ако теглите
ремарке (за Европа). Системата може да не
разпознае автомобила пред вас.

• Принякои пътниили условия на трафика, даден
автомобил или предмет може неочаквано да
навлезе в диапазона на сензора и да
предизвика автоматично спирачно действие.
Може да се наложи да контролирате
разстоянието от другите автомобили като
използвате педала на газта. Винаги бъдете

бдителни и избягвайте използването на
Системата ICC, когато този раздел не го
препоръчва.

РАБОТА НА РЕЖИМ НА
КОНТРОЛИРАНЕ РАЗСТОЯНИЕТО
МЕЖДУ ДВА ПОРЕДНИ АВТОМОБИЛА

Винаги обръщайте внимание на работата на
автомобила и бъдете готови ръчно да
контролирате подходящото разстояние на
следване. Режимът на контролиране
разстояниетомежду два поредни автомобила
на Системата ICC може да не е в състояние да
поддържа избраното разстояние между
автомобилите (разстояние на следване) или
избраната скорост на автомобила при дадени
обстоятелства.

Режимът за управление на разстояние от
автомобил-до-автомобил използва сензор
jA , намиращ се зад долната решетка на
предната броня, за да регистрира

автомобилите, движещи се отпред. Сензорът,
най-общо, установява сигналите връщани от
автомобила пред вас. Ето защо, ако сензорът
не може да регистрира отражение от
автомобила пред вас, е възможно Системата
ICC да не може да поддържа избраното
разстояние.

Дадените по-долу условия са някои от тези,
при които сензорът не може да приеме
сигналите:

• Когато снегът или пръските от преминаващите
автомобили намаляват видимостта на сензора

• Когато на задната седалка или в багажника на
колата е натоварен изключително обемист
багаж

• Когато вашият автомобил тегли ремарке и т.н.

Системата ICC е проектирана да проверява
автоматично работата на сензора в рамките
на ограниченията на системата. Когато
сензорната област на предната броня е
покрита от мръсотия или е преградена,
системата автоматично ще се изключи. Ако
сензорът е покрит с лед, прозрачна или
безцветна винилова торба, и т.н., системата
ICC може да не ги разпознае. В тези случаи,
режимът на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила може да не
бъде изключен и може да не е в състояние да
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поддържаизбраноторазстояниена следване.
Редовно проверявайте и почиствайте
сензорната област.

Режимът на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила е
предназначен за поддържане на избрано
разстояние и да намалява скоростта в
зависимост от скоростта на по-бавния
автомобил отпред; системата ще намали
скоростта на вашия автомобил колкото е
необходимо, а в случай че автомобилът
отпред спре, скоростта на вашия автомобил
ще бъде намалена до пълно спиране. Все пак,
системата ICC може да приложи
приблизително 40% от общата мощност на
спирачките на автомобила. Системата следва
да бъде използвана само когато условията на
трафика позволяват скоростите на
автомобилите да останат сравнително
постоянни или когато скоростите на
автомобилите се променят плавно. Ако даден
автомобил се движи във вашата лента пред
вас или ако даден автомобил, който се движи
пред вас бързо намали скоростта,
разстоянието между автомобилите може да
се намали, тъй като Системата ICC не може да
намали скоростта на автомобила достатъчно
бързо. Ако това се случи, Системата ICC ще
възпроизведе предупредителен сигнал, а
системният дисплей ще премигне, за да
уведоми шофьора да предприеме
съответните действия.

Системата ще се изключи и ще прозвучи
предупредителен звън, ако скоростта на
автомобила падне приблизително под 32
км/ч (20 MPH).Систематащесеизключиипри
скорост на врязване под 32 км/ч (20 MPH) или
при скорост над максимално зададената
стойност.

Виж “Предупреждение за приближаване” по-долу
в този раздел.

Следните елементи се контролират в режим
на контролиране разстоянието между два
поредни автомобила:

• Когато няма автомобили, които се движат пред
вас, режимът на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила поддържа
скоростта, зададена от шофьора.Диапазонът на
зададената скорост е приблизителномежду 40 и
180 км/ч (25 и 112 MPH).

• Когато има автомобил, който се движи пред вас,
режимът на контролиране разстоянието между
два поредни автомобила регулира скоростта,
така че да поддържа разстоянието, избрано от
шофьора, спрямо автомобила пред вас.
Настроения диапазон на скоростта е
приблизително от 32 км/ч (20 MPH) и над
зададената скорост.

• Когато автомобилът, който се движи пред вас и
излязъл извън лентата си на движение, режимът
на контролиране разстоянието между два

поредни автомобила ускорява и поддържа
скоростта на автомобила до зададената скорост.

Системата ICC не контролира скоростта на
автомобила или ви предупреждава, когато
приближитестационарниибавнодвижещисе
автомобили. Трябва да обръщате внимание
на работата на автомобила за поддържане на
подходящо разстояние до автомобилите пред
вас, когато приближавате бариерите на
пунктоветезаплащаненапътнитаксиилипри
задръствания в трафика.

Стартиране и шофиране 5-99



Зоната за регистрация на радарният сензор е
ограничена. Автомобилът пред вас трябва да
бъде в зоната на установяване, за да може
режимът на контролиране разстоянието
между два поредни автомобила да поддържа
избраното разстояние до автомобила пред
вас.

Автомобилът пред вас може да излезе извън
зоната на установяване поради положението
си в рамките на същото платно на движение.
Мотоциклетите може да не бъдат установени
в същото платно пред вас, ако те се движат
отстрани на централната линия на платното.
Автомобил, който навлиза в платното пред
вас може да не бъде разпознат, докато не се
придвижиизцяловлентата.Акотовасеслучи,
Системата ICC може да ви предупреди като
премигне системния индикатор и прозвучи

звуков сигнал. На шофьора може да се
наложи ръчно да поддържа подходящото
разстояние до автомобила, който се движи
пред вас.

SSD0252Z
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Когато шофирате по някои пътища, като
например криволичещи, стръмни, с много
завои, тесни пътища или пътища, които са в
строеж, радарният сензор може да
регистрира автомобили в друго платно, или
може временно да не установи даден
автомобил, който се движи пред вас. Това
може да предизвика намаляване или
увеличаване на скоростта на автомобила от
Системата ICC.

Разпознаването на автомобилите може също
да бъде повлияно от работата на автомобила
(маневриране пришофиранеилиположение,
в което се намирате в лентата на движение, и
т.н.)илисъстояниетонаавтомобила.Ако това
се случи, Системата ICC може да ви
предупреди като неочаквано премигне
системния индикатор и прозвучи звуков
сигнал.Виещетрябваръчнодаконтролирате
подходящото разстояние до автомобила,
който се движи пред вас.

Когато шофирате по магистралата при
зададена скорост и приближавате по-бавно
движещсе автомобил пред вас,Системата ICC
ще регулира скоростта, така че да поддържа
разстоянието, избрано от шофьора, спрямо
автомобила пред вас. Ако автомобилът пред
вас смени платното на движение или излезе
от магистралата, Системата ICC ще ускори и
поддържа скоростта до зададената скорост.

Обръщайте внимание на шофирането, за да
поддържате управлението на автомобила,
докато тойсеускорявадозададенатаскорост.

Възможно е автомобилът да не може да
поддържа зададената скорост по
криволичещи или стръмни пътища. Ако това
се случи, виеще трябва да управлявате ръчно
скоростта на автомобила.

Превключвател на системата ICC

Системата се управлява посредством
превключвателя MAIN и четири контролни
превключватели, всичките монтирани върху
волана.

1. Превключвател <RES +>:

Възстановява зададената скорост или
увеличава скоростта постепенно.

SSD0253Z
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2. Превключвател <SET –>:

Задава желаната скорост на пътуване,
намалява скоростта постепенно.

3. Превключвател <CANCEL>:

Деактивира системата, без да изтрива
зададената скорост.

4. Превключвател DISTANCE (Разстояние):

Променя разстоянието на следване на
автомобила:

• Дълго

• Средно

• Късо

5. ПревключвателMAIN:

Главен превключвател за активиране на
системата

6. Превключвател MAIN за ограничаване на
скоростта (за подробности, вижте
“Ограничител на скоростта” по-горе в този
раздел. Когато този превключвател бъде
натиснат, Системата ICCще се изключи.)

Дисплей и индикатори на системата
ICC

Дисплеят е разположен между скоростомера
и тахометъра.

1. Този индикатор указва с различни цветове
състоянието на системата ICC.

• Система на Интелигентен круиз контрол
индикатор ВКЛ (бял):

Показва, че превключвателя MAIN е
включен (ON).

• Система на Интелигентен круиз контрол
индикатор настройка (зелен):

Указва, че скоростта на пътуване е
зададена

• Система на Интелигентен круиз контрол
предупреждение (оранжев):

Указва дали има неизправност в
системата ICC.

2. Индикаторзаразпознаваненаавтомобила
отпред:

Показва дали установява автомобил пред
вас.

3. Индикатор за зададената скорост на
автомобила:

Показва зададената скорост на
автомобила. Скоростта може да бъде
сменяна между “км/ч” и “мили в час”.
(Вижте отделния наръчник на собственика
на Infiniti InTouch.)

4. Индикатор на зададеното разстояние:

Показва избраното разстояние между
автомобилите зададено с помощта на
превключвателя DISTANCE.
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Задействане на Режим на
контролиране разстоянието между
два поредни автомобила

За да включите круиз контрол, натиснете
бързо главния превключвател MAIN jA .
Системата на Интелигентния круиз контрол
(ICC) индикатор ВКЛ (бял), индикаторите за
настройка на разстояние и скорост на
автомобила се включват и са в готовност за
настройка.

За да зададете постоянно поддържаната
скорост на движение, ускорете автомобила
до желаната скорост, натиснете
превключвателя <SET –> и го освободете.
(Индикаторът за настройка на системата ICC
(зелен), индикатор за регистрация на
автомобилотпред,индикаторзанастройкана
разстояние и този за скорост на автомобила
се включват.) Дръпнете крака си от педала на
газта. Вашият автомобил ще поддържа
зададената скорост.

Когато, при следните условия, бъде натиснат
превключвателят <SET –>, системата не може
да бъде настроена и ICC индикаторите ще
мигат за приблизително 2 секунди:

• Когато шофирате с под 40 км/ч (25 MPH) и
автомобилът пред вас не е разпознат.

• Когато педалът на съединителя е натиснат.

• Когато селекторният лост е в неутрално
положение N (Неутрално).

• Когато спирачките са включени от шофьора.

Когатопревключвателят <SET –>бъденатиснат
при следните условия, системата не може да
бъде настроена.

Ще прозвучи предупредителен звън и
предупреждението [Not available] (Не е
наличен) ще се появи на информационния
дисплей.

• Когато системата за Динамичен контрол на
автомобила (VDC) или системата на електронна
програма за стабилност (ESP) е изключена (За да
използвате системата ICC, включете системата
VDC или ESP. Натиснете превключвателя MAIN,
за да изключите Системата ICC и пренастроите
превключвателя на системата ICC, като
натиснете отново превключвателяMAIN.)

За подробности относно системата VDC
или ESP, вижте “Система за Динамичен
контрол на автомобила (VDC) (освен за Европа)”
по-горе в този раздел или “Система на
Електронна програма за стабилност (ESP)(за
Европа)” по-горе в този раздел.

• Когато системите ABS, VDC или ESP
(включително системата за регулиране на
тягата) функционират

• Когато някое от колелата приплъзва (За да
използвате системата ICC се уверете, че
колелата вече не приплъзват.)
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Работа на системата
1. Дисплей за настройка на системата с

автомобила пред вас

2. Дисплей за настройка на системата без
автомобил пред вас

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обикновено, когато контролирате разстоянието до
автомобила пред вас, системата автоматично
ускорява или намалява скоростта на вашия
автомобил в съответствие със скоростта на
автомобила пред вас.Натиснете педала на газта, за
да ускорите достатъчно вашия автомобил, когато е
необходимо ускоряване за промяна на лентата на
движение. Натиснете педала на спирачката, когато
е необходимо намаляване на скоростта, за да
поддържате безопасно разстояние спрямо
автомобила пред вас поради внезапното му

спиране или ако даден автомобил се вреже между
вас. Винаги оставайте бдителни, когато използвате
системата Интелигентен круиз контрол (ICC).

Шофьорът задава желаната скорост на
автомобила на база на пътните условия.
Системата ICC поддържа зададената скорост
на автомобила, подобно на стандартния
круиз контрол, докато не бъде установен
автомобил в лентата пред вас.

Системата ICC показва на дисплея зададената
скорост.

Установен автомобил отпред:

Когатовлентатапредвас сеустановиналичие
на автомобил, Системата ICC намалява
скоростта на автомобила, като контролира
подаването на газ и прилагайки спирачките в
съответствие със скоростта на по-бавния
автомобил пред вас. След това системата
контролира скоростта на автомобила на база

на скоростта на автомобила пред него, за да
поддържа избраното отшофьора разстояние.

Стоп светлините на автомобила се включват
и спирачния педал се натиска, когато се
извършваспиранеотстрананасистемата ICC.

Когато спирачката се задейства, може да се
чуе шум. Това не е повреда.

Когато автомобилът пред вас бъде установен,
се появява индикаторът за разпознаване на
автомобила пред вас. Системата ICC също ще
показва зададената скорост и избраното
разстояние.

Автомобилът пред вас не е разпознат:

Когато автомобила пред вас вече не се
разпознава, Системата ICC постепенно
ускорява вашия автомобил, за да възстанови
зададената преди това скорост на
автомобила. Системата ICC след това
поддържа зададената скорост.

Когато автомобилът вече не се разпознава,
индикаторът за разпознаване се изключва.

Ако се появи автомобил пред вас по време на
ускоряването до зададената скорост на
автомобила или по време на работата на
Системата ICC, системата контролира
разстоянието до този автомобил.
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Когато изпреварвате друг автомобил,
индикаторът за зададената скорост ще
светне, когато скоростта на автомобила
превиши зададената скорост.Индикаторът за
установяване на автомобил пред вас ще се
изключи, когато пространството пред
автомобила е свободно. Когато педалът бъде
освободен, автомобилът ще се върне към
зададената преди това скорост.

Дори ако скоростта на вашия автомобил е
зададена в Системата ICC, вие може да
натиснете педала на газта, когато е
необходимо, за да се ускори вашият
автомобил бързо.

Как да промените зададената
скорост на автомобила
За да отмените установената скорост,
използвайте някой от тези методи:

• Натиснете превключвателя <CANCEL>.
Индикаторът за зададенаскоростнаавтомобила
ще изгасне.

• Натиснете педала на спирачката. Индикаторът
за зададена скорост на автомобила ще изгасне.

• Изключете превключвателяMAIN. И индикатора
за настройка на системата на Интелигентния
круизконтрол (зелен)итозизазададенаскорост
на автомобила ще се изключат.

За да пренастроите на по-висока скорост на
пътуване, използвайте един от следните
методи:

• Натиснете педала на газта. Когато автомобилът
придобие желаната скорост, натиснете и
освободете превключвателя <SET –>.

• Натиснете и задръжте превключвателя <RES +>.
Зададената скорост на автомобила ще се
увеличи приблизително с 5 км/ч или 5 MPH.

• Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <RES +>. Всеки път, когато
правите това, зададената скорост ще се
увеличава приблизително с 1 км/ч 1 MPH.

За да пренастроите на по-ниска скорост на
пътуване, използвайте един от следните
методи:

• Натиснете леко педала на спирачката. Когато
автомобилът придобие желаната скорост,
натиснете и освободете превключвателя <SET –>.

• Натиснете и задръжте превключвателя <SET –>.
Зададената скорост на автомобила ще намалее
приблизително с 5 км/ч 5MPH.

• Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <SET –>. Всеки път, когато
правите това, зададената скорост ще намалява
приблизително с 1 км/ч 1 MPH.

За да възстанови предварително зададената
скорост, натиснете и освободете
превключвателя <RES +>. Автомобилът ще
възстанови последно зададената скорост на
пътуване, когато скоростта на автомобила е
над 40 км/ч (25 MPH).
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Как да промените зададеното
разстояние до автомобила пред вас

Разстоянието до автомобила пред вас може
да бъде избрано по всяко време в зависимост
от условията на трафика.

Всеки път, когато превключвателят за
разстояние DISTANCE jA бъде натиснат,
избраното разстояние ще бъде променено на
дълго, средно, късо и обратно на дълго,
отново в тази последователност.

• Разстоянието до автомобила пред вас ще се
променя в зависимост от скоростта на
автомобила. Колкото е по-висока скоростта на
автомобила, толкова е по-дълго разстоянието.

• Ако двигателят не работи, зададеното
разстояние става “long”. (Всеки път, когато се
стартира двигателя, първоначалната настройка
е “long”.)

JVS0216XZ

Разстояние дисплея
Приблизително разстояние при

100 км/ч (60 MPH) [m (ft)]

Дълго m 60 (200)

Средно m 45 (150)

Късо m 30 (100)
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Предупреждение за приближаване
Ако вашият автомобил се приближи до
автомобила пред вас поради бързо
намаляване на скоростта на този автомобил
или ако друг автомобил се вреже между вас,
Системата предупреждава шофьора със
звуков сигнал и на дисплея на Системата ICC.
Намалете скоростта като натиснете педала на
спирачката, за да поддържате безопасно
разстояние до автомобила, ако:

• Прозвучи звуков сигнал.

• Индикаторът за разпознаване на автомобила
пред вас и индикаторът за зададено разстояние
мигат.

Предупредителен звук може да не се чуе в
някои случаи, когато иматемалко разстояние
междуавтомобилите.Някоипримери за това:

• Когато автомобилите пътуват при една и съща
скорост и разстоянието между автомобилите не
се променя

• Когато автомобилът пред вас се движи по-бързо
и разстоянието между автомобилите се
увеличава

• Когато даден автомобил се вреже между вас и
автомобила пред вас

Предупредителният звън няма да прозвучи за
дадените по-долу случаи:

• Когато вашият автомобил приближи
автомобили, които са паркирани или се движат
бавно

• Когато педалът на газта е натиснат, а това има
превес над системата

ЗАБЕЛЕЖКА

Може да прозвучи звуков сигнал за
предупреждение при приближаване, а дисплея на
системата може да мига, когато радарния сензор
регистрира обекти отстрани на автомобила или
отстрани на пътя. Това може да предизвика
намаляване или увеличаване на скоростта на
автомобила от Системата ICC. Радарният сензор
може да регистрира тези обекти, когато
автомобилът се движи по криволичещи пътища,
тесни пътища, стръмни пътища или когато навлиза
или излиза от завой. В тези случаи вие ще трябва
да контролирате ръчно подходящото разстояние
пред вашия автомобил.

Същотака,чувствителносттанасензораможе
да бъде повлияна от работата на автомобила
(маневриране при шофиране или положение
на шофиране в лентата) или състоянието на
трафика или състоянието на автомобила
(например, ако даден автомобил се
управлява с някаква повреда).

Автоматично прекратяване на
функцията
Ще чуете предупредителен звън при следните
условия и управлението ще бъде прекратено
автоматично.

• Когато скоростта на автомобила падне под
приблизително 32 км/ч (20 MPH)

• Когато педала на съединителя е натиснат

• Когато преместващия лост е повдигнат до
неутрално положение N (Neutral)

• Когато е задействана спирачката за паркиране

• Когато системата VDC или ESP е изключена

• Когато системата ABS или ESP (включително
системата за регулиране на тягата) са включени

• Когато измерването е неточно, поради
наличието на полепнала мръсотия по сензора
или закриването на сензорната област

• Когато едно от колелата приплъзва

• Когато сигналът от радарния сензор временно е
прекъснат
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Предупреждение и дисплей
Условие A:

При следните условия, система за
интелигентен круиз контрол (ICC) се отменя
автоматично.Ще прозвучи алармен сигнал и
предупреждение [Not available] (Нееналичен)
ще се появи на информационния дисплей:

• Когато системата VDC или ESP е изключена.

• Когато ABS, VDC системата или ESP
(включително системата за регулиране на
тягата) работят.

• Когато някоя от гумите приплъзва.

• Когато сигналът от радарния сензор временно е
прекъснат.

Действия, които да предприемете:

Когато условията, посочени по-горе вече не
са налични, включете отново системата ICC.

Условие B:

Когато областта на радарния сензор на
предната броня е покрита с мръсотия или е
преградена, правейки невъзможно да се
регистрира автомобил отпред, системата ICC
автоматично спира.

Ще прозвучи предупредителен звън и
предупреждението [Front Radar obstructed]
(Преден радар преграден) ще се появи на
информационния дисплей.

Действия, които да предприемете:

При поява на предупредителното съобщение,
спрете автомобила на безопасно място,
преместете скоростния лост в положение P
(Паркиране), след което изключете
двигателя. Когато радарният сигнал е
временно прекъснат, почистете сензорната
област на предната броня и рестартирайте
двигателя. Ако предупредителното
съобщение “Front Radar obstructed”
(“Предния радар е преграден”) продължи да
стои на екрана, проверете ICC системата в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Условие C:

Когато Системата ICC не работи както трябва,
ще прозвучи звуков сигнал и ще се включи
предупредителната лампа на системата ICC
(оранжева).

Действия, които да предприемете:

При поява на предупредителна индикация,
спрете автомобила на безопасно място и
преместете скоростния лост в положение “P”
(Паркиране). Спрете двигателя,
рестартирайте двигателя, възобновете
шофирането и настройте отново ICC
системата.

Ако не е възможно да настроите системата
или индикаторът остане включен, той може
дапоказва, че Системата ICCнефункционира
правилно. Въпреки, че автомобилът все още
може да бъде управляван при нормални

JVS0221XZ

5-108 Стартиране и шофиране



условия, закарайте го за проверка в някой от
центровете на INFINITI или квалифициран
сервиз.

Поддръжка на сензора
За поддръжка на радарния сензор, Вижте
“Поддръжка на сензора” по-горе в този раздел.

КОНВЕНЦИОНАЛЕН РЕЖИМ на
управление на скоростта (ФИКСИРАНА
СКОРОСТ)

Този режим позволява да шофирате със
скорост, преблизително над 40 км/ч (25 MPH)
без крака ви да е върху педала на газта.

• При Конвенционалния режим на управление на
скоростта, няма да прозвучи предупредителен
звуков сигнал, за да ви предупреди, ако сте
твърде близо до автомобила пред вас, тъй като
не може да бъде установено нито присъствието
на автомобила пред вас, нито разстоянието
между автомобилите.

• Обръщайте специално внимание на
разстоянието между вашия автомобил и
автомобила пред вас, в противен случай може
да настъпи сблъсък.

• Винаги потвърждавайте настройката на дисплея
на Системата ICC.

• Не използвайте конвенционалния режим на
управление на скоростта (фиксирана скорост),
когато шофирате при следните условия:

– когато не е възможно да поддържате
зададената скорост на автомобила

– при натоварен трафик или трафик,
налагащ постоянна промяна на
скоростта

– по криволичещи или стръмни пътища

– при хлъзгави пътища (дъжд, сняг, лед и
т.н.)

– в много ветровити области

– Това би могло да предизвика загуба на
контрол над автомобила и да доведе до
произшествие.

Превключвател за Конвенционален
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост)

1. Превключвател <RES +>:

Възстановява зададената скорост или
увеличава скоростта постепенно.

2. Превключвател <SET –>:

Задава желаната скорост на пътуване,
намалява скоростта постепенно.

3. Превключвател <CANCEL>:

Деактивира системата, без да изтрива
зададената скорост.

4. ПревключвателMAIN:

Главен превключвател за активиране на
системата.

5. Основен превключвател MAIN за
ограничаване на скоростта. (за
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подробности, вижте “Ограничител на
скоростта” по-горе в този раздел. Когато този
превключвател е натиснат, ICC системата
ще се изключи.)

Дисплей на конвенционалния
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост) и индикатори

Дисплеят се намира в информационния
дисплей на автомобила.

1. Круиз индикатор:

Този индикатор указва състоянието на
системата ICC с различни цветове.

• Индикатор ВКЛ за Круиз контрол (бял):

Показва, че превключвателя MAIN е
включен (ON).

• Индикатор за настройка на Круиз контрол
(зелен):

Показва се на дисплея, когато скоростта
на автомобила се контролира от
конвенционалния режим на
управление на скоростта (фиксирана
скорост) на системата ICC.

• Система на Круиз контрол предупреждение
(оранжев):

Указва неизправност в системата ICC.

2. Индикатор за зададената скорост на
автомобила:

Този индикатор указва зададената скорост
на автомобила.

Задействане на Конвенционален
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост)

За да изберете Конвенционален режим на
управление на скоростта (фиксирана
скорост), натиснете и задръжте главния
превключвател MAIN jA за повече от
приблизително 1,5 секунди.

При включване на ГЛАВНИЯ превключвател,
дисплеят за режим на конвенционална
(фиксирана скорост) и индикатори се
показват на информационния дисплей на
автомобила. След като сте задържали
превключвателя MAIN повече от 1,5 секунди,
дисплеят на Системата на Интелигентния
круиз контрол (ICC) се изключва. Появява се
индикаторът за круиз контрол. Сега вече
можете да зададете желаната скорост на
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пътуване. Ако натиснете превключвателя
MAIN отново, системата ще се изключи
напълно.

Когато ключът за запалване се постави в
положение “OFF”, системата също ще се
изключи автоматично. За да използвате
системата ICCотново, натиснете и освободете
превключвателя MAIN (Режим за
контролиране на разстоянието между два
автомобила) много бързо или го натиснете и
задръжте още веднъж (Конвенционален
режим на управление на скоростта), за да го
включите.

ВНИМАНИЕ

За да избегнете случайното активиране на круиз
контрол, уверете се, че сте изключили
превключвателя MAIN, когато не използвате
Системата ICC.

За да зададете постоянно поддържаната
скорост на движение, ускорете автомобила
до желаната скорост, натиснете
превключвателя <SET –> и го освободете.
(Индикаторът за задаване на круиз контрол
(зелен) и индикаторът за задаване на скорост
на автомобила се включват.) Отстранете
крака си от педала на газта. Вашият
автомобил ще поддържа зададената скорост.

• За да изпреварите друг автомобил, натиснете
педала на газта. Когато отпуснете педала,
автомобилът ще се върне към зададената
преди това скорост.

• Автомобилътможеданеподдържаустановената
скорост, когато шофирате надолу или нагоре по
стръмни хълмове. Ако това се случи,
поддържайте ръчно скоростта на автомобила.

За да отмените установената скорост,
използвайте един от следните три метода:

1. Натиснете бутона <CANCEL>. Индикаторът
за скорост на автомобила ще се изключи.

2. Натиснете педала на спирачката.
Индикаторът за скорост на автомобила ще
се изключи.

3. Изключете превключвателя MAIN. И двата
индикаторакруизи скорост наавтомобила
ще се изключат.

За да пренастроите на по-висока скорост на
пътуване, използвайте един от следните три
метода:

1. Натиснете педала на газта. Когато
автомобилът придобие желаната скорост,
натиснете и освободете превключвателя
<SET –>.

2. Натиснете и задръжте превключвателя
<RES +>. Когато автомобилът достигне
желаната скорост, отпуснете
превключвателя.

3. Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <RES +>. Всеки път, когато
правите това, зададената скорост ще се
увеличава приблизително с 1,6 км/ч (1
MPH).

За да пренастроите на по-ниска скорост на
пътуване, използвайте един от следните три
метода:

1. Натиснете леко педала на спирачката.
Когато автомобилът придобие желаната
скорост, натиснете и освободете
превключвателя <SET –>.

2. Натиснете и задръжте превключвателя
<SET –>. Освободете превключвателя,
когато автомобилът намали скоростта си
до необходимата.JVS0281XZ
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3. Натиснете, след това бързо освободете
превключвателя <SET –>. Всеки път, когато
правите това, зададената скорост ще
намалява приблизително с 1,6 км/ч
(1 MPH).

За да възстанови предварително зададената
скорост, натиснете и освободете
превключвателя <RES +>. Автомобилът ще
възстанови последно зададената скорост на
пътуване, когато скоростта на автомобила е
над 40 км/ч (25 MPH).

Автоматично прекратяване на
функцията
Ще чуете предупредителен звън при следните
условия и управлението ще бъде прекратено
автоматично.

• Когато автомобилът намали скоростта си с
повече от 13 км/ч (8 MPH) под зададената
скорост

• Когато педала на съединителя е натиснат

• Когато преместващия лост е повдигнат до
неутрално положение N (Neutral)

• Когато VDC системата или ESP (включително
системата за регулиране на тягата) са включени

• Когато едно от колелата приплъзва

Предупреждение

Когато системата не работи правилно,
прозвучава звуков сигнал, цветът на
индикатора за круиз контрол ще се смени на
оранжев.

Действия, които да предприемете:

Ако цветът на индикатора за круиз контрол се
промени на оранжев, спрете автомобила на
безопасно място и преместете скоростния
лост в положение P (Паркиране). Изключете
двигателя, рестартирайте двигателя,
възстановете шофирането и настройте
Системата ICC отново.

Ако това не е възможно или индикаторът
остане включен, това показва, че Системата
ICC не функционира правилно. Въпреки, че
автомобилът все още може да бъде
управляван при нормални условия,

закарайте го за проверка в някой от
центровете на INFINITI или квалифициран
сервиз.
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Системата на асистента за управление на
дистанцията (DCA) спира и мести педала на
газта нагоре в зависимост от дистанцията и
относителнатаскоростнаавтомобилаотпред,
за да помогне на шофьора да поддържа
дистанция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги шофирайте внимателно, когато
използвате системата DCA. Преди да използвате
Системата заинтелигентенкруизконтрол (DCA),
прочетете изцяло и разберете Ръководството за
Експлоатация на Автомобила. За да избегнете
сериозно нараняване или дори смърт, не
разчитайте на системата да предотврати пътно-
транспортни произшествия или да контролира
скоростта на автомобила в аварийни ситуации.
Не използвайте системата DCA, освен при
подходящи пътна обстановка и трафик.

• Aко даден автомобил, който се движи пред вас
спре, вашият автомобил ще намали скоростта
си до пълно спиране, в рамките на
ограниченията на системата. Системата ще се
изключи,веднагащомпрецени,чеавтомобилът
е спрял и с предупредителен звуков сигнал. За
да предпазите автомобила от придвижване,
натиснете докрай педала на спирачката.

• Системата DCA няма да контролира спирачките,
докато кракът на шофьора е върху педала на
газта.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СИСТЕМАТА
DCA

Системата е предназначена да подпомогне
шофьора за следвадистанцията с автомобила
отпред, пътуващ в същото платно и посока.

Ако радарният сензор jA регистрира
по-бавно движещ се автомобил отпред,
системата ще намали скоростта на
автомобила, за да помогне на шофьора да
запази дистанцията.

Системата автоматично регулира притока на
гориво и включва спирачките (до 40% от
спирачната мощност на автомобила), ако е
необходимо.

Обхватът на разпознаване на сензора е
приблизително 200 м (650 ft) напред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата е само помощно средство за
подпомагане на шофьора и не служи като
предупреждение за сблъсък или средство за
избягването му. Шофьорът е този, който е
отговорен за предпазливостта, безопасното
шофиранеиконтролнаавтомобилапрезцялото
време.

• Системата няма да се адаптира автоматично
към пътните условия.Не използвайте системата
върхупътищасостризавои,иливърхузаледени
пътища, при силен дъжд или при мъгла.

Радарният сензор няма да регистрира
следните обекти:

• Стационарни и бавно движещи се автомобили

• Пешеходци или обекти на пътя

• Идващите автомобили в същото платно

• Мотоциклети движещи се извън лентата на
движение на автомобила

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Тъй като съществува ограничение в действието
на функцията за контролиране на разстоянието
между два поредни автомобила, никога не
разчитайте само на системата DCA. Системата
няма да коригира небрежното, невнимателно и
разсеяно шофиране, или да преодолее лошата
видимост в дъжд, мъгла или други лоши
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климатични условия. Намалете скоростта на
автомобила като натиснете педала на
спирачката, в зависимост от разстоянието до
автомобила пред вас и заобикалящите го
обекти с оглед да поддържате безопасно
разстояние между автомобилите.

• Системата може да не разпознае автомобила
пред вас при някои пътни или климатични
условия. С оглед избягването на произшествия,
никога не използвайте системата DCA при
следните условия:

– На пътища с остри завои.

– На хлъзгави пътища или повърхности,
като например на лед или сняг и т.н.

– При лоши климатични условия (дъжд,
мъгла, сняг, и т.н.)

– Когато дъжд, сняг или замърсяване
възпрепятстват функционирането на
системата.

– На пътища с наклон надолу (честото им
използване може да доведе до
прегряване на спирачките).

– На стръмни пътища с непрекъснато
сменящ се наклон нагоре и надолу.

– Когато се тегли ремарке (за Европа).

• Принякои пътниили условия на трафика, даден
автомобил или предмет може неочаквано да
навлезе в диапазона на сензора и да

предизвика автоматично спирачно действие.
Може да се наложи да контролирате
разстоянието от другите автомобили като
използвате педала на газта. Винаги бъдете
бдителни и избягвайте използването на
Системата DCA, когато този раздел не го
препоръчва.

СИСТЕМНА РАБОТА НА DCA

Винаги обръщайте внимание на работата на
автомобила и бъдете готови ръчно да
намалите ускорението, за да подходящо
разстояние, докато го следвате. Възможно е
при някои обстоятелства, системата за
управление на дистанцията (DCA) да не може
да намали ускорението на автомобила.

СистематаDCA използва сензорjA , намиращ
се зад долната решетка на предната броня, за
да регистрира автомобилите, движещи се
отпред.

Дадените по-долу условия са някои от тези,
при които сензорът не може да приеме
сигналите:

• Когато снегът или пръските от преминаващите
автомобили намаляват видимостта на сензора

• Когато изключително тежък багаж е натоварен
на задната седалка или в багажника на
автомобила ви

Системата DCA е конструирана да проверява
автоматично функционирането на предния
радар. Когато предната радарна област е
покрита от мръсотия или е преградена,
системата автоматично ще се изключи. Ако
предният радар епокрит с лед,прозрачнаили
безцветна винилова торба, и т.н., системата
DCAможе да не ги разпознае.Възможно е при
тезиобстоятелства, систематаDCAданеможе
да намали правилно ускорението на
автомобила. Редовно проверявайте и
почиствайте сензорната област.

Системата за управление на дистанцията DCA
е проектирана да помогне на шофьора да
спазва дистанцията с автомобила отпред.
Системата ще намали ускорението, както е
необходимо и ако автомобила отпред
започне да спира, автомобилът намалява
ускорението си до пълно спиране. Все пак,
СистематаDCAможе да приложи само до 40%
от общата мощност на спирачките на
автомобила. Ако даден автомобил се движи
във вашата лента пред вас или ако даден
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автомобил, който се движи пред вас бързо
намали скоростта, разстоянието между
автомобилите може да се намали, тъй като
Системата DCA не може да намали скоростта
на автомобила достатъчно бързо. Ако това се
случи, Системата DCA ще прозвучи
предупредителен сигнал, а системният
дисплей ще премигне, за да уведоми
шофьора да предприеме съответните
действия.

Виж “Предупреждение за приближаване” по-долу
в този раздел.

Тази система спира и движи нагоре педалът
на газта, за да помогне на шофьора за
поддържането на дистанция с автомобила
отпред. Ускорението трябва да бъде
задействано то шофьора.

Системата DCA не контролира скоростта на
автомобила или ви предупреждава, когато
приближитестационарниибавнодвижещисе
автомобили. Трябва да обръщате внимание
на работата на автомобила за поддържане на
подходящо разстояние от автомобилите пред
вас.

Диапазонът на сензора е ограничена.
Автомобилът отпред трябва да бъде
диапазона на сензора, за да работи
системата.

Автомобилът пред вас може да излезе извън
зоната на установяване поради положението
си в рамките на същото платно на движение.
Мотоциклетите може да не бъдат установени
в същото платно пред вас, ако те се движат
отстрани на централната линия на платното.
Автомобил, който навлиза в платното пред
вас може да не бъде разпознат, докато не се
придвижиизцяловлентата.Акотовасеслучи,
системата за управление на дистанцията
може да ви предупреди като премигне
системния индикатор и прозвучи звуков
сигнал. На шофьора може да се наложи
ръчно да поддържа подходящото разстояние
до автомобила, който се движи пред вас.
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Когато шофирате по някои пътища, като
например криволичещи, стръмни, с много
завои, тесни пътища или пътища, които са в
строеж, сензорът на Системата за управление
на дистанциятаможеда установиавтомобили
в друго платно, или може временно да не
установи даден автомобил, който се движи
предвас.Товаможедапричининеправилната
работа на системата.

Разпознаването на автомобилите може също
да бъде повлияно от работата на автомобила
(маневриране пришофиранеилиположение,
в което се намирате в лентата на движение, и
т.н.)илисъстояниетонаавтомобила.Ако това
се случи, системата за управление на
дистанцията може да ви предупреди като
премигне системния индикатор и прозвучи
неочакван звуков сигнал. Вие ще трябва
ръчно да контролирате подходящото
разстояние до автомобила, който се движи
пред вас.

Дисплей и индикатори на системата
DCA

Дисплеят е разположен между скоростомера
и тахометъра.

1. Преден индикатор на системата Асистент
на шофьора

• Преден индикатор на системата Асистент на
шофьора (зелен):

Показва, че системата DCA е
ВКЛЮЧЕНА.

• Преден индикатор на системата Асистент на
шофьора (оранжев):

Указва неизправност в системата DCA.

2. Индикаторзаразпознаваненаавтомобила
отпред:

Показва дали установява автомобил пред
вас.

Работа със системата DCA

Системата DCA се включва, когато
превключвателя на асистента за динамично
шофиране на волана е натиснат, докато е
задействан [Distance Control Assist] (Асистент
за управление на дистанцията) в менюто на
долния дисплей. Предния индикатор на
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системата Асистент на шофьора (зелен) се
появява на автомобилния информационен
дисплей, когато системата DCA е включена.

Системата ще започне да работи след като
скоростта на автомобила стане под 5 км/ч
(3 MPH).

Как да активирате/деактивирате системата
DCA:

Извършете следните стъпки, за да
задействатеилидеактивиратесистематаDCA.

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Driver Assist] (Асистент за шофиране) на
долния дисплей.

2. Докоснете [Forward Assist] (Преден
асистент).

3. Докоснете [Distance Control Assist]
(Асистент за управление на дистанция), за
да активирате или деактивирате
системата.

При следните условия, систематаDCA няма да
работи и ще се появи предупреждение [Not
available] (Не е наличен) на автомобилния
информационен дисплей:

• Когато селекторният превключвател за режим
на шофиране INFINITI е завъртян в режим SNOW
(СНЯГ) (за да използвате системата DCA,
завъртете селекторния превключвател INFINITI в
режим, различен от режим SNOW (СНЯГ), след
това включете превключвателя на асистента за
управление на дистанцията.)

За подробности относно селектора за
режимите на шофиране INFINITI, вижте
“Селектор за режим на шофиране INFINITI” по-
горе в този раздел.

• Когато Динамичното управление на автомобила
(VDC)/Електронната програма за стабилност
(ESP) е изключена (за да използвате системата
DCA, включете VDC или ESP, след това натиснете
превключвателя за системата на асистента за
динамично управление.)

За подробности относно системата VDC/
ESP, вижте “Система за Динамичен контрол на
автомобила (VDC) (освен за Европа)” по-горе в
този раздел или “Система на Електронна
програма за стабилност (ESP)(за Европа)”
по-горе в този раздел.

• Когато системите ABS, VDC или ESP
(включително системата за регулиране на
тягата) функционират

Когато конвенционалният режим (фиксирана
скорост)накруиз контролаработи, системата
DCA няма да работи. (За да използвате
систематаDCA, изключете конвенционалният
режим (фиксирана скорост) на круиз
контрола, след това натиснете
превключвателя на системата на асистента за
управление на дистанцията.)

За подробности относно конвенционалния
режим на управление на скоростта
(фиксирана скорост), вижте “Система за
интелигентен Круиз контрол (ICC) (където е
поставена за модели с автоматична трансмисия
(AT))” по-горе в този раздел.

Когато двигателят е изключен, системата DCA
автоматично се изключва.

JVS0246XZ

Стартиране и шофиране 5-117



Работа на системата
1. Дисплей за настройка на системата при

автомобил пред вас

2. Дисплей за настройка на системата без
автомобил пред вас

3. Дисплей за настройка на системата с
автомобил пред вас (необходима е
работа на спирачките)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Системата за управление на дистанцията (DCA)
автоматично намалява ускорението, за да помогне
на шофьора да спазва дистанцията с автомобила
отпред. Когато намаление на ускорението е
наложително, спрете ръчно, за да задържите
безопасна дистанция при внезапно спиране на
автомобила отпред или когато пред вас внезапно
се появи автомобил. Винаги оставайте бдителни,
когато използвате системата DCA.

Системата на асистента за управление на
дистанцията (DCA) помага на шофьора да
поддържа дистанцията с автомобила отпред
като спираиместипедалана газта нагорепри
нормални условия на шофиране.

Когато отпред бъде регистриран автомобил:

Индикаторът за регистриран автомобил
отпред се включва.

Когато автомобилът приближи автомобил
отпред:

• Ако кракът на шофьора не е върху педала на
газта, системата автоматично активира
спирачките, за да намали плавно ускорението,
колкото е необходимо. Aко даден автомобил,
койтоседвижипредвасспре,вашиятавтомобил
ще намали скоростта си до пълно спиране, в
рамките на ограниченията на системата.

• Ако кракът на шофьора е върху педала на газта,
системата премества автоматично педала
нагоре, за да подпомогне шофьора в
отпускането на педала.

Когато е необходима работа на шофьора със
спирачките:

Системата предупреждава шофьора със
звуков сигнал и мигане на индикатора за
автомобил отпред. Ако кракът на шофьора е
върху педала на газта след
предупреждението, системата премества
автоматично педала на газта нагоре, за да
подпомогне шофьора за натискане на педала
на спирачката.

Стоп светлините на автомобила се включват
и спирачния педал се натиска, когато се
извършва спиране от страна на системата
DCA.

Когато спирачката се задейства, може да се
чуе шум. Това не е повреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Когато индикаторната лампа за автомобил
отпред не е светнала, системата няма да
контролира или предупреди шофьора.

• В зависимост от положението на педала на
газта, е възможно системата да не може да
помогне на шофьора да отпусне по подходящ
начин педала на газта.
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• Aко даден автомобил, който се движи пред вас
започнеда спира,вашият автомобилщенамали
скоростта си до пълното си спиране, в рамките
на ограниченията на системата. Системата ще
освободи управлението на спирачките с
единичен предупредителен звуков сигнал, след
като е определила, че автомобила е
неподвижен. За да предпазите автомобила от
придвижване, натиснете докрай педала на
спирачката. (Системата ще продължи да
автоматичния контрол, след като системата
достигне 5 км/ч (3 MPH).)

Отмяна на системата:

Следната работа на шофьора отменя
действието на системата.

• Когато шофьорът натисне педала на газта дори
малко, докато системата го мести нагоре,
контролът върху педала на газта от системата
DCA е отменен.

• Когато кракът на шофьора е върху педала на
газта, спирачките не се контролират от
системата.

• Когато кракът на шофьора е върху педала на
спирачката, не работи нито спирачен контрол,
нито системно предупреждение.

• Когато системата на интелигентния круиз
контрол (ICC) е настроена, системата DCA ще
бъде деактивирана.

Предупреждение за приближаване
Ако вашият автомобил се приближи до
автомобила пред вас поради бързо
намаляване на скоростта на този автомобил
или ако друг автомобил се вреже между вас,
системата предупреждава шофьора със
звуков сигнал и на дисплея на системата DCA.
Намалете скоростта като натиснете педала на
спирачката, за да поддържате безопасно
разстояние до автомобила, ако:

• Прозвучи звуков сигнал.

• Индикаторът за регистриран автомобил отпред
мига.

• Предният индикатор на системата асистент на
шофьора (оранжев) мига.

Предупредителен звук може да не се чуе в
някои случаи, когато иматемалко разстояние
междуавтомобилите.Някоипримери за това:

• Когато автомобилите пътуват при една и съща
скорост и разстоянието между автомобилите не
се променя

• Когато автомобилът пред вас се движи по-бързо
и разстоянието между автомобилите се
увеличава

• Когато даден автомобил се вреже между вас и
автомобила пред вас

Предният индикаторна систематаАсистент на
шофьора (оранжев) мига и се чува звуков

сигнал, когато автомобила доближи до
автомобилите, които са паркирани или се
движат бавно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Може да прозвучи звуков сигнал за
предупреждение при приближаване, а предния
индикатор на системата асистент на шофьора
(оранжев) може да мига, когато радарния сензор
регистрира обекти отстрани на автомобила или
отстрани на пътя. Това може да предизвика
намаляване или увеличаване на скоростта на
автомобила от системата DCA. Радарният сензор
може да регистрира тези обекти, когато
автомобилът се движи по криволичещи пътища,
тесни пътища, стръмни пътища или когато навлиза
или излиза от завой. В тези случаи вие ще трябва
да контролирате ръчно подходящото разстояние
пред вашия автомобил.

Същотака,чувствителносттанасензораможе
да бъде повлияна от работата на автомобила
(маневриране при шофиране или положение
на шофиране в лентата) или състоянието на
трафика или състоянието на автомобила
(например, ако даден автомобил се
управлява с някаква повреда).
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Автоматично прекратяване на
функцията
Условие A:

При следните обстоятелства, система на
асистент за управление на дистанцията (DCA|
се отменя автоматично. Ще прозвучи
алармен сигнал и предупреждение [Not
available] (Не е наличен) ще се появи на
информационния дисплей. Системата няма
да може да бъде настроена.

• Когато ESP системата е изключена.

• Когато ABS, ESP системата (включително
системата за управление на тягата) работи.

• Когато избраният със селектор за режим на
шофиране INFINITI е превключен на режим
SNOW (СНЯГ).

• Когато сигналът от радарния сензор временно е
прекъснат.

Действия, които да предприемете:

Когато условията, посочени по-горе вече не
са налични, включете отново системата DCA.

Условие B:

Когато областта на радарния сензор на
предната броня е покрита с мръсотия или е
преградена, правейки невъзможно да се
регистрира автомобил отпред, систематаDCA
автоматично спира.

Ще прозвучи звуков сигнал, предния
индикатор на системата асистент нашофьора
(оранжев) и предупреждение [Front Radar
obstructed] (Предния радар е закрит), ще се
появят на информационния дисплей.

Действия, които да предприемете:

Ако на информационния дисплей се появят
предният индикатор на системата Асистент на
шофьора (оранжев) и предупредително
съобщение, спрете автомобила на безопасно
място и преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране), след което
изключете двигателя-. Когато радарният
сигнал е временно прекъснат, почистете
сензорната област на предната броня и
рестартирайте двигателя. Ако
предупредителното съобщение продължи да
стои на екрана, проверете DCA системата в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Условие C:

Когато системата DCA не работи правилно,
прозвучава звуков сигнал, предният
индикатор на системата за асистент на
шофьора (оранжев) и системно
предупреждение [System fault] (Системна
грешка) ще се появят на информационния
дисплей.

Действия, които да предприемете:

Ако на информационния дисплей се появят
предният индикатор на системата Асистент на
шофьора (оранжев) и предупредително
съобщение, спрете автомобила на безопасно
място и преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране). Изключете
двигателя, рестартирайте двигателя и
включете отново системата DCA.

Ако не е възможно да настроите системата
или индикаторът остане включен, той може
да показва, че системата не функционира
правилно. Въпреки, че автомобилът все още
може да бъде управляван при нормални
условия, закарайте го за проверка в някой от
центровете на INFINITI или квалифициран
сервиз.

Поддръжка на сензора
Радарният сензор за DCA системата е общ със
системата на Интелигентния Круиз контрол
(ICC) и се намира под долната решетка на
предната броня.

За поддръжка на сензора, вижте “Поддръжка
на сензора” по-горе в този раздел.
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Системата за Аварийно спиране напред може
да помогне на шофьора, когато има риск от
челен удар с автомобила отпред в платното на
движение.

Системата за Аварийно спиране напред
използва радарен сензорjA , намиращ се под
долната решетка на предната броня, за да
измерва разстоянието до автомобила отпред
в платното на движение.

системата за Аварийно спиране напред
работи при скорости приблизително над 5
км/ч (3 MPH).

За модел с автоматична трансмисия (АТ):

Ако има риск от сблъсък, системата за
Аварийно спиране напред използва визуално
и звуково предупреждение и избутва педала
на газта нагоре. Ако шофьорът освободи
педала на газта, тогава системата за
Аварийно спиране напред частично включва
спирачките. Ако шофьорът не направи нищо,

системата за Аварийно спиране напред
използва второ визуално и звуково
предупреждение. А ако рискът от сблъсък
стане неизбежен, системата за Аварийно
спиране напред включва повече спирачките.

За модел с ръчна трансмисия (MT):

Ако има риск от сблъсък, системата за
Аварийно спиране напред използва визуално
и звуково предупреждение. Ако шофьорът не
направи нищо, системата за Аварийно
спиране напред използва второ визуално и
звуково предупреждение и включва
спирачките частично.А ако рискът от сблъсък
стане неизбежен, системата за Аварийно
спиране напред включва повече спирачките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата за Аварийно спиране напред е
допълнителна помощ за шофьора. Тя не заменя
вниманието на шофьора за условията на
трафика, нито отговорността за безопасно
шофиране. Тя не може да предотврати
инциденти поради небрежност или опасни
техники на шофиране.

• Системата за Аварийно спиране напред не
функционира при всички условия на
шофиране, трафик, атмосферни или пътни
условия.

JVS0235XZ

СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ НАПРЕД
(където е поставена)
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РАБОТА НА СИСТЕМАТА Системата за Аварийно спиране напред ще
функционира, когато вашия автомобил се
движи със скорост от над приблизително 5
км/ч (3 MPH).

За модел с автоматична трансмисия (АТ):

Ако бъде регистриран риск от челен сблъсък,
системата за Аварийно спиране напред ще
подаде първо съобщение на шофьора с
мигане на предния индикатор на системата за
помощ при шофиране (оранжев) и този за
регистрация на автомобил отпред (оранжев),
като издава и звуков сигнал. В допълнение
системата за Аварийно спиране напред
избутва педала на газта нагоре. Ако
шофьорът освободи педала на газта, тогава
системата частично включва спирачките.

Ако шофьора включи спирачките бързо и
силно след предупреждението, а системата за
Аварийно спиране напред регистрира, че все
още има възможност от челен сблъсък,
системата увеличава спирачната сила.

Акошофьорът не направи нищо, системата за
Аварийно спиране напред използва второ
визуално (червено) и звуково
предупреждение.

А ако рискът от сблъсък стане неизбежен,
системата за Аварийно спиране напред
включва повече спирачките автоматично.

Предупреждение Визуално Звуково

Първо предупреждение m Chime (камбана)

Второ предупреждение m Пронизителен звук

1. Преден индикатор на системата Асистент на шофьора
2. Индикатор за разпознаване на автомобила отпред
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За модел с ръчна трансмисия (MT):

Ако бъде регистриран риск от челен сблъсък,
системата за Аварийно спиране напред ще
подаде първо съобщение на шофьора с
мигане на предния индикатор на системата за
помощ при шофиране (оранжев) и издава и
звуков сигнал.

Ако шофьора включи спирачките бързо и
силно след предупреждението, а системата за
Аварийно спиране напред регистрира, че все
още има възможност от челен сблъсък,
системата увеличава спирачната сила.

Акошофьорът не направи нищо, системата за
Аварийно спиране напред използва второ
визуално (червено) и звуково
предупреждение. Ако шофьорът освободи
педала на газта, тогава системата частично
включва спирачките.

А ако рискът от сблъсък стане неизбежен,
системата за Аварийно спиране напред
включва повече спирачките автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

Стоп светлините на автомобила се включват при
използване на спирачките от системата за
Аварийно спиране напред.

В зависимост от скоростта на автомобила и
разстоянието до автомобила отпред, както и
условията за шофиране и на пътя, системата
може да помогне на шофьора за избегне

челен сблъсък или да помогне за смекчаване
на последствията от сблъсък, ако такъв е
неизбежен.

Ако шофьорът работи с волана, ускорява или
спира, системата за Аварийно спиране
напред ще се включи по-късно или няма да се
включи.

Автоматичното спиране се прекратява при
следните условия:

• Когато воланът бъде завъртян достатъчно за
избягване на сблъсък.

• Когато педалът на газта бъде натиснат.

• Когато отпред вече няма автомобил.

Ако системата за Аварийно спиране напред
спре автомобила, той ще остане неподвижен
приблизително за 2 секунди преди
освобождаване на спирачките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Радарният сензор не регистрира следните
обекти:

– Пешеходци, животни или препятствия
по пътя

– Насрещни автомобили

– Превозни средства

– Радарният сензор има някои
ограничения в работата си. За

неподвижни автомобили, системата за
Аварийно спиране напред няма да
функционира, когато автомобила се
движи със скорост над приблизително
70 км/ч (45 MPH).

– Радарният сензор може да не
регистрира автомобил отпред при
следните обстоятелства:

– Замърсяване, лед, сняг или друг
покриващ материал върху радарния
сензор.

– Смущения от други радарни
източници.

– Когато от автомобилите или от пътя се
вдигат пръски.

– Ако автомобилът отпред е тесен (напр.
мотоциклет).

– При шофиране на стръмно
нанадолнище или на пътища с остри
завои.

– Когато се тегли ремарке (за Европа).

• При някои трафик условия, системата за
Аварийно спиране напред може неочаквано да
бутне педала на газта нагоре или частично да
включи спирачките. Когато ускорението е
необходимо, продължете да натискане педала
на газта, за да блокирате системата.
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• Спирачният път се увеличава на хлъзгави
повърхности.

• Прекалено силния шум ще се смеси с
предупредителния звън и той може да не бъде
чут.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на
системата за Аварийно спиране
напред

Извършете следните стъпкизавключванеили
изключване на системата за Аварийно
спиране напред.

1. Натиснете бутона <MENU>j1 и докоснете
[Driver Assist] (Асистент за шофиране) на
долния дисплей.

2. Докоснете [Emergency Assist] (Аварийна
помощ).

3. Докоснете [Forward emergency braking]
(Аварийно спиране напред) за ВКЛ/ИЗКЛ
на системата.

Когато системата за Аварийно спиране
напред е изключена, предупредителната
лампа за Аварийно спиране напред
(оранжева)ще свети.

Предната аварийна спирачна система ще се
ВКЛЮЧИ автоматично, когато двигателят
бъде рестартиран.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато настройката на системата за аварийно
спиране напред е ВКЛ или ИЗКЛ, едновременно с
това, системата запредварителнопредупреждение
за възможен челен сблъсък също е ВКЛ или ИЗКЛ.

Системата временно не е налична
Условие A:

Когато радарният сензор прихване смущение
от друг радарен източник, регистрацията на
автомобила отпред става невъзможно,

системата за Аварийно спиране напред се
изключва. Ще светнат предупредителната
лампа (оранжева) на системата за аварийно
спиране напред и индикатора на системата
асистент на шофьора (оранжева).

Действия, които да предприемете:

Когато горните условия вече не са налични,
системата за Аварийно спиране напред ще
продължи автоматично.

Условие B:

Когато сензорната област на предната броня
е покрита с мръсотия или е преградена,
правейки невъзможно да се регистрира
автомобил отпред, системата за Аварийно
спиране напред се изключва автоматично.
Предупредителната лампа (оранжева) на
системата за аварийно спиране напред и
индикатора на системата Асистент на
шофьора ще светне, а в информационния
дисплей ще се появи предупредително
съобщение [Front Radar obstructed] (Преден
радар преграден).

Действия, които да предприемете:

Ако предупредителната лампа (оранжева)
светне, спрете автомобила на безопасно
място, преместете скоростния лост в
положение “P” (Паркиране), след което
изключете двигателя. Почистете капака на
радара на долната решетка с мека кърпа и
рестартирайте двигателя. Ако

JVS0246XZ

JVS0299XZ

Предупредителна лампа (оранжева) на системата за
аварийно спиране напред
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предупредителната лампа продължава да
свети, проверете системата за Аварийно
спиране напред в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Условие C (само AT модел):

Когато задвижващото устройство на педала
на газта регистрира, че вътрешната
температура на мотора е висока, системата
за Аварийно спиране напред се изключва
автоматично. Предупредителната лампа
(оранжева)насистематазааварийноспиране
напред и индикатора на системата Асистент
на шофьора ще светне, а в информационния
дисплей ще се появи предупредително
съобщение [Not available High acceerator
temperature] (Не е наличен Висока
температура на педала на газта).

Действия, които да предприемете:

Когато горните условия вече не са налични,
системата за Аварийно спиране напред ще
продължи автоматично.

Неизправност на системата
Ако системата за Аварийно спиране напред е
повредена, тя ще бъде изключена
автоматично, ще се чуе сигнал,
предупредителната лампа на системата за
аварийно спиране напред (оранжева) и
индикатора на системата асистент за
шофьора (оранжев) ще светне, а на

информационния дисплей ще се появи
съобщение [System fault] (Системна грешка).

Действия, които да предприемете:

Ако предупредителната лампа (оранжева)
светне, спрете автомобила на безопасно
място, преместете скоростния лост в
положение “P” (Паркиране), изключете
двигателя, след което го стартирайте наново.
Ако предупредителната лампа продължава да
свети, проверете системата за Аварийно
спиране напред в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Поддръжка на сензора
За поддръжка на радарния сензор, Вижте
“Поддръжка на сензора” по-горе в този раздел.
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j1 Първи автомобил

j2 Втори автомобил

Системата за предварително
предупреждение за възможен сблъсък може
дапредупредишофьора,когатоимавнезапно
спиране на втория автомобил j2 пътуващ
пред автомобила отпредj1 в същото платно.

РАБОТА НА СИСТЕМАТА

1. Преден индикатор на системата Асистент
на шофьора

2. Индикаторзаразпознаваненаавтомобила
отпред

Системата за предварително
предупреждение за възможен сблъсък
използва радарен сензор jA , намиращ под
предната броня, с който измерва

NSD443

JVS0235XZ

JVS0225XZ

СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧЕЛЕН СБЛЪСЪК (където е поставена)
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разстоянието до втория автомобил отпред в
платното на движение. Системата за
предварителнопредупреждение завъзможен
сблъсък работи при скорости приблизително
над 5 км/ч (3 MPH). Ако съществува
потенциален риск от челен сблъсък,
системата запредварителнопредупреждение
за възможен челен сблъсък ще предупреди
шофьора с мигане на предния индикатор за
помощ на шофьора и ще прозвучи
предупредителен сигнал.

Предпазни мерки, свързани със
системата за предварително
предупреждение за възможен челен
сблъсък

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата за предварително предупреждение
за възможен челен сблъсък предупреждава
водача преди сблъсъка, но не го предотвратява.
Шофьорът е този, който е отговорен за

предпазливостта, безопасното шофиране и
контрол на автомобила през цялото време.

• Радарният сензор не регистрира следните
обекти:

– Пешеходци, животни или препятствия
по пътя

– Насрещни автомобили

– Превозни средства

• Системата за предварително предупреждение
за възможен челен сблъсък не функционира,
когато автомобилът отпред е тесен автомобил,
като мотоциклет.

• Радарният сензор може да не регистрира втори
автомобил отпред при следните обстоятелства:

– Сняг и силен дъжд

– Замърсяване, лед, сняг или друг
покриващ материал върху радарния
сензор

– Смущения от други радарни сензори

– Когато от автомобилите или от пътя се
вдигат сняг или пръски.

– Шофиране в тунел

– Теглене на ремарке (за Европа).

JVS0295XZ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Радарният сензор може да не регистриран
втори автомобил, когато автомобилът отпред е
теглен.

• Когато разстоянието до автомобила отпред е
прекалено малко, лъчът на радарния сензор е
преграден.

JVS0296XZ

JVS0297XZ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Радарният сензор може да не регистрира втори
автомобил,когатошофиратепостръменнаклон
надолу или по пътища с остри завои.

• Прекалено силния шум ще се смеси с
предупредителния сигнали тойможеданебъде
чут.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато настройката на системата за аварийно
спиране напред еONилиOFF, едновременно с това,
системата за предварително предупреждение за
възможен челен сблъсък също е превключена ON
или OFF.

Системата временно не е налична

Условие A:

Когато радарният сензор прихване смущение
от друг радарен източник, регистрацията на
автомобила отпред става невъзможно,
системата запредварителнопредупреждение
за възможен челен сблъсък се изключва. Ще
светнат предупредителната лампа (оранжева)

на системата за аварийно спиране напред и
индикатора на системата асистент на
шофьора (оранжева).

Действия, които да предприемете:

Когато горните условия вече не са налични,
системата запредварителнопредупреждение
за възможен челен сблъсък ще продължи
автоматично.

Условие B:

Когато радарната област на предната броня е
покрита с мръсотия или е преградена,
правейки невъзможно да се регистрира
автомобил отпред, системата за
предварителнопредупреждение завъзможен
челен сблъсък. Предупредителната лампа
(оранжева)насистематазааварийноспиране
напред и индикатора на системата Асистент
зашофиранеще светне, а в информационния
дисплей ще се появи предупредително
съобщение [Front Radar obstructed] (Преден
радар преграден).

Действия, които да предприемете:

Ако предупредителната лампа (оранжева)
светне, спрете автомобила на безопасно
място, преместете скоростния лост в
положение “P” (Паркиране), след което
изключете двигателя-. Почистете капака на
радара на долната решетка с мека кърпа и
рестартирайте двигателя. Ако
предупредителната лампа продължава да

JVS0298XZ

JVS0299XZ

Предупредителна лампа (оранжева) на системата за
аварийно спиране напред
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свети,проверетесистематазапредварително
предупреждение за възможен сблъсък в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Неизправност на системата
Ако система за предварително
предупреждение за възможен челен сблъсък
е повредена, тя ще бъде изключена
автоматично, ще се чуе сигнал,
предупредителната лампа на системата за
аварийно спиране напред (оранжева) и
индикатора на системата асистент за
шофьора (оранжев) ще светне и на
информационния дисплей ще се появи
съобщение [System fault] (Системна грешка).

Действия, които да предприемете:

Ако предупредителната лампа (оранжева)
светне, спрете автомобила на безопасно
място, преместете скоростния лост в
положение “P” (Паркиране), изключете
двигателя- след което стартирайте наново
двигателя-. Ако предупредителната лампа
продължава да свети, проверете системата за
предварителнопредупреждение завъзможен
сблъсък в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

Поддръжка на сензора
За поддръжка на радарния сензор, Вижте
“Поддръжка на сензора” по-горе в този раздел.

Следвайте тези лесни за приложение съвети
за шофиране с икономия на гориво и
понижение на въглеродния двуокис, за да
можете да постигнете най-голяма икономия
на гориво от вашия автомобил и да понижите
емисиите на въглероден двуокис.

1. Прилагайте плавен натиск на педала на
газта и на педала на спирачката.

• Избягвайте резките тръгвания и спирания.

• Прилагайте плавен натиск на педала на газта
и на педала на спирачката, когато е
възможно.

• Поддържайте постоянна скорост при
пътуване на дълъг път и, когато е възможно,
се движете по инерция.

2. Поддържайте постоянна скорост.

• Гледайте напред и се опитайте да
предугадите и да минимизирате спиранията.

• Синхронизацията на скоростта на
автомобила със светофарите ви позволява
да понижите броя спирания.

• Поддържането на постоянна скорост може да
намали необходимостта от спиране на
червени светофари и да подобри горивната
ефективност.

3. Шофирайте с икономична скорост на
икономични разстояния.

• Съблюдаването на ограниченията на
скоростта и непревишаването на 97 км/ч (60
mph) (където е разрешено от закона)може да
подобри горивната ефективност, поради
намалено аеродинамично триене.

• Поддържането на безопасна дистанция зад
други автомобили понижава ненужното
спиране.

• Наблюдавайте движението, за да
предугадите промените в разрешената
скорост, и да намалите смените на спиране и
плавно ускорение.

• Изберете обхват на трансмисията, подходящ
за пътните условия.

4. Използвайте круиз контрол.

• Използването на круиз контрол при
шофиране по магистрала подпомага
поддържането на постоянна скорост.

• Круиз контролът е особено ефективен за
пестене на гориво при шофиране по равни
терени.

5. Планирайте най-кратък маршрут.

• Използвайте карта или навигационна
система (където е поставена), за да
определите най-добрия маршрут, за да
спестите време.

СЪВЕТИ ЗАШОФИРАНЕ С ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО И ПОНИЖЕНИЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ДВУОКИС
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6. Избягвайте работа на празен ход.

• Изключването на двигателя, когато е
безопасно, и когато спиранията надвишават
30–60 секунди пести гориво и понижава
емисиите.

7. Закупете автоматичен пропуск за платени
пътища.

• Автоматичните пропуски позволяват на
водачите да използват специални ленти, за да
поддържат скоростта си на пътуване през
пункта за плащане и да избегнат спирането и
тръгването.

8. Зимно подгряване.

• Ограничетевреметонаработанапразенход,
за да минимизирате влиянието върху
икономия на гориво.

• Обикновено, автомобилите се нуждаят от не
повече от 30 секунди работа на празен ход
при запазване за постигане на ефективна
циркулация на двигателно масло, преди да
започнете шофиране.

• Вашият автомобил ще достигне своята
идеална работна температура по-бързо при
шофиране, отколкото при работа на празен
ход.

9. Поддържайте автомобила охладен.

• Паркирайте автомобила си в покрити
паркинги или на сянка, когато това е
възможно.

• При влизането в горещ автомобил,
отварянето на прозорците ще спомогне за
по-бързото понижение на вътрешната
температура, което ще доведе до по-малко
натоварване за климатичната система.

10. Не превозвайте много багаж.

• Отстранете ненужните предмети от
автомобила, за да понижите неговото тегло.

• Поддържайте двигателя си в добро състояние.

• Следвайте препоръчителната програма за
поддръжка.

• Поддържайте гумите напомпани до коректното
налягане. Ниското налягане в гумите повишава
износването на гумите и понижава икономията
на гориво.

• Поддържайте правилна съосност на гумите.
Неправилната съостност повишава износването
на гумите и понижава икономията на гориво.

• Използвайте двигателно масло с препоръчан
вискозитет. (Виж “Препоръчителни течности/
смазочни материали и вместимости” в раздел
“9. Техническа информация”.)

ПОВИШЕНИЕ НА ИКОНОМИЯТА НА ГОРИВО И
ПОНИЖЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН
ДВУОКИС
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не спирайте и не паркирайте автомобила над
запалимиматериали като например суха трева,
отпадъчна хартия или парцали. Те може да се
самозапалят и да предизвикат пожар.

• Безопасните процедури за паркиране изискват
едновременното задействане на спирачката
при паркиране и поставянето на скоростния
лост на моделите с автоматична трансмисия в
положение P (Паркиране) или на подходяща
предавка за моделите с ръчна трансмисия (MT).
Ако не направите това, автомобилът може да се
придвижи неочаквано или да се приплъзне,
което да доведе до произшествие.

• Когато паркирате автомобила, уверете се, че
скоростният лост в преместен в положение P
(Паркиране). Скоростният лост не може да бъде
преместен от положение P (Паркиране) без да
натиснете педала на спирачката (модел АТ).

• Никога не оставяйте двигателя да работи, а
автомобила без надзор.

• Не оставяйте в автомобила деца без надзор. Те
може да активират по невнимание
превключватели или контроли. Така децата
може да бъдат въвлечени в сериозни
инциденти.

• За да бъде подпомогнато предотвратяването на
опасността от травма или смърт при случайно
задействане на автомобила и/или неговите

системи, не оставяйте деца, лица, нуждаещи от
помощ от други или домашни любимци без
надзор в автомобила. Освен това,
температурата в затворен автомобил в топъл
ден може бързо да се повиши достатъчно, за да
предизвика значителна опасност от травма или
смърт на хора и домашни любимци.

ПАРКИРАНЕ
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1. Приложете докрай спирачката при
паркиране.

2. Модел с автоматична трансмисия
(AT):Преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране).

Модел с ръчна трансмисия (MT):
Преместете скоростния лост в положение
R (Назад). При паркиране на наклон
нагоре, преместете скоростния лост в
положение 1 (1ва) предавка.

3. За да предотвратите придвижването на
автомобила в движението, когато сте
паркиралинанаклон,едобредазавъртите
колелата, както е показано.

ПОСОКА НАДОЛУ С БОРДЮРj1

Завъртете колелата към бордюра, и
преместете автомобила напред, докато
колелото откъм бордюра леко го докосне.
След това приложете докрай спирачката
при паркиране.

ПОСОКА НАГОРЕ С БОРДЮРj2

Завъртете колелата навън от бордюра, и
позволете на автомобила да се придвижи
назад, докато колелото откъм бордюра
леко го докосне. След това приложете
докрай спирачката при паркиране.

ПОСОКА НАГОРЕ или НАДОЛУ без БОРДЮР
j3

Завъртете колелата към страничната
повърхност на пътя, така че автомобилът
да се придвижи извън центъра на пътя, ако
автомобилът се премести. След това
приложете докрай спирачката при
паркиране.

4. Поставете ключа на запалването в
положение “OFF”.

SSD0488Z

Модел с ляво управление (LHD)

SSD0489Z

Модел с дясно управление (RHD)
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Вашият автомобил е проектиран да бъде
използван предимно за превоз на пътници и
багаж. INFINITI не препоръчва тегленето на
ремарке, тъй като то ще постави
допълнително натоварване върху двигателя,
предавките на трансмисията, кормилното
управление, спирачната система и другите
системи.

ВНИМАНИЕ

Повреда на автомобила, в резултат на теглене на
ремарке, не се покрива от гаранцията.

Вашият нов автомобил е проектиран да бъде
използван предимно за превоз на пътници и
багаж.

Тегленето на ремарке ще постави
допълнително натоварване върху двигателя,
предавките на трансмисията, кормилното
управление, спирачната система и другите
системи. Тегленето на ремарке ще вложи
други условия като например, люлеенето,
предизвикано от напречни ветрове, груби
условия на пътя или преминаващи камиони.

Вашият стил на шофиране и скорост трябва
да се регулират в съответствие с
обстоятелствата. Преди да решите да теглите
ремарке, свържете се INFINITI Център или
квалифициран сервиз за консултация и
обяснение за правилното използване на
теглителното оборудване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА

• Избягвайте да теглите ремарке по време на
първоначалния период на разработване.

• Преди да отпътувате, уверете се, че светлините
на ремаркето работят както трябва.

• Спазвайте определените от закона максимални
скорости за теглене на ремарке.

Не превишавайте 100 км/ч (62 MPH). (за
Европа)

• Избягвайте резките тръгвания, ускорявания и
спирания.

• Избягвайте резките завои и смяната на ленти.

• Винаги карайте автомобила с умерена скорост.

• Не използвайте следните системи (където са
поставени) докато теглите ремарке:

– Активен контрол на платно

– Система за предотвратяване напускане
на платно (LDP)

– Системата Навлизане в мъртва точка

– Система за предотвратяване сблъсът
отзад (BCI)

– Система за интелигентен круиз контрол
(ICC)

– Система на Асистента за управление на
дистанцията (DCA)

– Система за Аварийно спиране напред

– Система за предупреждение за
възможен челен сблъсък

• Следвайте инструкциите на производителя на
ремаркето.

• Изберете подходящи присъединителни
устройства (сцепително устройство за прицепа
на ремаркето, обезопасителна верига, носач на
покрив, и т.н.) за вашия автомобил и ремарке.
Тези съоръжения можете да намерите в INFINITI
Център или квалифициран сервиз, където
можете също да получите по-подробна
информация за теглене на ремарке.

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ (освен за Европа) ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ (за Европа)
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• Никога не позволявайте общото тегло на
ремаркето (ремаркето плюс неговия товар) да
превиши максимума, зададен за вашия
автомобил и присъединителното съоръжение.
Свържете се INFINITI Център или квалифициран
сервиз за повече информация.

• Ремаркето трябва така да бъде натоварено, така
че предметите да бъдат поставени над оста.
Максималният допустим вертикален товар
върху сцепително устройство за прицепа не
трябва да бъде превишаван.

• Организирайте обслужването на вашия
автомобил да става на по-чести интервали,
отколкото тези, указани в отделно
предоставената книжка за поддръжка.

• Тегленето на ремарке изисква повече гориво,
отколкото при нормални обстоятелства, поради
значителното увеличаване на тяговатамощност.

Докато теглите ремарке, проверявайте
индикатора за температурата на
охладителната течност за двигателя, за да
предпазите автомобила от прегряване.

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ
При теглене на ремарке, напомпайте гумите
на вашия автомобил до максимално
препоръчителното налягане на СТУДЕНО (за
пълно натоварване) указано на стикера с
информация за гумите.

Нетеглетеремарке,когатовашиятавтомобил
е с поставена временна резервна гума или
компактна резервна гума.

ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ ВЕРИГИ
Винаги използвайте подходящи
обезопасителни вериги между вашия
автомобил и ремаркето. Веригата трябва да
бъде кръстосана и прикачена към прицепа, а
не към бронята на вашия автомобил или оста
му. Винаги оставяйте достатъчно хлабина във
веригата за позволяване на взимане на
завои.

СПИРАЧКИ НА РЕМАРКЕ
Уверете се, че имате инсталирани спирачки
на ремаркето според изискванията местното
законодателство. Проверете също дали
цялото останало оборудване на ремаркето
отговаря на изискванията местното
законодателство.

Винаги блокирайте колелата на вашия
автомобил и ремаркето, когато паркирате.
Включвайте ръчната спирачка на ремаркето
там, където има поставени такива.
Паркирането по стръмни склонове не се
препоръча.

Ако паркирането на стръмни склонове не
може да бъде избегнато, поставете
скоростния лост в положение P (Паркиране)
(за модел с автоматична трансмисия (АТ)) или

скоростния лост в съответното положение (за
модела с ръчна трансмисия (МТ)), и завъртете
предните колела към бордюра.

УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕМАРКЕ (там,
където са поставени)

При теглене на ремарке с оригинален
електрически комплект с теглич на INFINITI и
използване на мигача, електрическата
система на вашия автомобил ще установи
допълнителния електрически товар на
светлините на ремаркето. В резултат на това,
тонът на индикатора за посока, ще бъде
различен.
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МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНО
СЪОРЪЖЕНИЕ
INFINITI препоръчва присъединителното
съоръжение за теглене на ремарке да бъде
инсталирано при следните условия:

• Максимално допустим вертикален товар върху
присъединителното съоръжение: 981 N (100 кг,
221 lb).

• Присъединителното съоръжение, точките на
присъединяванеиинсталационните частивърху
вашия автомобил: както е показано в пример на
илюстрацията.

• Задно разстояние на конзолата на
присъединителното съоръжение: jA 1 171 мм
(46,1 in).

Следвайте инструкциите на производителя на
присъединителното съоръжение по
отношение на инсталацията и използването
им.

NSD441
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако двигателят не работи или е изключен по време
на шофиране, електро-усилвателят на кормилното
управление няма да работи. Кормилното
управление ще бъде значително по-трудно за
управление.

ТИП ЕЛЕКТРИЧЕСКО УСИЛВАНЕ НА
КОРМИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако двигателят не работи или е изключен по
време на шофиране, електро-усилвателят на
кормилното управление няма да работи.
Кормилното управление ще бъде значително
по-трудно за управление.

• Когато предупредителната лампа за усилване
на кормилното управление светне при работещ
двигател, усилвателят на кормилното
управление ще спре работата си. Все още ще
имате контрол над автомобила, но воланът ще
бъде по-твърд.

Електрическото усилване на кормилното
управление е проектирано за помощ при
шофиране, така че воланът да работи с по-
малко усилие.

Когато воланът работи с повтарящи се
движения или непрекъснато по време на
паркиране или шофиране при много ниска
скорост, усилвателя на кормилното

управление ще бъде ограничен. Това е така,
за да се предотврати прегряване на
електрическото усилване на кормилното
управление, за да предпази системата от
повреда. Докато функцията на усилвателя е
намалена, работата на волана ще стане по-
тежка. Когато температурата на системата за
електрическо усилване на кормилното
управлението се понижи, нивото на усилване
ще се върне към обичайните стойности.
Избягвайте повтаряща се работа на волана,
което би причинило прегряване на системата
за електрическо усилване на кормилното
управление.

Можете да чуете шум при бърза работа с
волана. Във всеки случай това не е повреда.

Ако предупредителната лампа за усилването
на кормилното управление светне, докато
двигателят работи, това може да показва, че
електрическото усилване на кормилното
управление не работи добре и може да се
нуждае от обслужване. Проверете
електрическото усилване на кормилното
управление в INFINITI център или
квалифициран сервиз. (Виж “ Предупредителна
лампа за усилване на кормилното управление” в
раздел “2. Прибори и средства за управление”.)

Когато предупредителната лампа за усилване
на кормилното управление светне при
работещ двигател, усилвателят на
кормилното управлениеще спре работата си.

Все още имате контрол над автомобила.Ивсе
пак, ще бъде необходимо по-голямо усилие
за кормилното управление, особено при
резки завои и при ниски скорости.

ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА ОТ ТИП ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО УСИЛВАНЕ НА
КОРМИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато предупредителната лампа за усилване на
кормилното управление светне при работещ
двигател, усилвателят на кормилното управление
ще спре работата си.Все ощещеимате контрол над
автомобила, но воланът ще бъде много по-твърд.

Хидравличното усилване на кормилното
управление е проектирано за помощ при
шофиране, така че волана да работи с по-
малко усилие.

Когато воланът работи с повтарящи се
движения или непрекъснато по време на
паркиране или шофиране при много ниска
скорост, усилвателя на кормилното
управление ще бъде ограничен. Това е така,
за да се предотврати претоварване на
електрическият усилвател на кормилното
управление, за да предпази системата от
повреда. Докато функцията на усилвателя е
намалена, работата на волана ще стане по-
тежка. Ако работата с волана продължава,
усилването може да спре и да светне

УСИЛВАНЕ НА КОРМИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ
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предупредителна лампа за усилване на
кормилното управление. Спрете двигателя и
натиснете превключвателя за запалване в
положение “OFF”. Температурата на
системата за усилване на кормилното
управление с хидравлична помпа ще спадне,
а нивото на усилване отново ще се върне към
нормалното след стартиране на двигателя.
Предупредителната лампа за усилване на
воланащесеизключи.Избягвайтеповтаряща
се работа с волана, което би причинило
прегряване на системата за електрическо
усилване на кормилното управление с
хидравлична помпа.

При бърза работа с волана, можете да чуете
шум от автомобила. Това не е повреда.

Ако предупредителната лампа за усилването
на кормилното управление, докато двигателя
работи, това може а показва, че
хидравличната помпа на системата за
усилване на кормилното управление не
работят добре и може да се нуждаят от
обслужване. Проверете системата за
усилване на кормилното управление с
хидравлична помпа в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Когато предупредителната лампа за усилване
на кормилното управление светне при
работещ двигател, усилвателя на кормилното
управление ще спре работа, но вие все още
ще имате контрол на автомобила. В същото

време за работа с волана е необходимо по-
голямо усилие, особено при остри завои и
ниска скорост.

ДИРЕКТНО АДАПТИВНО КОРМИЛНО
УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато предупредителната лампа за усилване на
кормилното управление светне при работещ
двигател, усилвателят на кормилното управление
ще спре работата си.Все ощещеимате контрол над
автомобила, но воланът ще бъде по-твърд.

ВНИМАНИЕ

• Ако се използват джанти или гуми, различни от
препоръчаните от INFINITI, Директното
адаптивно кормилно управление може да не
работи правилно и предупредителната лампа за
усилването на кормилното управлениеможе да
светне.

• Не променяйте окачването на автомобила. Ако
части на окачването като амортисьори, карета,
пружини, стабилизиращи щанги и колела не са
препоръчваните от INFINITI за вашия автомобил
или самного повредени,Директното адаптивно
управление може да не работи правилно, а
предупредителната лампа за усилване на
кормилното управление може да светне.

• Не променяйте управлението на автомобила.
Ако части на кормилното управление не са тези,
препоръчвани от INFINITI за вашия автомобил
или са силно износени, Директното адаптивно
управление може да не работи правилно, а
предупредителната лампа за усилване на
кормилното управление може да светне.

• Ако предупредителната лампа на системата за
динамично управление на автомобила (VDC)/
Електронната програма за стабилност (ESP)
светне, предупредителната лампа за усилване
на кормилното управление също може да се
включи. Спрете автомобила на безопасно
място, изключете двигателя и го рестартирайте.
Ако предупредителната лампа продължава да
свети, проверете системата в INFINITI център
или квалифициран сервиз. За системаVDC/ESP,
вижте “Система за Динамичен контрол на
автомобила (VDC) (освен за Европа)” по-горе в
този раздел или “Система на Електронна
програма за стабилност (ESP)(за Европа)” по-
горе в този раздел.

• Не поставяйте превключвателя за запалване в
положение ON, докато волана или гумите са
демонтирани.

• Не въртете прекалено докрай, докато
превключвателя за запалване е друго
положение, освен ON.

• Монтирането на аксесоари на волана или
смяната му може да намали характеристиките
на кормилното управление.
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Директното адаптивно управление е
проектирано да управлява силата на
кормилното управление и ъгъла на завиване
съобразно скоростта на автомобила и
въртенето на волана.

Характеристиките на кормилното
управление могат да бъдат избрани с
помощта на Селектора за режим на
шофиране INFINITI. Виж “Селектор за режим на
шофиране INFINITI” по-горе в този раздел.

Ако системата VDC или ESP е изключена,
настройката за кормилно управление
преминава в стандартен режим.

Ако предупредителната лампа за усилването
на кормилното управление, докато двигателя
работи, това може а показва, че Директното
адаптивно кормилно управление не работят
добре и може да се нуждаят от обслужване.
Системата трябва да се прегледа в INFINITI
център или квалифициран сервиз. (Виж “
Предупредителна лампа за усилване на кормилното
управление” в раздел “2. Прибори и средства за
управление”.)

Когато предупредителната лампа за усилване
на кормилното управление светне при
работещ двигател, усилвателят на
кормилното управлениеще спре работата си.
Все още имате контрол над автомобила. Все
пак, ще бъде необходимо по-голямо усилие
за кормилното управление, особено при
резки завои и при ниски скорости.

Ако Директното адаптивно кормилно
управление е повредено, воланът може леко
да се завърти, дори на прав път.

При следните условия, воланът може да се
завърти леко, дори при шофиране на прав
път. Това е така за защита на механизма на
Директното адаптивно управление. След като
предпазния механизъм се деактивира,
воланът се връща в нормалното си
положение.

Условие A

• Когато акумулатора повреден.

• Когато двигателят бъде блокиран или има
вероятност да бъде блокиран

• Когато воланът е държан в пълно заключено
положение или ако предна гума докосне
препятствие.

За да върнете волана в нормалното му
положение, спрете автомобила на безопасно
място и не използвайте волана. След това
управлявайте автомобила за кратък период
от време.

Условие B

• Когато воланът се използва многократно или
непрекъснато, докато автомобилът е паркиран
или се движи на много бавна скорост. В този
случай електронното-усилване на кормилното
управление ще бъде намалено.

За да върнете волана в нормалното му
положение, спрете автомобила на безопасно
място и изчакайте известно време, без да
използвате волана, докато температурата на
Директното адаптивно управление спадне.
Избягвайте повтарящи се маневри с волана,
които биха причинили прегряване на
Директното адаптивно управление.

Когато тествате автомобила на динамометър
за 2-колела, предупредителната лампа за
усилване на кормилното управление може да
светне. За да изключите предупредителната
лампа за усилване на кормилното
управление, спрете автомобиланабезопасно
място, изключете двигателя, рестартирайте
го, а след товашофирайте за известно време.

Следните условия не указват неизправност на
Директното адаптивно управление.

• Може да забележите по-голяма хлабина на
волана, когато превключвателя за запалване
бъде поставен в положение “OFF” или ACC в
сравнение, когато е в положение ON.

• След стартиране на двигателя, воланът може
леко да се завърти, дори при шофиране на прав
път. За да върнете към нормалното положение,
шофирайте на прав път за известно време.

• След като двигателя бъде стартиран, воланът
можедапомръдне,акоебилзавъртяндокрайно
положение, когато превключвателя е бил в
положение “OFF”.
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• След като автомобилът бъде тестван на
динамометър за четири колела, воланът може
да завива леко, дори и когато шофирате по прав
пътен участък. За да върнете волана към
нормалното му положение, шофирайте по прав
път за известно време.

Може да чуете шум при следните
обстоятелства. Във всеки случай това не е
повреда.

• Когато двигателят е сгрян или стартиран.

• Когато воланът бъде завъртян до крайно
положение.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СПИРАНЕ
Спирачната система има два отделни
хидравлични кръга. Ако откаже единият от
двата кръга, все още имате спирачки на две
от колелата.

Вакуумен усилвател на спирачките
Усилвателят на спирачките подпомага
спирането чрез използване на вакуум от
двигателя. Ако двигателят спре, можете да
спрете автомобила чрез натискане на педала
на спирачката. Обаче за спирането на
автомобила ще бъде необходимо по-голямо
усилие върху педала на спирачката, за да
спрете автомобила. Дистанцията на спиране
ще се увеличи.

Ако двигателят не работи или е изключен по
време на движение, усилвателят на
спирачката няма да работи. Спирането ще
бъде по-трудно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несеспускайтепонадолнищасизключендвигател.

Използвайте спирачките.
Не опирайте крака си на педала на
спирачката по време на движение. Това ще
доведе до прегряване на спирачките,
по-бързо износване на спирачните накладки
и увеличен разход на гориво.

За да намалите износването на спирачките и
да ги предпазите от прегряване, намалете
скоростта и превключете на по-ниска
предавка, когато се спускате от височини или
се движите по дълго надолнище. Прегрелите
спирачки водят до намаляване на спирачните
характеристики и може да доведат до загуба
на управление на автомобила.

Когато карате по хлъзгав път, бъдете
внимателни при използване на спирачките,
ускоряване или смяна на по-ниска предавка.
Рязкото спиране или ускоряване може да
доведе до приплъзване на колелата и до
авария.

Мокри спирачки
При миене на автомобила или при движение
през вода спирачките може да се намокрят. В
резултат дистанцията на спиране ще се
увеличи и автомобилът може да занесе при
спиране.

За да подсушите спирачките, карайте
автомобила с безопасна скорост и леко
натискайте педала на спирачката, за да
загреете спирачките. Продължавайте така,
докато спирачките възстановят нормалното
спиране. Избягвайте да карате с голяма
скорост, докато спирачките не заработят
нормално.

СПИРАЧНА СИСТЕМА
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Тест на спирачката за паркиране
Сменяйте спирачните обувки при всеки
случай на влошено спиране на спирачката за
паркиране или при подмяна на спирачните
обувки и/или барабани/ротори, за да
осигурите най-добрата работа на спирачките.

Тази процедура е описана в ръководството за
обслужване на автомобила и може да бъде
извършена в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

УСИЛВАТЕЛ НА СПИРАЧКАТА
Когато силата на натискане на педала на
спирачката превиши определено ниво,
Усилвателят на спирачката се задейства и
създава по-голямо спирачно усилие,
отколкото обикновения усилвател на
спирачката, даже и при малко усилие върху
педала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Усилвателят на спирачката представлява само едно
средство за подпомагане на спирането и не е
устройства за предупреждение или избягване на
сблъскване.Шофьорът е този, който е отговорен за
предпазливостта, безопасното шофиране и
контрол на автомобила през цялото време.

АНТИ-БЛОКИРАЩА СПИРАЧНА
СИСТЕМА (ABS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Анти-блокиращата спирачна система (ABS)
представлява усъвършенствано устройство, но не
може да предотврати аварии, които са резултат от
лекомислен или опасен начин на шофиране. Тя
може да помогне да се запазва контрола над
автомобила при спиране по хлъзгав път. Помнете,
че спирачнатадистанциявърхухлъзгавпътщебъде
по-голяма в сравнение с нормален път, даже и с
ABS. Спирачната дистанция може да се увеличи
също и на неравни, чакълести или покрити със сняг
пътища или ако използвате вериги за сняг. Винаги
поддържайте безопасно разстояние от предния
автомобил. В крайна сметка за безопасността
отговаря шофьорът.

Видът и състоянието на гумите също могат да
влияят върху ефективността на спиране.

• Когато сменяте гуми, монтирайте определения
размер гуми и на четирите колела.

• Когато поставяте резервна гума, проверете
дали тя е с определения размер и тип, който е
описан на табелката на гумата. (Вижте “Табела
за гума” в раздел “9. Техническа информация”

• За по-подробна информация вижте “Гуми и
джанти” в раздел “8. Поддръжка и направи
сам”.

Анти-блокиращата спирачна система (ABS)
контролира колелата на спирачките по такъв
начин,че теданеблокиратприрязко спиране
на хлъзгавпът.Систематаопределя скоростта
на въртене на всяко колело и променя
налягането на течността в спирачката, така че
да предотврати блокирането и пързалянето.
Чрез предотвратяване на блокирането на
всяко колело системата помага на шофьора
да поддържа нормално управление и
намалява до минимум лъкатушенето и
завъртането на хлъзгав път.

Използване на системата
Натиснете педала на спирачката и го
задръжте.Натискайте педала на спирачката с
постоянна сила, не помпете спирачките.
Системата ABSще действа, за да предотврати
блокирането на колелата. Управлявайте
автомобила, за да избегнете препятствията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не помпете педала на спирачката. Това може да
доведе до увеличаване на спирачната дистанция.

Функция за самопроверка
ABS включва електронен датчик,
електрически помпи, хидравлични магнитни
вентили и компютър. Компютърът има
вградена функция за самопроверка, която
тества системата всеки път, когато запалите
двигателя и тръгнете с малка скорост напред
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или назад. При самопроверката може да
чуете шум като от тъп удар и/или да усетите
пулсиране на педала на спирачката. Това е
нормално и не представлява неизправност.
Ако компютърът открие неизправност, той
изключва ABS и светва предупредителната
лампа на ABS на бордното табло. Спирачната
система работи нормално, но без
антиблокировка. Ако предупредителната
лампа на ABS светне при самопроверката или
по време на движение, автомобилът трябва
да се провери в INFINITI център или в
квалифициран сервиз.

Нормална работа
ABS работи при скорости над 5 до 10 км/ч (3
до6 MPH).Скоростта е различна в зависимост
от пътните условия.

Когато ABS установи, че едно или повече
колела са близо до блокиране,
изпълнителният механизъм бързо подава и
изпуска хидравлично налягане. Това
действие прилича намного бързо помпене на
спирачките. Възможно е да почувствате
пулсиране на педала на спирачката и да чуете
шум под капака или да усетите вибрациите на
изпълнителния механизъм, когато той
работи. Това е нормално и показва, че ABS
работи. Обаче пулсирането може да показва,
че пътните условия да опасни и е необходимо
да се повиши вниманието при шофиране.

Когато оставяте автомобила си без надзор:

• Винаги вземайте ключа с вас - дори когато
оставятеавтомобилавъввашиясобствен гараж.

• Затворете напълно всички прозорци и
заключете всички врати.

• Винаги паркирайте автомобила на място,
където да можете да го виждате. През нощта
паркирайте на добре осветено място.

• Ако автомобила има система за сигурност,
включете я, дори да е за кратко.

• Никога не оставяйте в автомобила деца или
домашни любимци сами.

• Никога не оставяйте ценни предмети в
автомобила. Винаги вземайте ценните
предмети с вас.

• Никоганеоставяйтедокументитенаавтомобила
в самия автомобил.

• Никога не оставяйте предмети в горния
багажник/ракла на покрива. Извадете ги от
горния багажник, съхранявайте ги заключете на
отделно място, например в багажника.

• Никога не оставяйте резервния ключ в
автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Каквито и да са условията, шофирайте
внимателно. Увеличавайте и намаляйте
скоростта много внимателно. Ако увеличавате
или намаляйте скоростта прекалено бързо,
задвижващите колелета ще губят още повече
сцепление.

• Оставяйте по-голямо разстояние за спиране,
когато шофирате в студено време. Натискането
на спирачките трябва да става по-бързо,
отколкото на суха настилка.

• На хлъзгави пътища спазвайте по-голямо
разстояние с автомобила пред вас.

• Мокрият лед (0°C, 32°F и замръзващ дъжд),
много студен сняг и ледмогат да бъдат хлъзгави
и много трудни за шофиране. Автомобилът ще
бъде с много по-малко сцепление и задържане
при тези условия. Опитвайте се да избегнете
шофирането по мокър лед докато не се осоли
или опесъчи пътя.

• Внимавайте за хлъзгави места (гладък лед). Те
могат да се появят на сенчестите части на иначе
чист път. Ако видите напред заледен участък,
натиснете спирачка преди да го достигнете.
Опитвайте се да не натискате спирачка докато в
действителност сте върху леда, и избягвайте
всякакви внезапни маневри със завиване.

• Не използвайте круиз контрола на хлъзгави
участъци.

СИГУРНОСТ НА АВТОМОБИЛА ШОФИРАНЕ В СТУДЕНО ВРЕМЕ

5-142 Стартиране и шофиране



• Снегът може да задържи опасен отработен газ
под автомобила ви. Пазете ауспуха си и
пространството около автомобила си чисти от
сняг.

СМЯНА НА
Ако акумулатора не е напълно зареден в
изключително студено време,
акумулаторната течност може да замръзне и
да повреди акумулатора. За да поддържате
максимална ефективност,акумулатора
трябва редовно да бъде проверяван. За
подробности, вижте “Акумулатор” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам”.

ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ ЗА
ДВИГАТЕЛ
Ако автомобила трябва да бъде оставен без
антифриз, източете охладителната система,
включително двигателния блок. Заредете,
преди експлоатация на автомобила. За
подробности, вижте “Проверка нивото на
охладителната течност на двигателя” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам”.

ОБОРУДВАНЕ С ГУМИ
1. Ако имате гуми за сняг, които са на
предните/задните колела на вашият
автомобил, те трябва да бъдат със същия

размер, обхват на натоварване,
конструкция и тип (диагонални, с
диагонални шевове и ремък и радиални)
като предните/задните гуми.

2. Ако вашият автомобил трябва да бъде
управляван при сурови зимни условия,
зимните гумитрябвадабъдатинсталирани
на всички четири колела.

3. За допълнително сцепление на заледени
пътища могат да се използват гуми с
шипове. Все пак, в някои държави и
области тяхната употреба е забранена.
Проверете местните и областните закони
преди да сложите гуми с шипове.

Способността на гумите с шипове да се
задържат и да зацепват на мокри и сухи
повърхностиможедабъдепо-лошаот тази
на гумите без шипове.

4. Акожелаете,можете да използвате вериги
за сняг. Уверете се, че те са с подходящ
размер за гумите на автомобила ви и че са
инсталирани според инструкциите на
производителя на вериги. Използвайте
обтегачинавериги, задаосигурите здраво
затягане, когато се препоръчват от
производителите на вериги. Свободните
крайните връзки на веригите за сняг
трябва да бъдат затегнати или свалени, за
да се предотврати възможността за
повреда в следствие на радиално биене в
калниците или долната част на шасито.

Освен това, карайте с по-ниска скорост, в
противен случай автомобила ви може да
бъде повреден и/или на поддръжката на
автомобила и на действието му може да
бъде повлияно отрицателно.

СПЕЦИАЛНО ЗИМНО ОБОРУДВАНЕ
През зимата препоръчвам в автомобила да
има следното:

• Стъргало и четка с твърди косми за премахване
на леда и снега от прозорците.

• Здрава плоска дъска, която да бъде поставена
под лоста, за да го поддържа стабилно.

• Лопата за изкопаване на автомобила от
преспите сняг.

СПИРАЧКА ПРИ ПАРКИРАНЕ
Когато паркирате в райони, където
температурата навън е под 0°C (32°F),не
задействайте спирачката за паркиране, за да
я предпазите от замръзване. За безопасно
паркиране:

• Скоростният лост е в положение P (Паркиране)
(модел с автоматична трансмисия (АТ)).

• Поставете скоростният лост в предавка 1 (1ва)
или R (назад) (модели с ръчна трансмисия (МТ)).

• Застопорете колелата безопасно.
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ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОЗИЯ
Химикалите, които се използват за
размразяване на повърхността на пътя са
изключително корозивни и ускоряват
корозията и повреждането на компоненти на
долната част на шасито като ауспуховата
система, горивните и спирачни линии,
спирачните кабели, картера и калниците.

През зимата шасито трябва да бъде
почиствано периодично. За допълнителна
информация вижте “Предпазване от корозия” в
раздел “7. Външен вид и грижи”.

За допълнителна защита срещу ръжда и
корозия, която може да бъде необходимо в
някои райони, се консултирайте с INFINITI
център или квалифициран сервиз.

ЗАБЕЛЕЖКА

За правилна работа с активно заглушаване на
шума/активно увеличение на звука:

• Не покривайте високоговорителите или
събуфера.

• Не покривайте микрофоните.

• Не сменяйте, нито променяйте
високоговорителите, включително събуфера
или каквито и да е адио части, като усилвателя.

• Не правете каквито и да е модификации,
включително звукова изолация или
модификации около микрофоните,
високоговорителите или събуфера.

JVS0263X

АКТИВНО ЗАГЛУШАВАНЕ НАШУМА/АКТИВНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗВУКА (където е поставено)
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АКТИВНО ЗАГЛУШАВАНЕ НА ШУМА
Активното заглушаване на шума използва
микрофониj1 , намиращи се в автомобила
за регистриране на шумове от двигателя.
Системата автоматично генерира
заглушаващ звук от високоговорителитеj2 и
събуфера j3 (където е поставен), който
заглушава шума, генериран от работата на
двигателя.

Ако микрофонаj1 или областта около него е
заглушена от високоговорителя може да се
чуе шум.

АКТИВНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗВУКА
Активнотоувеличениеназвука генериразвук
съобразно със скоростта на двигателя и
режимите на шофиране през
високоговорителите j2 и събуфера j3
(където е поставен) за да подобри качеството
на звука на двигателя.
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Превключвател за предупредителни
аварийни светлини работи независимо от
позицията на ключа за запалване, освен
когато акумулаторът е изтощен.

Превключвател за аварийни светлини се
използва, задапредупредидругитешофьори,
когато искате да спрете или да паркирате при
аварийни условия.

При натискане на превключвателя за
аварийни светлини започват да мигат всички
мигачи. За да изключите аварийните
светлини, натиснете повторно
превключвателя за аварийни светлини.

Аварийният стоп сигнал ще включи стоп
светлините с мигане и високо монтирания
стоп сигнал, за да предотврати сблъсък отзад
при внезапно спиране.

Аварийният стоп сигнал работи в следните
условия:

• Когато скоростта на автомобила е над 60 км/ч
(37 MPH).

• Когато системата регистрира внезапно
сработване на спирачките, когато е натиснат
спирачния педал.

Аварийният стоп сигнал няма да работи при
следните условия:

• При работа на мигачите за опасност.

• Когато системата не регистрира внезапно
сработване на спирачките.

Ако спукате гума, следвайте инструкциите в
този раздел.

За модели с гуми тип за шофиране при
спукване, можете да продължите
шофирането до безопасно място, ако гумите
са спукани. Виж “Гуми тип за шофиране при
спукване (където са поставени)” по-долу в този
раздел и “Гуми тип за шофиране при спукване
(където са поставени)” в раздел “8. Поддръжка и
направи сам”.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Радио вълните биха могли да имат обратен
ефект върху електронното медицинско
оборудване.Използващите пейсмейкър следва
да се свържат с производителя на електронното
медицинско оборудване с оглед на
евентуалното му повлияване, преди употреба.

• Ако предупредителната лампа за ниско
наляганена гума светнеповременашофиране,
избягвайте внезапни маневри и завои или
рязко спиране, намалете скоростта на
автомобила, напуснете пътя на безопасномясто
и спрете автомобила възможно най-скоро. Ако
не направите това може да причините сериозна
повреда на автомобила и тя да доведе до
инцидент и сериозно персонално нараняване.
Проверете налягането в четирите гуми.

SIC2574Z

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ

АВАРИЕН СТОП СИГНАЛ СПУКАНА ГУМА
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Регулирайте налягането на гумите до
препоръчваното за студени (COLD) гумиуказано
на стикера с информация за гумите и така ще
изключите предупредителната лампа за ниско
налягане в гума. Ако след регулиране на
налягането лампата все още свети може би
гумата е спукана. Ако имате мека гума, сменете
я с резервната (където е поставена) или я
ремонтирайте с авариен комплект за ремонт на
гума (където е поставен).

• Когато е монтирана резервна гума или е
сменена джанта, TPMS няма да функционира и
предупредителната лампа за ниско налягане на
гума ще премигва за 1 минута. След 1 минута
лампата ще остане включена. Свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз
възможно най-скоро за смяна на гумата и/или
зануляване на системата.

• Смяната на гуми с такива, които не са
специфицирани от INFINITI може да доведе до
неправилна работа на TPMS.

• Неинжектирайте течност за гумиилиаерозолен
уплътнител в гумите, тъй като това може да
причини неизправност сензорите за налягане в
гумите (за модели, което не са оборудвани със
спешен комплект за поправка на гуми).

• INFINITI препоръчва да използвате единствено
оригиналния уплътнителенматериал на INFINITI
за аварийни ремонти, доставен с автомобила.
Другите уплътнители за гуми може да повредят
уплътнението на вентилното стъбло, което да

доведе до загуба на налягане в гумата.Посетете
възможно най-скоро център на INFINITI или
квалифициран сервиз, след като сте
използвали уплътнителя за ремонт на гуми (за
модели, оборудвани с комплект за авариен
ремонт на спукана гума).

Системата за наблюдение налягането в
гумите (TPMS) наблюдава налягането в
гумите на всички гуми. Когато
предупредителната лампа за ниско налягане
в гума светне и се появи предупреждението
“Low Tyre Pressure” (Ниско налягане в гума)
появява се в автомобилния информационен
дисплей, една или повече от гумите са
значително спаднали. Ако автомобилът се
управлява с ниско налягане в гумите, TPMS
ще се активира и ще ви предупреди с
предупредителната лампа за ниско налягане
в гумите (в прибора). Тази система ще се
активира само когато автомобилът е в
движение със скорост над 25 км/ч (16 MPH).

За повече подробности, вижте “
Предупреждениезанисконаляганев гума”враздел
“2. Прибори и средства за управление” и “Система
за наблюдение налягането в гумите (TPMS)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.

ГУМИ ТИП ЗА ШОФИРАНЕ ПРИ
СПУКВАНЕ (където са поставени)

Гумите тип за шофиране при спукване са
такива, които могат да бъдат използвани
временно, ако са спукани. (Виж “Гуми тип за

шофиране при спукване (където са поставени)” в
раздел “8. Поддръжка и направи сам”.)

Освен това, вижте информацията за
безопасност в отделната гаранционна
брошура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Въпреки, че можете да продължите да
шофирате, запомнете, че стабилността на
автомобила е намалена, което може да доведе
до инцидент и нараняване. Освен това,
шофирането на дълго разстояние с висока
скоростможедаповредидопълнително гумите.

• Не шофирайте със скорости над 80 км/ч (50
MPH) и не шофирайте на повече от
приблизително 150 км (93 miles) със спукана
гума за шофиране при спукване. Реалното
разстояние,което автомобилътможедаизмине
с гума тип зашофиране при спукване, зависи от
външната температура, товара на автомобила,
състоянието на пътя и други фактори.

• Шофирайте безопасно с намалена скорост.
Избягвайте резки завои и спирания, които
могат да причинят загуба на контрол над
автомобила.

• Ако регистрирате каквито и да е необичайни
шумове или вибрации, докато шофирате с гума
тип за шофиране със спукана гума, напуснете
пътя до безопасно място и спрете автомобила
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възможно най-бързо. Гумата може да е
сериозно повредена и трябва да бъде сменена.

ВНИМАНИЕ

• Никога не монтирайте вериги на спукана гума
за шофиране при спукване, защото това може
да повреди автомобила.

• Избягвайте шофиране върху издатини или
дупки, защото разстоянието между автомобила
и земята е по-малко от нормалното.

• Не влизайте в автоматична автомивка със
спукана гума за шофиране при спукване.

• Проверете спуканата гума в INFINITI център или
квалифициран сервиз или друг упълномощен
сервиз. Сменете гумата възможно най-скоро,
ако гумата е сериозно повредена.

Ако имате спаднала гума и трябва да спрете
автомобила, следвайте инструкциите по-
долу.

1. Придвижете на безопасно автомобила
извън пътя и далеч от движението.

2. Включете аварийните светлини.

3. Паркирайте на равно място и включете
спирачката при паркиране.

4. Модел с автоматична трансмисия:
Преместете селекторния лост в положение
P (Park) (Паркиране).

Модел с ръчна трансмисия: Преместете
селекторния лост в положение “P”
(Паркиране).

5. Изключете двигателя.

6. Отворете капака на двигателя, за да
предупредите другите участници в
движението и да сигнализирате персонала
на пътната помощ, че се нуждаете от
помощ.

7. Всички пътници трябва да слязат от
автомобила и да останат на безопасно
място, далеч от трафика и на разстояние от
автомобила.

Процедурата за демонтаж на гума, вижте на
“Смяна на спукана гума” по-долу в този раздел.

СПИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Уверете се, че сте дръпнали ръчната спирачка.

• Уверете се, че сте поставили скоростния лост в
положение P (Паркиране) (Модели с
автоматична трансмисия (АТ)).

• Уверете се,че сте преместили скоростния лост в
позиция R (Задна) (Модел с ръчна трансмисия
(МТ)).

• Никога не сменяйте гумите, когато автомобилът
се намира под наклон, на лед или хлъзгав
участък. Това е опасно.

• Никога не сменяйте гума, ако насрещното
движение е близо до автомобила ви.Повикайте
професионална пътна помощ.

1. Придвижете на безопасно автомобила
извън пътя, далеч от движението.

2. Включете аварийните светлини.

3. Паркирайте върху равна повърхност.

4. Включете спирачката за паркиране.

5. Модел с автоматична трансмисия
(AT):Преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране).

Модел с ръчна трансмисия (MT):
Преместете скоростния лост в положение
R (Назад).

6. Изключете двигателя.

7. Отворете капака и сложете триъгълния
отражател (където е поставен):

• За да предупредите другите превозни
средства.

• За да сигнализирате на екипа на
професионалната пътна помощ, че се
нуждаете от съдействие.

8. Всички пътници трябва да излязат от
автомобила и да останат на безопасно
място, далеч от трафика и на разстояние
от автомобила.

6-4 В случай на авария



За модели, оборудвани с резервна гума или
авариен комплект за ремонт на спукана гума:

Прочетете внимателно инструкциите, дадени
в съответния раздел, вижте “Ремонт на
изпуснатата гума (за модели с комплект за спешна
поправка на спукани гуми)” по-долу в този раздел.

СМЯНА НА СПУКАНА ГУМА

Блокиращи колела

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че сте блокирали правилното колело,
за да предотвратите движение на автомобила,
което може да причини нараняване.

Поставете подходяща блокировка j1 на
отпред и отзад на колелото, намиращо се по
диагонал срещу колелото със спуканата гума
jA , за да предотвратите движение, докато е
вдигнат с крика.

Сваляне на гумата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Уверете се, че сте прочели и спазвате
инструкциите, дадени в този раздел.

• НЕ ЗАСТАВАЙТЕ ПОД АВТОМОБИЛ, КОЙТО СЕ
КРЕПИ ЕДИНСТВЕНО НА КРИК.

• Никога не използвайте крик, който не част от
екипировката на вашия автомобил.

• Крикът, предоставен с Вашия автомобил е
проектиран да повдигне автомобила при смяна
на гума.

• Никога не повдигайте автомобила с крик на
място, различно от посочената точка за
повдигане с крик.

• Никога не вдигайте автомобила повече,
отколкото е необходимо.

• Никога не поставяйте прегради върху или под
крика.

• Никога не стартирайте или включвайте
двигателя, докато автомобилът е на крика.
Автомобилът може да се задвижи внезапно и
това може да инцидент.

• Никоганепозволявайтенапътницитедаостанат
в автомобила, докато гумата е във въздуха.

• Уврете се, че сте прочели предупредителния
етикет, поставен върху корпуса на крика, преди
да го използвате.

MCE0001DZ
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Точки на повдигане с крика
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Повдигане на автомобила на крика
1. Поставете крика направо под точката за
повдигане с крик, както е показано на
картинката, така че горната страна на
крика да опре в точката за повдигане с
крик.

Крикът трябва да е поставен върху твърда
равна повърхност.

2. Нивелирайте главатанакрикамеждудвата
прореза, разположени в точката за
повдигане с крик в предната или задната
част на автомобила.

3. Нагласете канала на главата на крика
между прорезите както е показано.

4. Разхлабете гайките на всяко колело,
обратно на часовниковата стрелка, с едно
или две завъртания с ключа за гайки.

Не сваляйте гайките наколелото,предида
сте го повдигнали.

5. Внимателно вдигнете автомобила докато
не постигнете разстояние между гумата и
земята.

6. За да повдигнете автомобила, дръжте
стабилно с две ръце лоста и rod на крика, и
завъртете лоста.

Сваляне на гумата
1. Свалете гайките на колелото.

2. Свалете повредената гума.

ВНИМАНИЕ

Гумата е тежка. Уверете се, че краката ви не са под
гумата и използвайте ръкавици, за да се избегнете
нараняване.

Монтаж на резервна гума

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не използвайте гайки за колело, които
не са част от окомплектовката на вашия
автомобил. Неправилни гайки за колело или
недобре затегнати гайки могат да станат
причина колелото да се разхлаби или да падне.
Това може да причини инцидент.

• Никога не слагайте масло или смазка на
шайбите или гайките на колелото. Товаможе да
причини разхлабване на гайките на колелото.

1. Почистете калта или мръсотията, ако има
такива, от повърхността между колелото и
главината.

2. Внимателно поставете резервната гума и
затегнете гайките на ръка.Проверете дали
всички гайки на колелото са в контакт
хоризонтално с повърхността на колелото.

SCE0504Z
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3. Затегнете колесните гайки една след друга
равномерно, повече от 2 пъти в
последователността, показана на
илюстрацията (j1 до j5 ) с колесния
гаечен ключ, докато са напълно затегнати.

4. Свалете автомобила бавно докато гумата
докосне земята.

5. Затегнете сигурно гайките на колелото с
гаечния ключ, в последователността,
указана на илюстрацията.

6. Свалете автомобила изцяло.

Възможно най-бързо затегнете гайките на
колелото до указаното усукване с
динамометричен ключ.
Момент на затягане на гайката на
колелото:

108 N m (11 кг-м, 80 ft-lb)

Гайките на колелото трябва винаги да са
затегнати в съответствие със
спецификацията. Препоръчва се всички
гайки на колелата да бъдат затягани съгласно
спецификацията при всеки период на
смазване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Затягайте отново гайките на колелата, когато
автомобилът е изминал 1 000 км (600 мили) (както
и при спукване на гума и т.н.).

За модели, оборудвани със
Системата за наблюдение
налягането в гумите (TPMS)

• След регулиране налягането в гумата, TPMS
трябва да бъде нулирана. Виж “Система за
наблюдение налягането в гумите (TPMS)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране” за
подробности относно процедурата за
нулиране.

• След регулиране налягането до това за СТУДЕНА
гума, дисплеят за налягане на гумите (където е
поставен в автомобилния информационен
дисплей)може да покаже по-високо налягане от
това за СТУДЕНА гума, след като автомобила е
шофиран повече о 1,6 км (1 миля). Това е така,
защото налягането в гумите се увеличава с
увеличаването на температурата в тях. Това не
означава повреда в системата.

Съхранение на повредената гума и
инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че гумата, крикът и инструментите се
съхраняват правилно след използването им. Тези
неща могат да се окажат опасни в случай на
произшествие или внезапно спиране.

1. Съхранявайте сигурно повредената гума,
крикиинструментивопределеното за това
място.

2. Поставете стелката от багажника върху
повредената гума.

3. Затворете багажника.

РЕМОНТ НА ИЗПУСНАТАТА ГУМА (за
модели с комплект за спешна поправка на
спукани гуми)

ВНИМАНИЕ

• INFINITI препоръчва да използвате единствено
оригиналния уплътнителенматериал на INFINITI
за аварийни ремонти, доставен с автомобила.
Другите уплътнители за гуми може да повредят
уплътнението на вентилното стъбло, което да
доведе до загуба на налягане в гумата.Посетете
възможно най-скоро център на INFINITI или
квалифициран сервиз, след като сте
използвали уплътнителя за ремонт на гуми.

• Не използвайте комплекта за авариен ремонт
на гума, доставен с автомобила на други
автомобили.

• Не използвайте комплекта за авариен ремонт
на спукана гума за цели, различни от
напомпване и проверка налягането на гумата
на Вашия автомобил.

• Използвайте комплекта за авариен ремонт на
гума само при напрежение DC12V.

• Поддържайте комплекта за авариен ремонт на
спукана гума чист от прах и вода.
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• Не разглобявайте и не модифицирайте
комплекта за авариен ремонт на спукана гума.

• Не стимулирайте с електричество комплекта за
авариен ремонт на спукана гума.

• Не използвайте комплекта за спешен ремонт на
спукана гума в следните случаи. Свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз, или
с екип на професионална пътна помощ.

– Когато лепилото е с изтекъл срок на
годност (указан на етикета на
бутилката)

– Когато срязването или дупката е
приблизително 6 мм (0.25 in) или
повече

– Когато страната на гумата е повредена

– Когато автомобилът е бил управляван
със значителна загуба на въздух в
гумата

– Когато гумата е изцяло изместена
навътре или навън от джантата

– Когато джантата е повредена

– Когато са спукани две или повече гуми

Вземане на спешния комплект за
поправка на спукана гума

Изведете от багажника спешният комплект за
поправка на спукана гума.

Комплекта за ремонт се състои от следното:

j1 Бутилка с лепило за гуми

j2 Въздушен компресор*

j3 Стикер за ограничение на скоростта

*: Формата на компресора може да се
различава в зависимост от моделите.

ЗАБЕЛЕЖКА

За модели с авариен комплект за ремонт на гума,
резервната гума и комплекта с крик не са
оборудвани стандартно в автомобила. Свържете с
INFINITI център или квалифициран сервиз, за да се
снабдите с такива.

Преди да използвате спешния
комплект за поправка на спукана
гума

• Ако в гумата е попаднало някакво чуждо тяло
(например винт или гвоздей), не го вадете.

• Проверете срока на годност на лепилото (указан
на етикета на бутилката).Никога не използвайте
лепило с изтекъл срок на годност.

Ремонт на гумата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спазвайте следните предпазни мерки при
използване на комплект за авариен ремонт на
спукана гума.

• Поглъщането на съединението е опасно.
Незабавно изпийте колкотоможеповече вода и
потърсете медицинско обслужване.

• Изплакнете добре с голямо количество вода,
ако съединението влезе в контакт с кожата или
очите. Ако има възпаление, бързо потърсете
медицинска помощ.

• Съхранявайте ремонтното съединение извън
достъпа на деца.

• Сместа на аварийния комплект може да
причини неизправност във вентила. Сменете
вентила при първа възможност.

JVE0140XZ
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1. Вземете стикера за ограничение на
скоростта от въздушния компресор*, след
това го поставете, където може да бъде
видян от шофьорите по време на
шофиране.

*: Формата на компресора може да се
различава в зависимост от моделите.

ВНИМАНИЕ

Не слагайте етикета за ограничения в скоростта
на подложката на волана, скоростомера или
местата с предупредителни лампи.

2. Извадете маркуча j1 и щепсела j2 от
компресора. Демонтирайте капачката на
държача за бутилка от въздушния
компресор.

3. Демонтирайте капачката от бутилката с
уплътнител за гума и завийте бутилката по
посока на часовниковата стрелка в
държача за бутилка. (Оставете
запечатването на бутилката непокътнато.
Завивайки бутилката в държача ще
пробиете печата на бутилката.)

4. Демонтирайте капачката на вентила на
гумата, която е спаднала.

SCE0867Z

SCE0868

SCE0869Z

SCE0870Z
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5. Демонтирайте предпазната капачкаjA на
маркуча и го завийте плътно във вентила
на гумата. Уверете се, че изпускателния
вентилjB е плътно затегнат. Уверете се, че
превключвателя на въздушния компресор
е в положение OFF (C) (ИЗКЛЮЧЕНО) и след
това вкарайте щепсела му в електрически
извод в автомобила.

6. Поставете ключа за запалване в
положение ACC. Тогава включете
превключвателя в положение ON (−)
(ВКЛЮЧЕНО) и надуйте, ако е възможно
гумата до налягането, определено на
табелата заналяганев гумите,прикрепена
към средната колона от страната на
шофьораилинай-малкодо 180 kPa (26 psi).
Изключвайте често компресора, за да
проверите налягането с манометъра.

Ако гумата бъде надута до налягане по-
голямо от определеното, регулирайте чрез
изпускане от изпускателния вентил.

Стойноститенаналяганетонастудена гума
са посочени на стикера с информация за
гумите, поставен на централната колона
откъм страната на шофьора.

ВНИМАНИЕ

• Недобро свързване между маркуча и
вентила на гумата може да причини утечка
на въздух или разпръсване на уплътнител.

• Не стойте точно до повредената гума докато
тя се надува, защото има риск от спукване.
Ако се появят пукнатини или издутини,
изключете незабавно компресора.

• Съществува възможност при надуване на
гума, налягането да достигне до 600 kPa, но
това е нормално състояние. Обикновено
налягането ще спадне след около 30
секунди.

• Не работете с компресора повече от 10
минути.

Ако налягането в гумата не се увеличава до
180 kPa (26 psi) в рамките на 10минути,може
би гумата е сериозно повредена и не може да
бъде поправена с този комплект за ремонт на
гуми. Свържете се с INFINITI Център или
квалифициран сервиз.

7. Когато налягането достигне до
определената стойност или е поне 180 kPa
(26 psi), изключете въздушния компресор.

Демонтирайте щепсела от електрическия
извод и бързо махнете маркуча от вентила
на гумата. Поставете предпазната капачка
и тази на вентила.

ВНИМАНИЕ

Оставете бутилката с уплътните за гуми върху
държача, за да предотвратите разпиляване на
уплътнителен материал.

8. Незабавно шофирайте автомобила за
около 10 минути или 3 км (2 мили) при
скорост до 80 км/ч (50 MPH).

9. След шофиране се уверете, че
превключвателят на компресора за въздух
е положение OFF (ИЗКЛЮЧЕНО) (C), след
това завийте здраво маркуча върху
вентила на гумата. Проверете налягането
в гумата с манометъра.

Ако налягането в гумате падне под 130 kPa
(19 psi):

Гумата не може да бъде ремонтирана с този
комплект за поправка на спукана гума.
Свържете се с INFINITI Център или
квалифициран сервиз.

SCE0871Z
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Ако налягането в гумата е 130 kPa (19 psi)
или повече, но по-малко от определеното
налягане:

Завъртете превключвателя на компресора в
положение ON (ВКЛ.) (−) и напомпете гумата
до определеното налягане. След това
повторете стъпките от 8.

Ако налягането в гумата падне отново, гумата
не може да бъде ремонтрирана с този
комплект за попраква на спукана гума.
Свържете се с INFINITI Център или
квалифициран сервиз.

Когато налягането на гумата е в рамките на
определеното налягане:

Временният ремонт е завършен.

Възможно най-бързо посетете център на
INFINITI или квалифициран сервиз, за да бъде
ремонтирана/сменена гумата.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте повторно бутилката за
уплътнител на гума или маркуча.

• За нова бутилка с уплътнител и маркуч,
проверете в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Неправилното стартиране с кабели от външен
източник може да доведе до експлодиране на
акумулатора. Експлодирането на акумулатора
може да доведе до сериозно нараняване или
смърт. Може също да доведе до повреждането
на автомобила. Задължително следвайте
инструкциите в този раздел.

• Експлозивният водороден газ винаги присъства
в близост до акумулатора. Внимавайте да няма
искри и пламъци в близост до акумулатора.

• Винаги носете подходящи предпазни очила и
сваляйте пръстените, гривните,и други бижута,
когато работите по или в близост до
акумулатора.

• Никога не се навеждайте над акумулатора,
докато извършвате стартиране с кабели от
външен източник.

• Никога не позволявайте акумулаторна течност
да влезе в контакт с очите, кожата, дрехите или
боядисаните повърхности на автомобила.
Акумулаторната течност е корозивна сярна
киселина, която може да предизвика сериозни
изгаряния. Ако акумулаторна течност попадне
върху нещо, незабавно изплакнете контактната
площ с обилно количество вода.

• Дръжте акумулатора извън достъпа на децата.

• Бустерният акумулатор трябва да бъде
калибриран на 12 волта. Използването на
неправилно калибриран акумулатор ще
повреди вашия автомобил.

• Никога не се опитвайте да стартирате с кабели
един напълно разреден акумулатор. Той може
да експлодира и да предизвика сериозни
наранявания.

За модел със система Стоп/Старт:

Автомобилът има 2 акумулатора, основен
акумулатор и помощен. Двигателят не може
да бъде стартиран, ако който и да е от
акумулаторите е изтощен. Първо,
използвайте следната процедура на главния
акумулатор, за да стартирате двигателя от
външен източник.

Ако двигателя не стартира, използвайте
процедурата за помощния акумулатор. За
местоположенията на акумулаторите, вижте
“Двигателен отсек” в раздел “0. Съдържание на
илюстрована табела” или “Акумулатор” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам”.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Използвайте специален акумулатор, който е
предназначен за системата Стоп/Старт и за
системата за спиране на празен ход, с подобрен
капацитет на заряд-разряд и експлоатационен
живот. Използването на неспециализиран

СТАРТИРАНЕ С КАБЕЛИ ОТ ВЪНШЕН
ИЗТОЧНИК
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акумулатор може да доведе до
преждевременно влошаване на качествата на
акумулатора и/или неизправност на системата
Стоп/Старт или системата за спиране на празен
ход. За специален акумулатор, е
препоръчително да използвате оригинални
части на INFINITI. За повече информация се
свържете с NFINITI център или квалифициран
сервиз.

• Може да мине известно време докато система
Стоп/Старт се активира, когато акумулатора
бъде сменен или клемата му бъде разкачена за
продължителен период от време.

JVE0184X

2,0 Л турбо бензинов двигател
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2,2 Л дизелов двигател
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Двигател VR30DDTT (модел с ляв волан (LHD))
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ОСНОВЕН АКУМУЛАТОР (за всички
модели)

1. Ако бустерният акумулатор е в друг
автомобил jA , разположете двата
автомобила jA и jB за да доближите
акумулаторите в непосредствена близост
една до друго.

ВНИМАНИЕ

• Не позволявайте двата автомобила да се
докосват.

• Ако акумулаторът е разреден, воланът ще се
заключи и неможе да бъде завъртян, докато
ключът на запалването е в положение “OFF”.
Захранете с ток,катоизползватеджъмперни

кабели, преди да завъртите ключа на
запалването в друго положение, освен
положение “OFF” и да деактивирате
блокировката на волана.

2. Включете спирачката за паркиране.

3. Модел с автоматична трансмисия
(AT):Преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране).

Модел с ръчна трансмисия: Преместете
скоростния лост в положение N
(Неутрално).

4. Изключете всички ненужни електрически
системи (фарове, отопление, климатика, и
т.н.).

5. Поставете ключа на запалването в
положение “OFF”.

6. Свалете капачките на вентилационните
отвори, там, където са поставени, от
акумулатора.

7. Покрийте акумулатора със здраво
изстискан мокър парцал, jC за да
намалите опасността от експлозия.

Виж “Местоположение на спомагателен
акумулатор (за модели с 2,0 Л турбо бензинов
двигател и 2,2 Л дизелов двигател)” в раздел
“8. Поддръжка и направи сам” когато
достъпвате акумулатора.

JVE0330X

Двигател VR30DDTT (модел с десен волан (RHD))
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8. За модел с 2,2 Л дизелов двигател:
Дръпнете нагоре предната част на капака
на двигателя jD , след което дръпнете
напредjE и го отстранете.

За модел с 2,0 Л турбо бензинов двигател:
Дръпнете нагоре капака на двигателяjF и
го отстранете.

9. Свържете джъмперните кабели в
последователността, както е показано на
схемата (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

ВНИМАНИЕ

• Винаги свързвайте положителен (+) към
положителен (+) и отрицателен (–) към
заземяването на каросерията, НЕ към
отрицателния извод на акумулатора (–).

• Уверете се, че джъмперните кабели не
докосват подвижни части в двигателния
отсек.

• Уверете се, че клемите на джъмперните
кабели не докосват други метали.

10. Стартирайте двигателя на подаващия ток
автомобил jA и го оставете да работи
няколко минути.

11. Натиснете педала на газта на подаващия
ток автомобилjA до около 2 000 об/мин.

12. Стартирайте двигателя на приемащия ток
автомобилjB по стандартния начин.

ВНИМАНИЕ

Никога не дръжте мотора на стартера
активиран за повече от 10 секунди. Ако
двигателят не стартира веднага, натиснете
ключа на запалването в положението LOCK и
изчакайте 10 секунди преди да опитате отново.

13. След като двигателят е стартиран,
внимателно разкачете джъмперните
кабели в обратната последователност от
илюстрираната (j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Свалете и изхвърлете парцала на
подходящо място, тъй като може да е
замърсен с корозивна киселина.

15. Върнете капачките на вентилационните
отвори по местата им, ако са били
свалени.

16. Поставете капака на акумулатора и
върнете капака на двигателния отсек в
първоначалното му положение.

ЗАБЕЛЕЖКА

За модел със система Стоп/Старт, ако двигателя не
може да бъде стартиран след процедурата по-горе,
помощния акумулатор може да бъде разкачен.
Свържете бустерните кабели към помощния
акумулатор.

JVE0148XZ

2,2 Л дизелов двигател
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2,0 Л турбо бензинов двигател
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ПОМОЩЕН АКУМУЛАТОР (където е
поставен)

1. Ако бустерният акумулатор е в друг
автомобил jA , разположете двата
автомобила jA и jB за да доближите
акумулаторите в непосредствена близост
една до друго.

ВНИМАНИЕ

• Не позволявайте двата автомобила да се
докосват.

• Ако акумулаторът е разреден, воланът ще се
заключи и неможе да бъде завъртян, докато
ключът на запалването е в положение “OFF”.
Захранете с ток,катоизползватеджъмперни
кабели, преди да завъртите ключа на
запалването в друго положение, освен
положение “OFF” и да деактивирате
блокировката на волана.

2. Включете спирачката за паркиране.

3. Модел с автоматична трансмисия
(AT):Преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране).

Модел с ръчна трансмисия: Преместете
скоростния лост в положение N
(Неутрално).

4. Изключете всички ненужни електрически
системи (фарове, отопление, климатика, и
т.н.).

5. Поставете ключа на запалването в
положение “OFF”.

JVE0142XZ
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6. Отворете багажника.

7. Демонтирайте щипката jCjD ,след това
демонтирайте задната облицовка на
багажника.

8. Свалете капачките на вентилационните
отвори, там, където са поставени, от
акумулатора.

9. Свържете джъмперните кабели в
последователността, както е показано на
схемата (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

ВНИМАНИЕ

• Винаги свързвайте положителен (+) към
положителен (+) и отрицателен (–) към
заземяването на каросерията, НЕ към
отрицателния извод на акумулатора (–).

• Уверете се, че джъмперните кабели не
докосват подвижни части в двигателния
отсек.

• Уверете се, че клемите на джъмперните
кабели не докосват други метали.

10. Стартирайте двигателя на подаващия ток
автомобил jA и го оставете да работи
няколко минути.

11. Натиснете педала на газта на подаващия
ток автомобилjA до около 2 000 об/мин.

12. Стартирайте двигателя на приемащия ток
автомобилjB по стандартния начин.

ВНИМАНИЕ

Никога не дръжте мотора на стартера
активиран за повече от 10 секунди. Ако
двигателят не стартира веднага, натиснете
ключа на запалването в положението LOCK и
изчакайте 10 секунди преди да опитате отново.

13. След като двигателят е стартиран,
внимателно разкачете джъмперните
кабели в обратната последователност от
илюстрираната (j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Върнете капачките на вентилационните
отвори по местата им, ако са били
свалени.

15. Поставете обратно облицовката на
багажника.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако двигателят не може да бъде стартиран след
процедурата по-горе, и двата акумулатора,
основен и помощен може да са изтощени.
Стартирайтеавтомобилачрезвъншенизточник,
като свържете един комплект кабели за
стартиранечрезвъншенизточниккъмосновния
акумулатор и едновременно с това, още един
набор кабели към спомагателен акумулатор,
катоизползватепроцедуратазастартиранечрез
външен източник за всеки един акумулатор.

• Ако двигателят не може да стартира, дори
когато основният и помощен акумулатор са
стартирани бустерно едновременно, се
свържете с INFINITI център или квалифициран
сервиз.

JVE0143XZ
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Не се опитвайте да стартирате двигателя чрез
бутане на автомобила.

ВНИМАНИЕ

• Моделите с автоматична трансмисия (AT) не
могат да бъдат стартирани с бутане или теглене.
Ако се опитате да направите това, може да
повредите трансмисията.

• Никога не се опитвайте да стартирате
автомобила като го теглите; когато автомобила
стартира, силата на теглене може да причини
сблъсък с теглещия автомобил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не продължавайте да шофирате, ако
двигателя на автомобила Ви е прегрял. Ако го
направите може да предизвикате повреда на
двигателя и/или пожар в автомобила.

• Не отваряйте капака, ако под него излиза
пушек.

• Не сваляйте капачката на радиатора, докато
двигателят е горещ.Акокапачката нарадиатора
е свалена, докато двигателят е бил горещ,
горещата вода под налягане ще излезе навън и
евъзможнодапредизвикаизгаряне,попарване
или сериозно нараняване.

• Ако парата или охладителната течност излязат
извън двигателя, отдръпнете се от автомобила,
за да не се попарите.

• Охладителниявентилаторнадвигателяможеда
се стартира по всяко време, след като
температурата на охладителната течност
надвиши предварително зададените градуси.

• Внимавайте и не оставяйте ръцете си, косата,
бижутатаилидрехитеВидавлязатвконтактили
да бъдат захванати от охладителния
вентилаторили задвижващите ремъци.

Ако двигателят на автомобила ви прегрее
(което е показано от индикатора за висока
температура) или ако чувствате, че на

двигателя не му достига мощност, ако
установите необичаен шум и др. подобни,
извършете следното:

1. Придвижете на безопасно автомобила
извън пътя, далеч от движението.

2. Включете аварийните светлини.

3. Включете спирачката за паркиране.

4. Модел с автоматична трансмисия
(AT):Преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране).

Модел с ръчна трансмисия: Преместете
скоростния лост в положение N
(Неутрално).

НЕ СПИРАЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ.

5. Отворете всички прозорци.

6. Изключете климатика. Преместете
управлението на температурата на
максимално горещо и управлението на
вентилатора на максимална скорост.

7. Излезте от автомобила.

8. Прегледайте визуално и се ослушвайте за
пара или охладителна течност, която да
излиза от радиатора преди да отворите
капака. Изчакайте, докато вече не се
виждат нито пара, нито охладителна
течност, преди да продължите.

9. Отворете капака на двигателя.

СТАРТИРАНЕ С БУТАНЕ НА АВТОМОБИЛА ПРЕГРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
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10. Проверете визуално дали охладителния
вентилатор работи.

11. Проверете визуално радиатора и
маркучите на радиатора за течове. Ако
охладителния вентилатор не работи или
ако охладителната течност тече, спрете
двигателя.

12. След като двигателя се охлади, проверете
нивото на охладителната течност в
резервоара, докато двигателя работи. Не
отваряйте капачката на радиатора.

13. Добавете охладителна течност в
резервоара, ако е необходимо.

Проверете/поправете автомобила си в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Когато теглите автомобила, трябва да
следвате местните разпоредби за теглене.
Теглене с неправилно оборудване може да
повреди вашия автомобил. За да осигурите
правилно теглене и да предотвратите
повреждането на вашия автомобил при
произшествие, INFINITI ви препоръчва да
използвате професионална пътна помощ за
теглене на вашия автомобил. Препоръчва се
служителятнапрофесионалнатапътнапомощ
внимателно да прочете следните предпазни
мерки.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ТЕГЛЕНЕ

• Задължително се уверете, че трансмисията,
системата на кормилното управление и
силовата верига са в работно състояние, преди
теглене. Ако има повредени устройства,
автомобилът трябва да бъде теглен като се
използва колесар или камион на пътна помощ с
плоско ремарке.

• INFINITI препоръчва вашият автомобил да бъде
теглен, като задвижващите колела бъдат
вдигнати от земята.

• Винаги слагайте обезопасителни вериги преди
теглене.

ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА
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ПРЕПОРЪЧВАНО ТЕГЛЕНЕ ОТ INFINITI

Теглене на моделите със задвижване на четирите колела (4WD)

INFINITI препоръчва използвате колесари,
когато теглите автомобила или автомобилът
да бъде поставен върху камион с плоска
каросерия, както е показано на
илюстрацията. Автомобилът трябва да бъде
натоварен на плоската каросерия с помощта
на лебедка.

ВНИМАНИЕ

Никога не теглете 4WD моделите с което и да било
от колелата на земята. Това ще предизвика
сериозна и скъпа за отстраняване повреда
трансмисията.

SCE0488Z

Модели със задвижване на четирите колела (4WD)
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Теглене на модели със задвижване
на двете колела (2WD)
ВНИМАНИЕ

Никога не осигурявайте волана, като оставите
ключа на запалването в положение “OFF”. Това
може да повреди заключващия механизъм на
волана.

Предни колела на земята:

1. Завъртете ключа на запалването в
положение ON, за да изключите всички
аксесоари.

2. Осигурете волана в положение напред с
въже или подобно съоръжение.

3. Преместете селекторния лост в положение
N (Неутрално).

4. Освободете спирачката при паркиране.

5. Винаги слагайте обезопасителни вериги
преди теглене.

Задни колела на земята:

INFINITI ви препоръчва използвате колесари
под задните колела, когато теглите
автомобила или автомобилът да бъде
поставен върху камион на пътна помощ с
плоско ремарке, както е показано на
илюстрацията.

ВНИМАНИЕ

Никога не теглете модели с Автоматична
Трансмисия (AT) със задните му гуми на земята.
Това ще предизвика сериозна и скъпа за
отстраняване повреда трансмисията.

Модели с ръчна трансмисия (MT):

Ако трябва да теглите автомобил с MT с
задните му колела на земята, извършете
следните процедури.

ВНИМАНИЕ

При теглене спазвайте следните ограничения на
скоростта и дистанцията.

• Скорост: Под 80 км/ч (50 MPH)

• Дистанция: По-малко от 80 км (50 мили)

1. Завъртете ключа на запалването в
положение ON, за да изключите всички
аксесоари.

2. Преместете селекторния лост в положение
N (Неутрално).

3. Освободете спирачката при паркиране.

4. Винаги слагайте обезопасителни вериги
преди теглене.

Всичките четири колела са на земята:

INFINITI ви препоръчва автомобилът да бъде
поставен върху камион на пътна помощ с
плоско ремарке, както е показано на
илюстрацията.

ВНИМАНИЕ

Никога не теглете модели с автоматична
трансмисия (AT) с четирите колела на земята. Това
ще предизвика сериозна и скъпа за отстраняване
повреда трансмисията.

Модели с ръчна трансмисия (MT):

Акотрябвада теглитеавтомобилсMT свсички
четириколеланаземята,извършетеследните
процедури.

SCE0788Z

Модели със задвижване на двете колела (2WD)
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ВНИМАНИЕ

• Никога не теглете модели MT назад с четирите
колела на земята.

• При теглене спазвайте следните ограничения на
скоростта и дистанцията.

– Скорост: Под 112 км/ч (70 MPH)

– Дистанция: По-малко от 800 км
(500 мили)

1. Завъртете ключа на запалването в
положение ON, за да изключите всички
аксесоари.

2. Преместете селекторния лост в положение
N (Неутрално).

3. Освободете спирачката при паркиране.

Освобождаване на заседнал
автомобил

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никоганепозволявайте наникогода стоиблизо
до въжето на теглича, докато издърпвате
автомобила.

• Никога не въртете гумите при висока скорост.
Това може да доведе до тяхното експлодиране
и до сериозно нараняване. Части от автомобила
биха могли също да се прегреят и да се
повредят.

• Не дърпайте автомобила, използвайки задната
кука на теглича j2 . Задната кука не е
предназначена за издърпване на автомобила, в
случай че автомобилът заседне.

В случай, че гумите на вашия автомобил се
заклещят в пясък, сняг или кал, и
автомобилът не може сам да се освободи,
използвайте куката за издърпване.

• Използвайте само куките за издърпване. Не
закачайте дърпащото устройство към никоя
друга част на корпуса на автомобила. В
противен случай, корпусът на автомобила може
да бъде повреден.

• Използвайте куките за издърпване само за
освобождаване на автомобила. Никога не
теглете автомобила, като използвате само
куките за издърпване.

• Куките за издърпване се намират под
изключително голямо усилие, когато се
използват за освобождаване на заседнал
автомобил. Винаги дърпайте устройството за
издърпване директно навън от автомобила.
Никога не дърпайте куките за издърпване под
ъгъл.

JVE0120XZ

Предница

JVE0119XZ

Задница
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Предница:

1. Демонтирайте капака на куката за
издърпване от бронята на автомобила,
като използвате подходящ инструмент.

2. Монтирайте сигурно куката за тегленеj1
(съхранява се в багажника) къммястото за
закрепване на предната броня.

Уверете се, че след употреба
осигурителната кука е правилно
фиксирана в мястото си за съхранение.

Задница:

Не използвайте куката за завързванеj2 , за
да теглите автомобила или за изтегляне.

Задната кука j3 е предназначена само за
кука за издърпване на автомобила.

За да използвате куката за изтегляне:

1. Демонтирайте капака на задната броня
като използвате подходящ инструмент.

2. Монтирайте сигурно куката за тегленеj3
(съхранява се в багажника) къммястото за
закрепване на задната броня.

3. Уверете се, че след употреба
осигурителната кука е правилно
фиксирана в мястото си за съхранение.

ВНИМАНИЕ

• Веригите или кабели за теглене трябва да бъдат
прикачени само към куката за теглене или
основни структурни елементи на автомобила. В
противен случай, корпуса на автомобила може
да бъде повреден.

• Не използвайте куките за завързване, за да
освободите автомобила от засядане в пясък,
сняг, кал и пр.

• Никога не теглете автомобила като използвате
куки за завързване или за издърпване.

• Винаги пускайте кабела направо от предницата
на автомобила.Никога не дърпайте автомобила
под ъгъл.

• Устройствата за дърпане трябва да бъдат
прекарани по такъв начин, че да не докосват
която и да е част от окачването, управлението,
спирачната и охладителна системи.

• Устройства за теглене като въжета или колани
се препоръчва за употреба при теглене или
издърпване на автомобила.

JVE0130XZ

Задница
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За да се поддържа външния вид на вашият
автомобил, важно е да се грижите правилно
за него.

Когато е възможно, паркирайте автомобила
си в гараж или на закрито, за да намалите
вероятността да се повреди боядисаната
повърхност на автомобила ви.

Когато се наложи да паркирате отвън,
правете го на сянка или защитавайте
автомобила с покривало. Внимавайте да не
надраскате боядисаната повърхност, когато
слагате или сваляте покривалото.

МИЕНЕ
При следните случаи измивайте автомобила
си колкото е възможно по-бързо, за да
защитите боядисаната повърхност:

• След дъжд, който може да причини повреда на
боядисаната повърхност, причинена от
киселинен дъжд.

• След шофиране по крайбрежни пътища, където
морския бриз може да доведе до ръжда.

• Когато замърсители, като например сажди,
птичи изпражнения, мъзга от дърветата,
метални частици или буболечки нарушат
боядисаната повърхност.

• Когато върху боядисаната повърхност се
натрупат прах или кал.

1. Измивайте повърхността на автомобила с
мокра гъба и много вода.

2. Почиствайте повърхността нежно и
цялостно с мек сапун, специален сапун за
автомобили или препарат с общо
предназначение смесен с чиста, топла ( не
и гореща) вода.

ВНИМАНИЕ

• Не мийте автомобила със силен домашен
сапун, силни перилни препарати, петрол или
разтворители.

• Не мийте автомобила на пряка слънчева
светлина или докато каросерията на
автомобила е гореща, тъй като боядисаната
повърхност може да стане на петна от
водата.

• Избягвайте да използвате or много мъхести
или груби тъкани, като изтривалки за баня.
Когато премахвате втвърдена мръсотия или
чужди субстанции от боядисаната
повърхност трябва да се внимава да не
надраскате или да не повредите
повърхността.

3. Изплакнете изцяло автомобила с много
чиста вода.

4. Използвайте влажна гюдерия, за да
подсушите боядисаната повърхност и да
избегнете влажни петна.

Когато миете автомобила, внимавайте за
следното:

• Вътрешната страна на фланците, бравите и
гънките на вратите, ключалките и капаците са
особено податливи на ефекта на пътната сол. По
тази причина тези части трябва да бъдат
почиствани редовно.

• Уверете се, че отворите за отичане в долната
част на вратите не са запушени.

• Напръскайте с вода долната част на шасито и в
колесните ниши, за да размекнете мръсотията
и/или изплакнете солта от пътя.

ПРЕМАХВАНЕ НА ПЕТНА
Почиствайте катранените и мазните петна,
промишления прах, насекомите и мъзгата от
дърветата колкото се може по-бързо от
боядисаната повърхност, за да избегнете
трайна повреда или петно. В INFINITI център
или квалифициран сервиз, както и във всеки
магазин за автомобилни аксесоари ще
откриете специални почистващи продукти.

ПАРАФИНИРАНЕ
Редовното парафиниране защитава
боядисаните повърхности и помага да се
поддържа външния вид на автомобила като
нов.

Следпарафиниранесепрепоръчваполиране,
за да се премахне натрупания конденз и да се
избегне износения външен вид.

ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ
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INFINITI център или квалифициран сервиз
могат да ви помогнат в избора на подходящи
парафиниращи продукти.

ВНИМАНИЕ

• Измийте цялостно и напълно автомобила си
предида нанесете парафина върху боядисаната
повърхност.

• Винаги следвайте инструкциите на
производителя на парафина.

• Не използвайте парафин, който съдържа
абразиви, режещи съставки или почистващи
препарати, които могат да повредят външния
вид на автомобила.

Машинното смесване или агресивните
полиращи препарати на основата на
покритие/боя чисто покритие може да
замътят блясъка на колата или да оставят
мътни петна.

СТЪКЛО
За да почистите стъклените повърхности от
филмаотпушекипрах,използвайтепрепарат
за почистване на стъкло. Нормално е по
стъклото да се образува филм, след като
автомобилът е бил паркиран под горещо
слънце. С препарат за почистване на стъкло и
мека кърпа този филм лесно ще се премахне.

ДОЛНАТА ЧАСТ НА ШАСИТО
В областите, където през зимата се използва
сол на пътя е необходимо да се почиства
долната част на шасито редовно, за да
предотвратим натрупването на мръсотия и
сол, които причиняват по-бърза корозия на
долната част на шасито и оказването.

Преди зимата и отново през пролетта
антикорозионното покритие трябва да бъде
проверявано и ако е необходимо, да бъде
нанасяно отново.

КОЛЕЛА

• Измивайте колелата, когато миете автомобила,
за да поддържате външния им вид.

• Почиствайте колелата от вътрешната страна, а
когато колелото се сменя или автомобила се
измива от вътрешната страна.

• Не използвайте абразивни почистващи
препарати, когато миете колелата.

• Проверявайте ръбовете на колелата редовно за
набивания или корозия. Те могат да доведат до
загуба на налягане или повреда на ръба на
външната гума.

• INFINITI препоръчва джантите да се
парафинират, за да ги предпазите срещу солта в
районите, където през зимата се използва сол.

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
Мийте колелата редовно с гъба, намокрена в
разтвор на мек сапун, особено през зимата в
районите, където по пътищата се използва
сол. Остатъците от сол от пътя могат да
обезцветят гумите, ако не ги миете редовно.

ВНИМАНИЕ

Следвайте насоките по-долу,за да избегнете
потната или обезцветяването на гумите:

• Не използвайте почистващ препарат, който
съдържа силна киселина или алкали за
почистване на колелата.

• Не нанасяйте почистващи препарати върху
гумите, докато са горещи. Температурата на
колелото трябва да бъде същата като
температурата на околната среда.

• Изплакнетеколелотонапълно,задапремахнете
почистващия препарат до 15 минути след
нанасянето му.

ХРОМИРАНИ ЧАСТИ
Почиствайте всички хромирани части
редовно с неабразивен полиращ препарат за
хром, за да поддържате блясъка им.
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От време на време почиствайте падналата по
вътрешната облицовка, пластмасови части и
седалки прах с прахосмукачка или с мека
четка. Изтрийте виниловите и кожени
повърхности с чист, мек парцал, натопен в
разтвор на мек сапун, след което избършете
със сух,мек парцал.

За да се поддържа добрия външен вид на
кожата е необходима редовна грижа и
почистване.

Преди да използвате каквато и да е защита за
плата е необходимо да прочетете
препоръките на производителя. Някои
защитни препарати за плат съдържат
химикали,коитомогатдазацапатилиизбелят
материала на седалките.

Използвайте мек плат, намокрен само с вода,
за да почистите измервателните уреди и
лещите на приборите.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте бензин, разтворител или
подобни материали.

• Малките частици мръсотия, които могат да
надраскат или повредят кожената повърхност
трябвадабъдатпремахнатипоподходящначин.
Неизползвайтеживотинскисапун,парафиниза
автомобил, полиращи препарати, масла,
почистващи течности, разтворители, перилни

препарати или почистващи препарати на
амонячна основа, тъй като могат да повредят
естествения блясък на кожата.

• Никога не използвайте текстилни защитни
препарати, освен, ако не са препоръчани от
производителя.

• Не използвайте почистващ препарат за
пластмаса за измервателните прибори или
лещите на уредите.Може да ги повреди.

ВЕЛУР (където е поставен)

Почиствайте велура, както следва:

ВНИМАНИЕ

Задапредотвратите повредата на велурените части
при почистване:

• Не протривайте материалът с кърпа. Ако
направите това, може да повредите
повърхността на велура и може да използвате
боя, за да разстелете материала.

• Никога не използвайте бензин, разредител или
какъвто и да е химикал, за да почиствате велур.
Товаможе да обезцветишибедаха и до повреди
повърхността.

• Бои на основа на чиста вода чрез потупване на
повърхността с чиста мека кърпа, напоена с
топла вода. Притиснете чиста суха кърпа върху
повърхността, за да отстраните възможно най-
много влага и след това оставете да изсъхне.

• Бои на основа на масло чрез потупване на
повърхността с чиста мека кърпа, напоена с
топла вода. Притиснете чиста суха кърпа върху
повърхността, за да отстраните възможно най-
много влага и след това оставете да изсъхне.

ОСВЕЖИТЕЛИ ЗА ВЪЗДУХ
Повечето от освежителите за въздух
използват разтворител, който може да
повлияе интериора на автомобила. Ако
използвате освежител за въздух, използвайте
следните предпазни мерки:

• Освежителите завъздухот типзаокачванемогат
да причинят постоянно обезцветяване, ако
влязат в контакт с повърхностите на интериора
на автомобила.Поставете такива освежители на
място, което позволява свободното им висене,
без да влизат в контакт с повърхността на
интериора.

• Освежителите за въздух от течен тип, обичайно
се закачат на вентилационните отвори. Тези
продукти може да причинят повреди по
интериора и обезцветяване при разсипване по
повърхностите на интериора.

Внимателно прочетете и следвайте
инструкциите на производителя преди да
използвате такива освежители.

ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ
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КИЛИМИ НА ПОДА
Употребата на оригинални стелки за пода
INFINITI (където са поставени)може да удължи
живота на настилката на автомобила ви и да
улесни вътрешното почистване. Независимо
какви килими се използват, уверете се, че са
подходящи за автомобила ви и са правилно
поставени в нишата за краката, за да се
предотврати зацепването им по време на
работа с педала. Килимите трябва да се
поддържат чрез редовно почистване и да се
подменят, когато се износят много.

Помощ при поставяне на килима на
пода

Този автомобил включва конзоли за стелките
на пода, които да позиционират стелките.
Оригиналните килими за под на INFINITI са
специално конструирани за модела на
вашият автомобил.

Позиционирайте килима като прекарате
куката на скобата за килима през пръстена на
килима, докато центрирате килима в нишата
за краката.

Проверявайте периодично дали килимите са
правилно позиционирани.

СТЪКЛО
За да почистите стъклените повърхности от
филмаотпушекипрах,използвайтепрепарат
за почистване на стъкло. Нормално е по
стъклото да се образува филм, след като
автомобилът е бил паркиран под горещо
слънце. С препарат за почистване на стъкло и
мека кърпа този филм лесно ще се премахне.

ВНИМАНИЕ

Когато почиствате прозорците отвътре, не
използвайте инструменти с остри ръбове,
абразивни почистващи препарати или
дезинфектиращи почистващи препарати на хлорна
основа. Те могат да повредят
електропроводниците, елементите на антената за
радиото или елементите на устройството за
почистване от запотяване на заден прозорец.

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не позволявайте на мокрите колани да се
навиват в прибиращото устройство.

• Не използвайте белина, боя или химически
разтворители, за да почиствате предпазните
колани, тъй като тези материали могат да
жестоко да повредят лентата на предпазния
колан.

Предпазните колани могат да бъдат
почиствани като ги забърсвате с гъба,
напоена с разтвор на мек сапун.

Оставете коланите да изсъхнат напълно на
сянкапреди да гиизползвате. (Виж “Предпазни
колани” в раздел “1. Безопасност — седалки,
предпазни колани и допълнителна система от
устройства за пасивна безопасност”.)

SAI0038Z

Предница (пример)
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ФАКТОРИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ
НАЙ-ЧЕСТО ЗА КОРОЗИЯТА ПО
АВТОМОБИЛА

• Натрупването на влажни замърсители и частици
в отделенията на панела на
каросерията,кухините и другите места.

• Повреда на боята и другите защитни покрития,
които са причинени от чакъл и малки камъчета
или от малки произшествия на пътя.

ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ВЛИЯЯТ НА СТЕПЕНТА НА
КОРОЗИЯТА

Влага
Наслагване на пясък, мръсотия и вода по
долната страна на корпуса на автомобила
могат да ускорят корозията. Мокрите стелки
няма да изсъхнат напълно в автомобила и
трябва да бъдат извадени, за да изсъхнат, за
да се избегне корозия по подовия панел.

Относителна влажност
Корозията ще бъде ускорена в участъци,
където висока относителна влажност,
особено в тези участъци, където
температурите остават около точката на
замръзване, където има замърсяване на
атмосферата или където се използват
опесъчени пътища.

Температура
Увеличение на температурата ще увеличи
степента на корозия на тези части, които не
са добре провертриви.

Замърсяване на въздуха
Промишленото замърсяване, присъствието
на сол във въздуха в крайбрежните райони
или солта, която се използва по тежките
пътища ускоряват процеса на корозия. Солта
по пътя също така ускорява разлагането на
боядисаните повърхности.

ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ АВТОМОБИЛА СИ
ОТ КОРОЗИЯ

• Мийте и полирайте автомобила си честа, за да
го поддържате чист.

• Винаги проверявайте за малки наранявания по
боядисаните повърхности и ги поправяйте
колкото се може по-бързо.

• Поддържайте дренажните отвори в долните
части на вратите отворени, за да избегнете
събирането на вода.

• Проверявайте долната част на автомобила за
натрупване на пясък, нечистотии или сол. Ако
иматакива,измивайте гисводаколкотосеможе
по-бързо.

ВНИМАНИЕ

• НИКОГА не премахвайте нечистотиите, пясъка
или другите замърсявания от отделението за
пътници като ги измивате с маркуч.
Премахвайте нечистотиите с прахосмукачка.

• Не позволявайте на вода или други течност да
влизат в контакт с електронни компоненти
вътре в автомобила, тъй като те могат да ги
повредят.

Химикалите, които се употребяват за
обезледяване на повърхностите на пътищата
са изключително корозивни. Те ускоряват
корозията и повреждат компонентите на
долната част на шасито като ауспуховата
система, горивните и спирачни линии,
спирачните кабели, корите нас пода и
калниците.

През зимата шасито трябва да бъде
почиствано периодично.

За допълнителна защита срещу ръжда и
корозия, която може да бъде необходимо в
някои райони, се консултирайте с INFINITI
център или квалифициран сервиз.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОЗИЯ
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Някои важни ежедневни и редовни
поддръжки, с оглед поддържане доброто
механично състояние на вашия автомобил,
както и работата на двигателя, и емисиите.

Отговорност на собственика е да осигури
осъществяването на регламентираната
поддръжка, както и общата поддръжка.

Като собственик на автомобила, вие сте
единственият, който може да осигури на
автомобила си подходяща поддръжка и
грижи.

ПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА
За ваше удобство, изискващите се пунктове
от планираната поддръжка са описани и
изброени в отделна брошура за Гаранционна
информация и поддръжка. Трябва да
направите справка с тази книжка, за да се
уверите,ченеобходиматаподдръжкащебъде
осъществена по вашия автомобил на редовни
интервали.

ОБЩА ПОДДРЪЖКА
Общата поддръжка включва, които следва да
бъдат проверявани по време на нормалната
ежедневна работа на автомобила. Те са
важни, ако желаете вашият автомобил да
продължи да функционира както трябва.
Ваша отговорност е да осъществявате тези
процедури, редовно и според препоръките.

Извършването на проверките от общата
поддръжка изисква минимални механични
умения и само някои известни общи
автомобилни инструменти.

Тези проверки и инспекции могат да бъдат
извършвани от вас самите, от квалифициран
авто-техник или ако предпочитате, от INFINITI
център или квалифициран сервиз.

КЪДЕ ДА ОТИДЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
Ако ви е необходимо сервизно обслужване по
вашия автомобил или вашият автомобил има
неизправност/повреда/, закарайте го за
проверка и настройка на всички системи от
INFINITI център или упълномощен сервиз.

По време на всекидневната работа на
автомобила, общата поддръжка трябва да се
извършва редовно, както е описано в тази
секция. Ако установите някакви необичайни
звуци, вибрации или миризми, със сигурност
проверете причината или отидете в INFINITI
център или квалифициран сервиз, за да го
направят добре. Освен това трябва да
уведомите INFINITI центъра или
квалифицирания сервиз, ако смятате, че са
необходими поправки.

Когато извършвате някакви проверки или
поддръжка, вижте “Предпазни мерки при
поддръжка” по-долу в този раздел.

ОБЯСНЕНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА
ПОДДРЪЖКА
Допълнителна информация за следните
позиции с “*” се намира по-надолу в този
раздел.

Извън автомобила
Пунктовете за поддръжка, които са изброени
тук трябва да се проверяват от време на
време, освен, ако не е определено друго.

Врати и капак на двигателя:

Проверете дали всички врати, както и капака
на багажника, и този на двигателя работят
добре. Уверете се също така,че всички
ключалки се заключват сигурно. Смажете,
ако е необходимо. Уверете се, че вторичната

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА ОБЩА ПОДДРЪЖКА
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ключалка на капака на двигателя предпазва
капака от отваряне, когато е освободена
основната ключалка. Когато шофирате в
райони, където се използва сол по пътя или
други корозионни материали, проверявайте
често омасляването.

Светлини*:

Редовно почиствайте предните фарове.
Уверете се,че предните фарове, стоповете,
светлините за заден ход, мигачите и другите
светлини работят добре и са инсталирани
здраво. Проверете също насочването на
предните фарове.

Гуми*:

Проверявайте налягането с прибор често и
винаги преди дълъг път. Регулирайте
налягането на всички гуми, включително
резервните до определеното налягане.
Проверявайте внимателно за повреди,
нацепвания или изключително износване.

Размяна на гума*:

В случай на задвижване на две колела (2WD)
и предните и задни гуми са с еднакъв размер;
гумите трябва да бъдат разменяни на всеки
10 000 км (6,000 miles). Гумите, маркирани с
индикатори за посока могат да бъдат
редувани само отпреди и отзад. След като
редуването е извършено се уверете, че
индикаторите за посока сочат посоката на
въртене на колелото.

В случай на задвижване на четири колела и
задвижване на всички колела (4WD/АWD), и
предни и задни гуми с еднакъв размер;
гумите трябва да бъдат разменяни на всеки 5
000 км (3,000 miles). Гумите, маркирани с
индикатори за посока могат да бъдат
редувани само отпреди и отзад. След като
редуването е извършено се уверете, че
индикаторите за посока сочат посоката на
въртене на колелото.

В случай на различни размери на предни и
задни гуми; гумите не могат да бъдат
разменяни.

Времето за разменяне на гумите може да
варира в зависимост от навиците ви при
шофиране и условията на повърхността на
пътя.

Компоненти на трансмитера на Система за
наблюдение налягането в гумите (TPMS)
(където е поставен):

Сменете уплътнението на пръстена на
трансмитера, сърцевината на клапана и
капачката, когато сменят гумите поради
износване или възраст.

Съосност и баланс на колела:

Ако автомобилът придърпва към която и да е
страна докато шофирате на прав и равен път
или ако установите неравномерно и
ненормално износване на гумите, може би
има нужда от настройване на съосността на

колелата. Ако воланът или седалката
вибрират при нормална скорост на
магистрала, може да е необходим баланс.

Предно стъкло:

Редовно почиствайте предното стъкло.
Проверявайте предното стъкло поне на всеки
шест месеца за пропуквания или други
повреди. Ремонтирайте при необходимост.

Пера на чистачката*:

Проверете за напуквания, ако не
функционират добре. Заменете в случай на
необходимост.

Вътре в автомобила
Изброените тук позиции за поддръжка трябва
да се проверяват редовно, като например,
когато се извършва периодичната
поддръжка, почистване на автомобила, и др.

Педал на газта:

Проверете педала за гладка работа и се
уверете,че педалът не закача и не изисква
неравномерни усилия. Пазете килимите на
пода далеч от педала.

Педал на спирачката*:

Проверете дали педала работи гладко и се
уверете,че под него има достатъчно
разстояние допода, когато енатиснат докрай.
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Проверете функцията на спирачния
усилвател. Уверете се, че стелките на пода
далеч от педала.

Ръчна спирачка*:

Проверявайте регулярно работата на
спирачката за паркиране. Проверете дали
лоста (където е поставен) или педала (където
е поставен) имат необходимия ход. Освен
това се уверете, че автомобилът се задържа
сигурно само със спирачката за паркиране на
наклон.

Предпазни колани:

Проверете дали всички части от системата на
предпазните колани (напр. токи, куки,
регулатори и възвратни механизми) работят
добре и гладко и дали са монтирани здраво.
Проверете лентата на предпазния колан за
нарязвания, оръфване, износване или
повреда.

Волан:

Проверете за промени в условията на
управление, като например прекален
свободен ход, затруднено управление и
странни шумове.

Предупредителни лампи и звън:

Уверете се, че всички предупредителни
светлини и звънове работят добре.

Устройство за почистване на запотяване на
предно стъкло:

Проверете дали от отворите на устройството
за почистване на запотяване на предното
стъкло излиза въздух правилно и в добро
количество, когато отоплението или
климатика работят.

Чистачки и измиване на предното стъкло*:

Проверете дали чистачките и миенето
работят добре и дали не драскат.

Под капака и автомобила
Изброените тук позиции за поддръжка трябва
да бъдат периодично проверявани
(например, всеки път, когато проверявате
двигателното масло или допълвате).

акумулатор (с изключение на акумулатор
без поддръжка):

Проверете нивото на течност във всяка
клетка. Тя трябва да бъде между линиите
UPPER и LOWER. Автомобилите, които работят
с високи температуриилиприсуровиусловия
изискват честа проверка на нивото на течност
в акумулатора.

Ниво(а) на течност спирачки (и
съединител)*:

За модел с ръчна трансмисия (MT); уверете
се, че нивата на течност за спирачките и
съединителя са между линиите на
резервоаритеMAX иMIN.

За модел с ръчна трансмисия (MT); уверете
се, че нивото на спирачна течност е между
линиите на резервоара “MAX” и “MIN”.

Ниво на охладителната течност в двигателя*:

Проверете нивото на охладителната течност,
когато двигателят е студен. Уверете се, че
нивото на охладителната течност е между
линиитеMAX иMIN на резервоара.

Охладителна система с интеркулер (където
е поставен)*:

Проверете нивото на охладителната течност,
когато двигателят е студен. Уверете се, че
нивото на охладителната течност е между
линиитеMAX иMIN на резервоара.

Задвижващ(и) ремък на двигателя*:

Уверете се,че задвижващият(те) ремък(ци) не
са разръфани, износени, пропукани или
мазни.

Ниво на двигателно масло*:

Проверете нивото, след като паркирате
автомобила (на равна повърхност) и изгасите
на хибридната система.
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Утечки:

Проверете под автомобила за утечки от
гориво, масло, вода или други течности след
като автомобилът е бил паркиран за известно
време.Нормалное следработа даимакапене
отклиматика.Акозабележитенякакви течове
или има изпарения на гориво, проверете
причината и я поправете незабавно.

Ниво на течност за хидравличен усилвател
на кормилното управление и тръбопроводи
(където е поставено)*:

Проверете нивото, когато течността е
студена, при изключен двигател. Проверете
линиите за правилно свързване, течове,
напуквания и пр.

Течност за измиване на прозорците*:

Проверете дали има достатъчно течност в
резервоара.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ПОДДРЪЖКА
Когато провеждате преглед или работа по
поддръжката на автомобила си, винаги се
погрижвайте да предотвратявате сериозни
наранявания поради инциденти или да
повредите автомобила. Следват общо
предупреждения, които трябва стриктно да
бъдат следвани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Паркирайте автомобила на равна повърхност,
включете спирачката при паркиране сигурно и
блокирайте колелата, за да предпазите
автомобила от движение. Преместете
скоростния лост в положение P (Паркиране)
(модел с автоматична трансмисия (AT)) или в
положение N (Неутрално) (модел с ръчна
трансмисия (MT)).

• Уверете се, че ключът на запалването е в
положение LOCK, когато подменяте части или
поправяте.

• Не работете под капака, докато двигателят е
горещ. Винаги изключвайте двигателя и
изчаквайте докато се охлади.

• Ако трябва да работите докато двигателя
работи, пазете ръцете си, дрехите, косата и
инструментите от движещи се вентилатори,
ремъци и всякакви други движещи се части.

• За препоръчване е да се стегне или свалят
всякакви свободни дрехи и отстранете бижута,
като пръстени, часовници и др. преди да
започнете да работите по автомобила си.

• Ако трябва да запалите двигателя в затворено
пространство като гараж, уверете се, че има
добра вентилация, която да може да отведе
отпадните газове навън.

• Не заставайте под автомобил, който се крепи
единствено от крик.

• Дръжте пушещите материи, пламъците и
искрите далеч от горивото и акумулатора.

• Никога не свързвайте и не разкачайте нито
акумулатора, нито някой от транзисторните
компонентни връзки, докато ключът на
запалването е в положение ON.

• За моделите с бензинов двигател със система за
Много-входов инжекцион за горивото (MFI),
горивниятфилтър и горивопроводите трябва да
бъдат обслужвани от INFINITI център или
квалифициран сервиз, защото
горивопроводите са под високо налягане, дори
когато двигателят е изключен.

• Вашият автомобил е оборудван с автоматичен
охладителенвентилатор за двигателя. Тойможе
да се включи по всяко време без
предупреждение дори ако ключа за запалване
е на позиция “OFF”и двигателя не работи. За да
избегнете наранявания, винаги разкачайте
отрицателния кабел на акумулатора преди да
работите близо до вентилатора.

• Винаги носете защита за очите, когато работите
в автомобила си.

• Никога не оставяйте двигателя или свързания с
трансмисията кабелен сноп, докато ключът на
запалването е в положение ON.

• Избягвайте директен контакт с използваните
двигателно масло и охладител. Неправилното
изхвърляне на двигателното масло,
охладителната течност за двигателя и/или
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течности от други течности на автомобиламогат
да навредят на околната среда. Винаги се
съобразявайте с местните разпоредби за
изхвърлянето на течностите на автомобила.

Този “8.Поддръжкаинаправисам”осигурява
инструкции за тези позиции, които са
относително лесни за изпълнение от
собственика.

Трябва да знаете, че непълно или неправилно
обслужване може да доведе до затруднения в
работата или повишени вредни емисии и
може да повлияе на покритието на
застраховката. Ако имате някакви съмнения
относно обслужването, извършете го в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

За общ преглед на двигателния отсек, вижте
“Двигателен отсек” в раздел “0. Съдържание на
илюстрована табела”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не сваляйте капачката на радиатора или
нарезервоара за охладителната течност, докато
двигателят е горещ. Течност под високо
налягане, която излиза от радиатора или
резервоара за охладителна течност, може да
предизвика сериозни изгаряния. Изчакайте
двигателя и резервоара за охдалителна течност
да се охладят.

• Охладителната течност за двигателя трябва да
се съхранява внимателно в обозначени
контейнери извън досега на деца.

Охладителната система на двигателя е
фабрично напълнена с висококачествен
антифриз, подходящ за всяко време на
годината. Антифризът съдържа инхибитори
за ръжда и корозия, по тази причина не е
необходимо да добавяте допълнителни
вещества.

ВНИМАНИЕ

• Никога не използвайте добавки за
охладителната система като уплътнител за
радиатор. Добавките може да запушат
охладителната система и да причинят повреда
на двигателя, трансмисията и/или
охладителната система.

• При добавяне или смяна на охладителна
течност, използвайте само оригинална
охладителна течност за двигатели на INFINITI

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТАТА ЗА ПРОВЕРКА
В ДВИГАТЕЛНИЯ ОТСЕК

OХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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(моделVR30DDTTдвигател)илиBASF Glysantin®
G48® (модели 2,0 Л турбо бензинов двигател и
2,2 Л дизелов двигател), или охладителна
течност с еквивалентно качество в правилно
съотношение на смесване. Примери за
съотношение при смесване на охладителната
течност и вода са показани в следващите
таблици:

За модел на двигател VR30DDTT

Външна
температура

до

Двигател
охладителна
течност

(концентри-
рана)

Деминера-
лизирана или
дестилирана

вода°C °F
−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

За модели с 2,0 Л турбо бензинов двигател и
2,2 Л дизелов двигател

Външна
температура

до

Двигател
охладителна
течност

(концентри-
рана)

Деминера-
лизирана или
дестилирана

вода°C °F
−35 −30 50% 50%

ПРОВЕРКА НИВОТО НА
ОХЛАДИТЕЛНАТА ТЕЧНОСТ НА
ДВИГАТЕЛЯ

Модел VR30DDTT двигател

Проверете нивото на охладителна течност в
резервоара, когато работи двигателя и след
като достигне нормалната работна
температура. Ако нивото на охладителната
течност е под MIN ниво j2 , добавете
охладителна течност до максималното ниво
MAX j1 . Ако резервоарът е празен,
проверете нивото на охладителната течност в
радиатора, когато двигателят е студен. Ако
няма достатъчно охладителна течност в
радиатора, допълнете го с охладителна
течност до филтърната капачка над отвора на
горния маркуч на радиатора и допълнете
резервоара до максималното ниво MAXj1 .
Сложете филтърната капачка над горния
маркуч на радиатора и запалете двигателя с

отворен резервоар. Запалете двигателя
докато не достигне нормалната работна
температура. Добавете охладителна течност
до максималното ниво MAX j1 . Затегнете
здраво капачката, след като сте добавили
охладителна течност за двигател.

ВНИМАНИЕ

Ако на охладителната система е необходимо често
да бъде добавяна охладителна течност, проверете
я в INFINITI център или квалифициран сервиз.

Модели с 2,0 Л турбо бензинов
двигател и 2,2 Л дизелов двигател

Проверете нивото на охладителна течност в
резервоара, когато работи двигателя и след
като достигне нормалната работна
температура. Ако нивото на охладителната
течност е под MIN ниво j2 , добавете
охладителна течност до максималното ниво

JVM0652XZ

JVM0303XZ
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MAX j1 . Затегнете здраво капачката, след
като сте добавили охладителна течност за
двигател.

ВНИМАНИЕ

Ако на охладителната система е необходимо често
да бъде добавяна охладителна течност, проверете
я в INFINITI център или квалифициран сервиз.

СМЯНА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА
ТЕЧНОСТ
Свържете се с INFINITI център или
квалифициран сервиз, ако е необходима
смяна.

Основен ремонт на охладителната система на
двигателя трябва да бъде извършена от
INFINITI център или квалифициран сервиз,.
Процедурите по обслужване могат да бъдат
открити в съответното Ръководство за
обслужване на INFINITI.

Неправилното обслужване може да доведе до
влошена работа на радиатора или до
прегряване на двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• За да не се попарите, никога не сменяйте
охладителната течност докато двигателят е
горещ.

• Никога не сваляйте капачката на радиатора,
докато двигателят е горещ. Течността под
високо налягане, която излиза от радиатора,
може да предизвика сериозни изгаряния.

• Избягвайте директния контакт на кожата с
използванатаохладителнатечност.Акопопадне
върхукожата,измийте я със сапунилипрепарат
за почистване на ръце, колкото се може
по-бързо.

• Пазете охладителната течност извън обсега на
деца и домашни животни.

Охладителната течност трябва да бъде
изхвърляна правилно. Проверете местните
разпоредби.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не сваляйте капачката на резервоара за
охладителната течност, докато двигателят е
горещ. Течността под високо налягане, която
излиза от резервоара за охладителна течност,
може да предизвика сериозни изгаряния.
Изчакайте, докато двигателят се охлади.

• Охладителната течност е токсична и трябва да
се съхранява в подходящи за целта контейнери
и да е далеч от достъпа на деца.

Охладителната система с интеркулер е
фабрично напълнена с висококачествен
антифриз, подходящ за всяко време на
годината. Антифризът съдържа инхибитори
за ръжда и корозия, по тази причина не е
необходимо да добавяте допълнителни
вещества.

ВНИМАНИЕ

• Никога не използвайте добавки за
охладителната система като уплътнител за
радиатор. Добавките може да запушат
охладителната система и да причинят повреда
на интеркулера.

ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА С ИНТЕРКУЛЕР
(МОДЕЛ VR30DDTT двигател)
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• Когато доливате или сменяте охладителната
течност се уверете, че използвате само
оригинална охладителна течност на INFINITI или
еквивалент със същото качество с правилното
съотношение на смесване. Примери за
съотношение при смесване на охладителната
течност и вода са показани в следващите
таблици:

Външна
температура

до

Охладителна
течност

(концентри-
рана)

Деминера-
лизирана или
дестилирана

вода°C °F
−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

Употребата на други видове охладителни
течности може да повреди охладителната
система с интеркулер.

Резервоарът на интеркулера е оборудван с
капачка за изпускане на налягането. За да
предпазите двигателя от повреда,
използвайте само оригинални капачки на
интеркулера на INFINITI или еквиваленти,
когато е необходима подмяна.

ПРОВЕРКА НИВОТО НА
ОХЛАДИТЕЛНАТА ТЕЧНОСТ НА
ИНТЕРКУЛЕРА

Проверявайте нивото на охладителна течност
в резервоара, когато двигателя е студен. Ако
нивото на охладителната течност е под ниво
MIN j2 , добавете охладителна течност до
нивоMAXj1 .

Ако на охладителната система на
интеркулера често е необходимо да бъде
добавяна охладителна течност, направете ѝ
проверка в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

СМЯНА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА
ТЕЧНОСТ НА ИНТЕРКУЛЕРА
Охладителната течност на интеркулера не
изисква поддръжка.

Ако е необходима подмяна, INFINITI
препоръчва, за тази услуга, да посетите
център на INFINITI или квалифициран сервиз.

Неправилното обслужване може да доведе до
прегряване на интеркулера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• За да не се попарите, никога не сменяйте
охладителната течност когато двигателят е
горещ.

• Никога не сваляйте капачката, докато
двигателят е горещ. Течността под високо
налягане, която излиза от резервоара за
охладителна течност на интеркулера, може да
предизвика сериозни изгаряния.

• Избягвайте директния контакт на кожата с
използванатаохладителнатечност.Акопопадне
върхукожата,измийте я със сапунилипрепарат
за почистване на ръце, колкото се може
по-бързо.

• Пазете охладителната течност далеч от обсега
на деца и домашни животни.

Охладителната течност от интеркулера
трябва да бъде изхвърляна правилно.
Проверете местните разпоредби.

JVM0653XZ
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ПРОВЕРКА НИВОТО НА
ДВИГАТЕЛНОТО МАСЛО

ВНИМАНИЕ

• Нивото на маслото трябва да бъде проверявано
редовно. Експлоатацията на автомобила с
недостатъчно количество масло може да
повреди двигателя. Такава повреда не се
покрива от гаранцията.

• Нормално е да се добавя помалкомасломежду
интервалите на поддръжка или по време на
периода на разработване, в зависимост от
сериозността на експлоатационните условия.

1. Паркирайте автомобила на равно място и
приложете спирачката при паркиране.

2. Стартирайте двигателя и загрейте докато
температурата на двигателя достигне до
нормалната работна температура ( около 5
минути).

3. Спрете двигателя.

4. Изчакайте поне 15 минути, за да се източи
отново двигателното масло в картера.

5. Извадете маслоизмервателната щека и я
избършете.

6. Вкарайте отново маслоизмервателната
пръчка по цялата й дължина.

7. Извадете маслоизмервателната щека и
проверете нивото на маслото. Трябва да
бъде в обхватаj1 .

8. Ако нивото на маслото е подj2 , свалете
филтърната капачка и налейте
препоръчаното масло в отвора. Не
препълвайтеj3 .

9. Проверете отново нивото на маслото с
масло-измервателната щека.

СМЯНА НА ДВИГАТЕЛНОТО МЯСТО И
МАСЛЕНИЯ ФИЛТЪР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Използванотомасло трябва да бъде изхвърляно
правилно. Никога не изливайте и не
изхвърляйте масло в почвата, каналите, реките
и др. То трябва да бъде изхвърляно на
правилните инсталации за отпадъци. Ние ви
препоръчваме да сменяте маслото в INFINITI
Център или квалифициран сервиз.

• Внимавайте да не се изгорите, тъй като
двигателното масло може да бъде горещо.

JVM0429XZ

2,0 Л турбо бензинов двигател

JVM0654XZ

Двигател VR30DDTT

JVM0309XZ

2,2 Л дизелов двигател

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО
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• Продължителният и повтарящ се контакт с
употребявано двигателно масло може да
предизвика рак на кожата.

• Избягвайте директен контакт с използвано
масло. Ако влезете в контакт, измийте изцяло
със сапун или миещ препарат за ръце и с много
вода, колкото се може по-бързо.

• Съхранявайте използваното двигателно масло
в маркирани контейнери извън обсега на деца.

ВНИМАНИЕ

Отпадъчното масло трябва да бъде изхвърлено
правилно. Проверете местните разпоредби.

Настройка на автомобила
1. Паркирайте автомобила на равно място и
приложете спирачката при паркиране.

2. Стартирайте двигателя и загрейте докато
температурата на двигателя достигне до
нормалната работна температура ( около 5
минути).

3. Спрете двигателя.

4. Изчакайте поне 15 минути, за да се източи
отново двигателното масло в картера.

5. Повдигнете и застопорете превозното
средство, като използвате подходящ крик
и предпазни стойки на крик.

• Поставете предпазните стойки на крика под
точките за повдигане на превозното
средство.

• Към подложката на стойката на крика трябва
да се постави подходящ адаптер.

6. За модел двигател VR30DDTT: махнете
пластмасовия долен капак на двигателя.

• Махнете малката пластмасова щипка в
центъра на долния капак.

• След това махнете другите болтове, които
фиксират долния капак на двигателя.

Двигателно масло и филтър

JVM0668XZ

Двигател VR30DDTT (модели с 2WD)

JVM0669XZ

Двигател VR30DDTT (модели с 4WD)

JVM0310XZ

2,2 Л дизелов двигател
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1. Поставете голям съд за източван под
пробката.

2. Махнете пробкатаj1 с ключ.

3. Махнете филтърната капачка и източете
напълно маслото.

(Извършете стъпки от 4 до 8 само когато е
необходима смяна на масления филтър за
двигателното масло)

4. Разхлабете масления филтърj2 с ключ за
масления филтър.

5. Свалете масления филтър, като го
завъртите на ръка.

6. Избършете монтажната повърхност на
филтъра за двигателно масло с чиста
кърпа.

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че сте премахнали всички остатъци
стара гумена гарнитура от монтажната
повърхност на двигателя. Ако не направите
това, то може да доведе до повреда на
двигателя.

7. Сложете ново двигателно масло на
гарнитурата на новия маслен филтър.

8. За модел VR30DDTT двигател: навийте
масления филтър по посока на
часовниковата стрелка, докато усетите
леко съпротивление, след което затегнете
още 2/3 от оборот, за да го фиксирате.

Момент на затягане на масления филтър:
Модел VR30DDTT двигател

14,7 до 20,6 N·m
(1,5 до 2,1 кг-м, 11 до 15 ft-lb)

Замодели с2,0Л турбобензинов двигател,
модел с 2,2 Л дизелов двигател: затегнете
добре масления филтър. Не прилагайте
прекален натиск.

Момент на затягане на масления филтър:
25 N·m
(2,6 кг-м, 19 ft-lb)

9. Почистете и преинсталирайте пробката и
новата шайба. Затегнете здраво пробката
с ключ. Не прилагайте прекален натиск.

JVM0311XZ

2,2 Л дизелов двигател

JVM0427XZ

2,0 Л турбо бензинов двигател

JVM0428XZ

2,0 Л турбо бензинов двигател
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Момент на затягане на пробката:
Модел VR30DDTT двигател
(29,4 до 39,2 N.m)
(3,0 до 4,0 кг-м, 22 до 29 ft-lb)
Модели с 2,0 Л турбо бензинов
двигател и 2,2 Л дизелов двигател
30 N·m (3,1 kg-m, 22 ft-lb)

10. Допълнете достатъчно количество от
препоръчваното двигателно масло. (Виж
“Препоръчителни течности/смазочни
материали и вместимости” в раздел
“9. Техническа информация”.)

11. Затегнете здраво капачката на масления
филтър.

12. Стартирайте двигателя.

13. Проверете пробката и масления филтър
за признаци за теч. Поправете както е
необходимо.

14. Спрете двигателя.

15. Изчакайте поне 15 минути. Проверете
нивото на двигателното масло според
съответната процедура. (Виж “Проверка
нивото на двигателното масло” по-горе в този
раздел.) Добавете двигателно масло, ако е
необходимо.

След работа
1. За модел двигател VR30DDTT: монтирайте
долния капак, в съответствие със
следващите стъпки.

a. Издърпайте центъра на малката
пластмасова щипка навън.

b. Задръжте долния капак на място.

c. Прекарайте щипката през долния капак, в
отвора на рамата, и натиснете центъра на
щипката, за да я фиксирате на място.

d. Монтирайте другите болтове, които
фиксират долния капак на двигателя.
Внимавайте да не повредите болтовете
или да не ги пренатегнете.

2. Спуснете внимателно превозното средство
на земята.

3. Изхвърлете отпадъчното масло и филтъра
по подходящ начин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Продължителният и повтарящ се контакт с
употребявано двигателно масло може да
предизвика рак на кожата.

• Избягвайте директен контакт на кожата с
използвано масло. Ако попадне върху кожата,
измийте я със сапун или препарат за почистване
на ръце, колкото се може по-бързо.

• Съхранявайте използваното двигателно масло
далеч от деца.

ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДА
Източете водата в горивния филтър според
главата за поддръжка, показана в отделната
брошура за поддръжка.

Ако предупредителната лампа за вода в
горивния филтър m светне, докато
двигателя работи, бързо източете всичката
вода от горивния филтър.

Горивният филтър се намира на двигателя. За
това INFINITI препоръчва да се свържете с
INFINITI център или квалифициран сервиз за
обслужване.

ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ НА ГОРИВНА
СИСТЕМА
След зареждане на празен резервоар,
обезвъдушете горивната система, като
извършите следната процедура:

1. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (ВКЛ)иизчакайте 5 секунди.

2. Поставете превключвателя за запалване е
в положение “OFF” (ИЗКЛ).

3. Повторете стъпки 1 и 2 пет или шест пъти.

4. Подайте контакт на двигателя, докато
стартира. Не подавайте контакт на
двигателя за по-дълго от 15 секунди.

5. Ако двигателят не стартира, спрете
въртенето му и се върнете към стъпка 1 по-
горе.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР
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Ако двигателя не стартира след извършване
на процедурата по-горе, посетете INFINITI
център или квалифициран сервиз.

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НАРЕЗЕРВОАРА за
AdBlue®

Когато предупреждението [Refill AdBlue]
(Презаредете с AdBlue) се появи на
информационния дисплей на автомобила,
свържете се с център на INFINITI или
квалифициран сервиз и презаредете
резервоара AdBlue® (вижте “AdBlue® Система
за селективна каталитична редукция (SCR) (където
е монтирана за модели с дизелов двигател)” в
раздел “5.Стартиранеишофиране”поотношение
на предупредителни показания за AdBlue®.)
Но в случай на авария или, когато не е
налично обслужване от непосредствения
дилър, презаредете резервоара за AdBlue® в
съответствие с процедурите, описани в този
раздел.

ВНИМАНИЕ

• Използвайте само AdBlue®. Използването на
други течности ще повреди AdBlue® системата
за селективна каталитична редукция (SCR).

• Внимавайте да не разсипете AdBlue®. Ако
разсипете AdBlue® върху автомобила,
избършете го незабавно с мокра кърпа, за да
избегнете увреждане на боята.

• Следвреме,остатъкътотAdBlue®кристализира
и замърсяват боядисаните повърхности. Ако
разлята AdBlue® е кристализирала, за да я
почистите, използвайте гъба и студена вода.

• Внимавайте да не вдишате амониеви
изпарение, които могат да бъдат изпуснати от
течността. Презареждайте AdBlue® резервоара
в добре вентилирани области.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато пълните резервоара с AdBlue® сами,
използвайте DEF бутилка за презареждане, в
съответствие с ISO 22241 (бутилка и течност) и не
допълвайте с повече от две бутилки
(приблизително 3,78 Л (7/8 gal)). Нека резервоарът
за AdBlue® бъде презареден изцяло от център на
INFINITI или квалифициран център.

РЕЗЕРВОАР за AdBlue® (където е поставен
за модели с дизелови двигатели)
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Резервоарът за AdBlue® е разположен под
пода на багажника.

1. Придвижете на безопасно автомобила
извън пътя, далеч от движението.

2. Включете спирачката за паркиране.

3. Модел с автоматична трансмисия
(AT):Преместете скоростния лост в
положение P (Паркиране).

Модел с ръчна трансмисия: Преместете
скоростния лост в положение N
(Неутрално).

4. Изключете двигателя.

5. Отворете багажника.

6. Свалете капачкатаj1 . (Не е необходимо
да надигате стелката в багажника.)

7. Свалете капачката на резервоара за
AdBlue®j2 , като я завъртите по посока,
обратна на часовниковата стрелка.

8. Презаредете резервоара за AdBlue®.

9. Затегнете добре капачката на резервоара
за AdBlue®.

10. Поставете ограничителя на капачката на
резервоара за AdBlue® j3 в
оригиналното му положение.

11. Поставете отново капачката на стелката в
багажника.

12. Затворете багажника.

13. Поставете ключа за запалване в позиция
ON и изчакайте приблизително 1 минута,
докато предупреждението [Refill AdBlue]
(Презаредете с AdBlue) изчезне.

ЗАБЕЛЕЖКА

В случай, че се появи предупреждение [ENG can’t
start Refill AdBlue] (Двигателят не може да запали,
презаредете с AdBlue), уверете се, че
предупреждението е изчезнало, поставете ключа
за запалване в позиция “OFF” веднъж и след това
стартирайте двигателя отново. Това действие ще
анулира режимът за ограничение на скоростта.

JVM0755X

Поддръжка и направи сам 8-15



1. Водна помпа

2. Алтернатор

3. Автоматичен обтегач на задвижващия
ремък

4. Ролка на колянов вал

5. Компресор на климатика

1. Алтернатор

2. Водна помпа

3. Ролка на колянов вал

4. Автоматичен обтегач на задвижващия
ремък

5. Kлиматик

1. Водна помпа

2. Ролка на колянов вал

3. Автоматичен обтегач на задвижващия
ремък

4. Kлиматик

5. Алтернатор

Уверете се,че ключа за запалване е в
положение LOCK.

Проверете на око ремъка за знаци за
необичайно износване, нарязвания,
протривания или разхлабване. Редовно

проверявайте състоянието му. Ако ремъкът е
в лошо състояние или е хлабав, подменете го
или го регулирайте в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

JVM0655XZ

Двигател VR30DDTT

JVM0314XZ

2,2 Л дизелов двигател

JVM0433XZ

2,0 Л турбо бензинов двигател

ЗАДВИЖВАЩИ РЕМЪЦИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че двигателят и превключвателят за
запалване са изключени и ръчната спирачка е
вдигната изцяло.

Сменете запалителните свещи, съобразно
графика за поддръжка указан в отделна
брошура за поддръжка. Ако е необходима
подмяна, свържете се с INFINITI Център или
квалифициран сервиз.

СМЯНА НА ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ

Запалителни свещи с иридиев
накрайник
Неенеобходимодаподменяте запалителните
свещи с иридиев накрайник толкова често,
колкото обикновените запалителни свещи.
Тези запалителни свещи са предназначени да
издържат по-дълго от обикновените
запалителни свещи.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте повторно запалителните свещи
с иридиев накрайник като ги почистите или
възстановите протектора им.

• Винаги ги подменяйте с препоръчваните
запалителни свещи с иридиев накрайник.

ПРОВЕРКА НА СПИРАЧКАТА ПРИ
ПАРКИРАНЕ

Тип педал

От освободено положение натиснете педала
на спирачката при паркиране бавнои твърдо.
Ако броят на щракванията е извън посочения
диапазон, посетете център на INFINITI или
квалифициран сервиз.

2 до 3 щракания при сила на натиск от
196 N (20 кг, 44 lb)

SDI2020Z

SDI1391DZ

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ СПИРАЧКИ
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Тип лост

От освободено положение, дръпнете ръчната
спирачка бавно и здраво. Ако броят на
щракванията е извън посочения диапазон,
посетете център на INFINITI или
квалифициран сервиз.

7 до 8щраквания
Сила на дърпане 196 N (20 кг, 44 lb)

ПРОВЕРКА НА КРАЧНАТА СПИРАЧКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посетете INFINITI център или квалифициран сервиз
за проверка на спирачната система, ако педалът на
спирачката не се връща в нормално положение.

При работещ двигател проверете
разстоянието между горната повърхност на
педала и металния под. Ако излиза от
посочения диапазон, посетете INFINITI център
или квалифициран сервиз.
Сила на натиск

490 N (50 кг, 110фунта)

Модел с ляво
управление (LHD)

Модел с дясно
управление (RHD)

126 мм (5 инча) или
повече

133 мм (5,2 инча) или
повече

Саморегулиращи спирачки
Вашият автомобил е снабден със
саморегулиращи спирачки.
Саморегулиращите спирачки дисков тип се
саморегулират всеки път, когато се задейства
крачната спирачка.

Индикатор за износване на
спирачните накладки.
Накладките на дисковата спирачка имат
звукови предупреждения. Когато накладките
трябва да се сменят, това предизвиква висок
стържещ или пронизителен звук по време на
движение на автомобила. Този стържещ звук
ще се появи най-напред при натискане на
педала за спирачката. След повече износване
на накладката на спирачката, звукът ще се
чува винаги дори когато педалът на
спирачката не е натиснат. Проверете
незабавно спирачките, ако сте чули звука на
индикатора за износване.

При някои условия на шофиране или на
времето може да се чуе случайно скърцане,
дращене или други шумове от спирачките.
Нормално е от време на време да се чувашум
от спирачките при леко или умерено
задействане на спирачките и това не влияе
върху функционирането или
характеристиките на спирачната система.

SDI1447AZ DI1020MMZ
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Необходимо е да се спазват интервалите за
проверка на спирачките. За допълнителна
проверка, вижте отделната брошура за
поддръжка.

СПИРАЧЕН УСИЛВАТЕЛ
Проверете спирачния усилвател както
следва:

1. При изключен двигател натиснете и
отпуснете няколко пъти педала на
спирачката. Когато преместването на
педала на спирачката (разстоянието на
преместване) остава едно и също при
няколко задействания, продължете към
следващата стъпка.

2. При натиснат педал на спирачката,
запалете двигателя. Педалът трябва малко
да потъне.

3. При натиснат педал на спирачката, спрете
двигателя. Задръжте педала натиснат за
около 30 секунди. Положението на педала
не трябва да се променя.

4. Пуснете двигателя да работи 1 минута, без
да натискате педала на спирачката, после
го изключете. Натиснете педала на
спирачката няколко пъти. Разстоянието на
преместване на педала трябва постепенно
да се намалява при всяко натискане
поради изпускането на вакуума от
усилвателя.

Ако спирачката не работи нормално,
проверете спирачките в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Използвайте само прясна течност от запечатан
съд. Стара, влошена или замърсена течност
може да повреди спирачната система.
Използването на неподходяща течност може да
повреди спирачната система и за повлияе
спирачната способност на автомобила.

• Почистете капачката на отвора за зареждане,
преди да я свалите.

• Спирачната течност е отровна и трябва да се
съхранява внимателно в обозначени съдове
извън обсега на децата.

ВНИМАНИЕ

Не разливайте спирачна течност върху боядисани
повърхности. Това ще повреди боята. Ако разлеете
спирачна течност, незабавно измийте мястото с
много вода.

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ
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Проверявайте нивото на течност в
резервоара. Ако количеството на спирачната
течност е под чертата MIN, j2 , ще светне
предупредителната лампа за спирачките.
Долейте спирачна течност до чертатаMAXj1 .
(Виж “Препоръчителни течности/смазочни
материали и вместимости” в раздел “9. Техническа
информация”.)

Ако често се налага да се долива течност,
трябва да се извърши пълен преглед на
системата в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Използвайте само прясна течност от запечатан
съд. Стара, влошена или замърсена течност
може да повреди спирачната система.

• Почистете капачката на отвора за зареждане,
преди да я свалите.

• Течността за съединителя е отровна и трябва да
се съхранява внимателно в обозначени съдове
извън обсега на децата.

ВНИМАНИЕ

Не разливайте течност за съединителя върху
боядисани повърхности. Това ще повреди боята.
Ако разлеете течност за съединител, незабавно
измийте мястото с много вода.

Проверявайте нивото на течност в
резервоара. Ако течността е под линиятаMIN
j2 , добавете течност до линията MAX j1 .
(Виж “Препоръчителни течности/смазочни

материали и вместимости” в раздел “9. Техническа
информация” за препоръчаните видове
течност.)

Ако се налага често да се долива спирачна
течност, системата на съединителя трябва да
се провери внимателно в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

JVM0731XZ

Модел с ляво управление (LHD)

JVM0731XZ

Модел с ляво управление (LHD)

ТЕЧНОСТ ЗА СЪЕДИНИТЕЛ (където е
поставен)
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Свържете се с INFINITI център или
квалифициран сервиз, ако се налага
проверка или смяна.

ЗА МОДЕЛ НА ДВИГАТЕЛ VR30DDTT
ВНИМАНИЕ

• Използвайте само оригинална INFINITI Matic S
ATF. Не смесвайте с други течности.

• Използването на друга течност, освен INFINITI
Genuine Matic S ATF ще предизвика влошаване
на общата характеристика на управляемост и
срока на експлоатация на трансмисията и може
да предизвика повреди на автоматичната
трансмисия, която не се покрива от гаранцията.

ЗА МОДЕЛИ С 2,0 Л ТУРБО
БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ И 2,2 Л
ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
ВНИМАНИЕ

• Използвайте само оригинална INFINITI Matic G
ATF. Не смесвайте с други течности.

• Използването на друга трансмисионна течност,
освен оригиналната INFINITI Matic G ATF ще
предизвика влошаване на управляемостта и
срока на експлоатация на трансмисията и може
да предизвика повреди на трансмисията, които
не се покриват от гаранцията.

ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА ОТ ТИП ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО УСИЛВАНЕ НА
КОРМИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Tечността за усилването на кормилното
управление е отровна и трябва да бъде
съхранявана внимателно в маркирани контейнери
извън достъпа на деца.

Проверявайте нивото на течност в
резервоара. Нивото на течността трябва да
бъде проверявано, когато течността е студена
при температури на течността от 0 до 30°C
(32 до 86°F). Нивото на течността може да
бъде проверено с нивомера, който е
прикачен към капачката. За да проверите
нивото на течността, отстранете капачката.
Нивото на течността трябва да бъде между
линиитеMAXj1 иMINj2 .

Ако течността е под линиятаMINj2 , добавете
оригинална INFINITI E-PSF. Отстранете
капачката и заредете през отвора. (Виж
“Препоръчителни течности/смазочни материали и
вместимости” в раздел “9. Техническа
информация”.) Не препълвайте.

JVM0332XZ

ТЕЧНОСТ ЗА АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ
(ATF) (където е поставена)

ТЕЧНОСТ ЗА УСИЛВАТЕЛ НА КОРМИЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ (където е поставен)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работата на двигателя с изключен филтриращ
елемент на въздушен филтър може да предизвика
изгаряния за вас или за другите. Филтриращият
елемент на въздушния филтър не само почиства
засмуквания въздух, но спира и пламъка, ако
двигателя се възпламени. Ако не е инсталиран
филтриращ елемент на въздушен филтър и
двигателя се възпламени, може да се изгорите.
Никога не шофирайте с изключен филтриращ
елементнавъздушенфилтър.Бъдетепредпазливи,
когато работите по двигателя и филтриращят
елемент на въздушен филтър е изключен.

Филтърния елемент от вискозитетна хартия
не бива да се почиства и използва повторно.
Сухияфилтърен елемент от хартиен тип може
да бъде почистван и използван повторно.
Подменете въздушнияфилтър според главата
за поддръжка, показана в отделната брошура
за поддръжка.

При необходимост от поддръжка се обърнете
за обслужване към INFINITI център или
квалифициран сервиз.

ПЕРА НА ЧИСТАЧКАТА НА ПРЕДНОТО
СТЪКЛО

Почистване
Ако след почистване с чистачките предното
стъкло остане мръсно или ако перата на
чистачките стържат при движение върху
стъклото, то върху стъклото или перата има
восък или други материали.

Почистете външната страна на предното
стъкло с разтвор за измиване или мек
почистващ препарат. Вашето предно стъкло е
чисто, ако след изплакване по него не остават
капки вода.

Почистете перата, като ги избършете с парче
плат напоено с разтвор за измиване или мек
почистващ препарат. Изплакнете перото с
вода. Ако предното ви стъкло остане мръсно
и след почистване с чистачки с почистени
пера, сменете перата.

Когато дюза на умивател се запуши
Ако дюза на умивател е запушена или има
някаква повреда, посетете INFINITI център
или квалифициран сервиз. Не се опитвайте
да почиствате дюзата с игла или щифт. Това
може да повреди дюзата.

ФИЛТРИРАЩ ЕЛЕМЕНТ НА ВЪЗДУШЕН
ФИЛТЪР

ПЕРА НА ЧИСТАЧКА
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Смяна
Ако перата на чистачките са износени ги
сменете.

Преди смяна на перата на чистачките,
чистачката трябва да бъде в напълно
изправено положение, за да се избегне
надраскване на капака на двигателя или
повреда на рамото на чистачката. За да
издърпате рамото на чистачката, вижте
“Превключвател за избърсване и измиване на
предното стъкло” в раздел “2. Прибори и средства
за управление”.

1. Издърпайте рамото на чистачката.

2. Натиснете и задръжте освободеното ухо
jA , и след това плъзнете надолу перото на
чистачкатаj1 , за да се отстрани рамото
на чистачката.

3. Отстранете перото на чистачката.

4. Пъхнете новото перо в рамото на
чистачката докато се чуе щракване.

ВНИМАНИЕ

• След като сте сменили перото, върнете рамото
на чистачката в първоначалното му положение.
В противен случай рамото на чистачката или
капака на двигателя може да се надраскат и
това да причини повреда.

• Износените пера на чистачките на предното
стъкло могат да повредят стъклото, което да
намали видимостта на шофьора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Антифризът е токсичени трябвада се съхранява
в подходящи за целта контейнери и да е далеч
от достъпа на деца.

• Винаги използвайте течност за измиване на
прозорци, препоръчвана от INFINITI.

Зареждайте периодично течност за измиване
на прозорците в резервоара. Добавете
течност за измиване на прозорците, когато
предупредителната лампа за ниско ниво на
течността се появи в автомобилния
информационен дисплей.

За да проверите нивото на течността,
използвайте пръста си, за да запушите
централния отворj1 на модула с капачка/
тръба, след това го махнете от резервоара.

Ако в тръбата няма течност, добавете.

SDI2359Z JVM0253XZ

ТЕЧНОСТ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ
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За по-добро почистване към водата добавете
измиващ препарат. През зимния сезон,
добавете умивателна течност и антифриз.
При приготвянето на разтвора спазвайте
инструкциите на производителя.

Предупредителни символи за
акумулатора m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

j1 m
Не пушете

Без открити пламъци
Без искри

Никога не пушете около акумулатора. Никога не излагайте
акумулатора на открит пламък или електрически искри.

j2 m Защитете очите Третирайте акумулатора внимателно. Винаги носете защитни очила за
защита от експлозия на киселината в акумулатора.

j3 m
Съхранявайте далеч от

деца
Никога не позволявайте деца да боравят с акумулатора. Дръжте
акумулатора извън достъпа на децата.

j4 m Акумулаторна киселина

Не позволявайте акумулаторната течност да влиза в контакт с кожата,
очите, тъкани или боядисани повърхности. След боравене с
акумулатора или с капачката му, незабавно измийте внимателно
ръцете си. Ако акумулаторна течност попадне в очите ви или върху
кожата или дрехите ви, измийте обилно с вода незабавно за поне 15
минути и незабавно потърсете лекарска помощ. Акумулаторната
течност е киселина. Ако акумулаторната течност попадне в очите ви
или върху кожата, тя може да причини загуба на зрението или
изгаряне.

j5 m
Имайте предвид
експлоатационните

инструкции

Преди работа с акумулатора, прочетете внимателно инструкциите, за
да осигурите правилното и безопасно боравене с него.

j6 m Експлозивен газ Водородният газ, генериран от акумулаторната течност е
експлозивен.

АКУМУЛАТОР
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АКУМУЛАТОР НА АВТОМОБИЛ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нешофирайтеавтомобила,аконивотонатечността
в акумулатора е ниско. Ниското ниво на течност
води до натоварване на акумулатора, което може
да генерира топлина и в някои случаи да причини
експлозия.

Местоположение на основен
акумулатор
Виж “Двигателен отсек” в раздел “0. Съдържание
на илюстрована табела” за местоположение на
акумулатора.

Местоположение на спомагателен
акумулатор (за модели с 2,0 Л турбо
бензинов двигател и 2,2 Л дизелов
двигател)

ВНИМАНИЕ

• Не поставяйте акумулатора във вътрешността
на автомобила, ако го демонтирате.

• Не поставяйте около допълнителния
акумулатор електропроводими предмети, като
инструменти.

За да проверите допълнителния акумулатор,
отворете багажника.

Демонтирайте щипките j1 , за да
демонтирате облицовката на багажника,
както е показано.

Проверка нивото на акумулаторната
течност

• Автомобилите, които работят с високи
температури или при сурови условия изискват
честа проверка на нивото на течност в
акумулатора.

• Почистете акумулатора със здраво изстискана
влажна кърпа.

• Уверете се, че клемните връзки са чисти и
здраво затегнати.

• Ако автомобилът не се използва за повече от 30
дни, разкачете отрицателния клемен кабел (−),
за да предотвратите разреждането на
акумулатора.

Основен акумулатор:

Проверете нивото на течност във всяка
клетка. Нивото на акумулаторната течност
трябва да бъде между линиите UPPER LEVEL
j1 и LOWER LEVELj2 .

Ако е необходимо е да се добави течност,
добавяйте само деминерализирана/

JVM0599XZ

DI0137MDZ

SDI1480DZ

Основен акумулатор

Поддръжка и направи сам 8-25



дестилирана вода, за допълване на нивото до
индикатора на всеки отвор за допълване. Не
препълвайте.

1. Демонтирайте капачките на клеткитеj3 ,
като използвате подходящ инструмент.

2. Добавете деминерализирана/
дестилирана вода до линията UPPER LEVEL
j1 .

Ако страничната повърхност на
акумулатора не е чиста, проверете нивото
на дестилирана вода като погледнете
директно над клетката.

• jA индикация OK.

• jB указва необходимост от доливане на
вода.

3. Върнете обратно и затегнете капачките на
акумулатора.

Спомагателен акумулатор (за модели с 2,0 Л
турбо бензинов двигател и 2,2 Л дизелов
двигател):

jA (синьо) индикация OK.

jB (бяло) указва необходимост от
зареждане.

jC (Червено) указва необходимост от смяна.

Ако е необходимо да смените акумулатора,
свържете се с INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Стартиране с кабели от външен
източник
Ако е необходимо стартиране с външен
източник, вижте “Стартиране с кабели от външен
източник” в раздел “6. В случай на авария”. Ако
двигателя не стартира с външен източник или
акумулаторът не зарежда,можеби трябва той

да бъде сменен. Свържете се с INFINITI център
или квалифициран сервиз за смяна на
акумулатора.

NDI1651

Допълнителен акумулатор
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СМЯНА НА БАТЕРИЯ
ВНИМАНИЕ

• Внимавайте да не позволите деца да погълнат
батерията или разглобяемите части.

• Неправилно изхвърления акумулатор може да
навреди на околната среда. Винаги спазвайте
местните разпоредби за изхвърляне на
акумулатори.

• Когато сменяте батерии, не позволявайте прах
или масло да попада върху компонентите.

• Имаопасностотексплозия,аколитиевабатерия
бъде неправилно сменена. Сменяйте със същия
или подобен тип.

• Не излагайте акумулатора на висока
температура като слънчева светлина, огън и т.н.

За да смените батерията:

1. Освободете застопоряващата ръкохватка
на гърбанаинтелигентнияключиизвадете
механичния ключ. (Виж “Механичен Ключ” в
раздел “3. Проверки и регулиране преди
шофиране”.)

2. Вкарайте плоска отвертка, увита в кърпа в
прореза в ъгъла и завъртете, за да
освободите горната от долната част.

3. Сменете батерията с нова.

• Препоръчвана батерия: CR2032 или подобна

• Не докосвайте вътрешната електрическа
верига или електрическите клеми, тъй като
това може да доведе до неизправност.

• Уверете се, че страничните страни % сочат
към долната част на кутията.

4. Изравнете краищата на горните и долните
части и ги притиснете j1 , докато не се
съединят плътноj2 .

5. Пробвайте бутоните, за да проверите как
работят.

Ако имате нужда от помощ за смяната,
обърнете се към INFINITI център или
квалифициран сервиз.

JVM0317X

SDI2452Z

БАТЕРИЯ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН КЛЮЧ
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Контролната система за променливо
напрежение измерва количеството
електрически разряд на акумулатора и
контролира генерираното от алтернатора
напрежение.

ВНИМАНИЕ

• Не заземявайте аксесоарите чрез директно
свързване към клемата на акумулатора. Ако
направите това контролната система за
променливо напрежение ще се шунтира и
акумулатора на автомобила няма да се зареди
напълно.

• За да се избегне разреждането на акумулатора
използвайте електрическите аксесоари при
работещ двигател.

JVM0255XZ

Модел VR30DDTT двигател

JVM0734XZ

Модел VR30DDTT двигател

JVM0703XZ

Модел двигател VR30DDTT (модел с десен волан (RHD))

JVM0305XZ

Модели с 2,0 Л турбо бензинов двигател и 2,2 Л
дизелов двигател

КОНТРОЛНА СИСТЕМА ЗА ПРОМЕНЛИВО
НАПРЕЖЕНИЕ (където е поставена)

ПРЕДПАЗИТЕЛИ
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ДВИГАТЕЛЕН ОТСЕК ИЛИ БАГАЖНО
ОТДЕЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Никога не използвайте предпазител с по-висок или
по-нисък ампераж от обозначения на капака на
кутията с предпазителите. Това може да повреди
електрическата система или да предизвика пожар.

Ако някое от електрическото оборудване не
работи, проверете дали няма изгорял
предпазител.

1. Убедете се, че ключът за запалване на
позиция „OFF“ или LOCK.

2. Убедете се, че превключвателят за фарове
е на позиция „OFF“.

3. Отворете капака на двигателя или капака
на багажника, за да достигнете до държача
на предпазител/стопяем предпазител.

4. Свалете предпазителя/капака на
предпазната връзка.

5. Открийте предпазителя, който трябва да
бъде подменен.

6. Свалете предпазителя с изваждащото
приспособление запредпазители, което се
намира в кутията за предпазители в
отделението за пътници.

7. Ако предпазителят е изгорял jA ,
подменете го с нов предпазите jB .
Резервните предпазители се съхраняват в
кутията за предпазители в отделението за
пътници.

Ако и новият предпазител изгори след
инсталиране, проверете електрическата
система и ако е необходимо я поправете в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Предпазни връзки
Ако някое от електрическите оборудвания не
работи и предпазителите са в добро
състояние, проверете предпазните връзки.

JVM0330XZ

Модел с 2,2 Л дизелов двигател

JVM0331XZ

Модели с 2,0 Л турбо бензинов двигател и 2,2 Л
дизелов двигател

JVM0306XZ

Mодели с 2,0 Л турбо бензинов двигател, модел с 2,2
Л дизелов двигател (поставен в багажника)

SDI1754Z
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Ако някоя от тези предпазни връзки е
стопена, подменете само с оригинални части
INFINITI.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЦИТЕ
ВНИМАНИЕ

Никога не използвайте предпазител с по-висок или
по-нисък ампераж от обозначения на капака на
кутията с предпазителите. Това може да повреди
електрическата система или да предизвика пожар.

Ако някое от електрическото оборудване не
работи, проверете дали няма изгорял
предпазител.

1. Убедете се, че ключът за запалване на
позиция „OFF“ или LOCK.

2. Убедете се, че превключвателят за фарове
е на позиция „OFF“.

3. Свалете капака на кутията с предпазители.

4. Открийте предпазителя, който трябва да
бъде подменен.

5. Извадете предпазителя, като използвате
щипка за издърпване jA (модел с ляв
волан(LHD)) или jB (модел с десен
волан(RHD)).

JVM0323XZ
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6. Ако предпазителят е изгорял jA ,
подменете го с нов предпазитеjB .

Ако и новият предпазител изгори след
инсталиране, проверете електрическата
система и ако е необходимо я поправете в
INFINITI център или квалифициран сервиз.

Превключвател на предпазител за
удължено съхранение

За да се намали изтощаването на
акумулатора, превключвателя за
продължително съхранение е фабрично
изключен. Преди доставка на автомобила,
превключвателят е натиснат (включен) и
трябва винаги да остане така.

Ако превключвателят на предпазителя за
удължено съхранение не е натиснат
(включен), на автомобилния информационен
дисплей може да се появи съобщение
[Shipping Mode On Push Storage Fuse] (Режим
за превозване Вкл, натиснете предпазителя
за съхранение). Виж “20. Предупреждение за
задвижване на четирите колела (4WD) (където е
поставено)” в раздел “2. Прибори и средства за
управление”.

Ако електрооборудване не работи,
отстранете превключвателя за дълготрайно
съхранение и проверете за изгорял
предпазител.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако превключвателят за продължително
съхранение е повреден или ако е изгорял
предпазител, не е необходимо да сменяте
превключвателя. В такъв случай, отстранете
предпазителя на превключвателя за
продължително съхранение и го сменете с
предпазител от същия вид.

Как да отстраните предпазител на
превключвател за продължително
съхранение:

1. За да отстраните предпазител на
превключвател за продължително
съхранение, първо се уверете, че
превключвателя за запалване е в
положение “OFF” или LOCK.

2. Убедете се, че превключвателят за фарове
е на позиция „OFF“.

3. Свалете капака на кутията с предпазители.

4. Защипете позициониращите наконечници
j1 , (които можете да откриете от всяка
страна на превключвателя за съхранение).

5. Издърпайте превключвателя за
съхранение направо навън от кутията с
предпазителиj2 .

SDI1754Z

JVM0257XZ

Модел с ляво управление (LHD)
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ФАРОВЕ
Временно във вътрешността на лещите на
външните светлини може да се образува
конденз, при дъжд или при измиване на
колата. Кондензатът се предизвиква от
температурнатаразликамежду вътрешността
и външната повърхност на лещите. Това не е
повреда. Ако големи капки вода се съберат
вътре в лещата, свържете се с INFINITI център
или квалифициран сервиз.

Модел със светодиодни фарове
Ако е необходима подмяна се свържете с
INFINITI Център или квалифициран сервиз.

Модел с халогенни фарове
Фарът е a полу-прожекторен, насочен тип
светлина, който използва подменяеми
крушки за фарове (халогенни).

ВНИМАНИЕ

• Не оставяйте крушката извън рефлектора на
фара за дълъг период от време. Прах,
замърсяване, пушек и пр., навлезли з тялото на
фарамогат да повлияят на характеристиките на
крушката.

• В крушката е запечатан халогенен газ под
високо налягане. Крушката може да се счупи,
ако опаковката й бъде надраскана или ако
крушката бъде изпусната.

• При работа с крушката докосвайте само
основатай.Никоганепипайтестъкленатайчаст.

• След смяна на крушка не е нужна подмяна.
Когато е необходимо регулиране на фаровете,
свържете се с INFINITI център или
квалифициран сервиз.

• Използвайте същия брой и мощност, както
оригинално поставените:
Дълги/къси светлини

Мощност: 55W
Крушка№.: HIR2

Дълги светлини
Мощност: 35W
Крушка№.: H8LL

СВЕТЛИНИ
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1. Разкачете отрицателния кабел на
акумулатора.

2. Отворете капака.

3. Завъртете над уплътнителната лентаjA .

4. Отстранете покритието на крушката.

5. Разкачете електрическия конектор от
задната част на крушката.

6. Демонтирайте крушката на фара като я
завъртите обратно на посоката на
часовниковата стрелка. Не разклащайте и
не въртете крушката, когато я сваляте.

7. Поставете новата крушка в обратен ред на
свалянето й.

JVM0334X
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ВЪНШНИ СВЕТЛИНИ
Позиция Мощност (W)
Дневни светлини (модели с
халогенни фарове) 21

Дневни светлини* (модели
със светодиодни фарове) Светодиод

Габаритни светлини (модели
с халогенни фарове) 5

Габаритна светлина*
(модели със светодиодни
фарове)

Светодиод

Преден мигач* Светодиод
Преден фар за мъгла (където
е поставен) Светодиод

Предна странична габаритна
светлина* (където е
поставена)

Светодиод

Лампа на страничен мигач* Светодиод
Заден комбиниран фар

Мигач 21
Стоп/габаритна
светлина* Светодиод

Заден страничен
габарит* (където е
поставен)

Светодиод

Светлини за заден ход* Светодиод
Заден фар за мъгла* Светодиод
Високо монтирана стоп
светлина* Светодиод

Осветление на табелата с
номера 5

Осветление на купето*
(където е поставено) Светодиод

*: Посетете INFINITI център или квалифициран сервиз
за подмяна.

ИНТЕРИОРНИ ЛАМПИ
Позиция Мощност (W)
Осветление на конзолна
кутия* 2

Лампа за карта* Светодиод
Задна лична лампа 8
Лампа на врата 5
Осветление на багажник 3.4
Осветление на дамското
огледало* 1,8

*: Посетете INFINITI център или квалифициран сервиз
за подмяна.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЛАМПИ 1. Дневни светлини*1

2. Фар (дълги/къси светлини)

3. Фар (дълги/къси светлини)*1 или (къси
светлини)*2

4. Лампа за разчитане на карта

5. Габаритна светлина и дневни светлини*2

6. Задна лична лампа

7. Светлина на страничен мигач

8. Светлина на преден мигач

9. Преден фар за мъгла (където са
поставени)

10. Габаритна светлина*1 или габаритна и
дневна светлина*2

11. Предна странична габаритна светлина

12. Лампа на врата

13. Осветление на купето (където е
поставено)

14. Високо монтирана стоп светлина

15. Задна светлина

16. Задна светлина на страничен мигач

17. Стоп/Задна стоп светлина

18. Задна габаритна светлина*

19. Заден фар за мъгла *3

20. Осветление на табелата с номера

21. Осветление на багажникJVM0443X
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*1: За модели с халогенни фарове.

*2: За модели със светодиодни фарове.

*3: Илюстрираната схема е за модел с ляво
управление (LHD). При модел с десен
волан (RHD), лампата се намира от
срещуположната страна.

Процедури за подмяна

m : ДЕМОНТАЖ

m :МОНТАЖ

SDI2306
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1. Свалете капакаjA .

2. Демонтирайте гайките jB и издърпайте
задния комбиниран фар, след това
демонтирайте фасонката на крушката и
сменете крушката, както е показано на
илюстрацията.

Задостъпдодневнитесветлиниигабаритните
светлини, вижте “Модел с халогенни фарове” по-
горе в този раздел.JVM0308X

Заден комбиниран фар (светлина на мигача)

JVM0336XZ

Дневни светлини (където е поставено)

JVM0337XZ

Габаритни светлини (тип крушка) (където е поставено)
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Ако спукате гума,вижте “Спукана гума” в раздел
“6. В случай на авария”.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS)
Системата за наблюдение налягането в
гумите (TPMS) наблюдава налягането в
гумите на всички гуми. Когато
предупредителната лампа за ниско налягане
в гума светне и се появи предупреждението
[Low Tyre Pressure] (Ниско налягане в гума)
появява се в автомобилния информационен
дисплей, една или повече от гумите са
значително спаднали.

Системата TPMS ще се активира само когато
автомобилът е в движение със скорост над 25
км/ч (16 MPH). Освен това тази система може
да не открие внезапен спад на налягането на
гумата (например спукване на гума по време
на шофиране).

За повече подробности относно TPMS, вижте
“Система за наблюдение налягането в гумите
(TPMS)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

За допълнителна информация вижте
“Предупреждение за ниско налягане в гума” в
раздел “2. Прибори и средства за управление”.

НАЛЯГАНЕ ЗА НАДУВАНЕ НА ГУМИ
Периодично проверявайте налягането в
гумите. Неточното налягане в гума може да
повлияе неблагоприятно на управлението на

SDI2650Z

Осветление на табелата с номера

SDI2031Z

Задна лична лампа

SDI2330Z

Лампа на врата

SDI1258AZ

Осветление на багажник

ГУМИ И ДЖАНТИ
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автомобила. Налягането в гумите трябва да
се проверява, когато гумите са СТУДЕНИ
(COLD). Гумите се смятат да СТУДЕНИ (COLD)
след като автомобилът е бил паркиран за
повече от 3 часа, или е каран по-малко от 1,6
км (1 миля). Стойностите на налягането в
СТУДЕНАТА гума са посочени на стикера с
информация за гумите. (За
местоположението на етикета за гуми, вижте
“Табела за гума” в раздел “9. Техническа
информация”.)

Недостатъчното налягане може да доведе до
прегряване на гумата и вероятно вътрешна
повреда. При високи скорости, това може да
доведе до разслоение на протектора на
гумата и дори до пръсване на гумата.

ТИПОВЕ ГУМИ
ВНИМАНИЕ

При смяна на подмяна на гуми се уверете, че
всичките четири колела са от еднакъв тип (такъв
тип е летни, всесезонни или за сняг) и конструкция.
В INFINITI център може би ще могат да ви помогнат
с информация относно типа на гумите, размера им,
скоростния индекс и наличностите.

Подменените гуми може да имат различен
скоростен индекс от този на фабрично
поставените и може да не съвпаднат с
потенциалната максимална скорост на
автомобила. Никога не надвишавайте
максималния скоростен индекс на гумите.

Всесезонни гуми
INFINITI определя всесезонни гуми за някой
модели запредоставянена добраработапрез
цялата година, включително при заснежени и
заледени условия. Всесезонните гуми се
идентифицират с ALL SEASON и/или M&S
върху страничната част на гумата. Гумите за
сняг имат по-добро сцепление върху сняг,
отколкото всесезонните гуми иможе да са по-
подходящи за някои области.

Летни гуми
INFINITI определя летни гуми за някои модели
за предоставяне на добра работа при сухи
пътища. Експлоатационните качества на
летните гуми силно се намалява при сняг или
лед. Летните гуми нямат индекс за сцепление
M&S върху страната на гумата.

Ако планирате да шофирате автомобила в
снежни и заледени условия, INFINITI
препоръчва да използвате гуми за сняг или
всесезонни.

Гуми за сняг
Ако са необходими гуми за сняг, тогава е
необходимо да изберете гуми, еквивалентни
на размера и индекса за натоварване на
оригиналните гуми. Ако не направите това
може да повлияете неблагоприятно на
сигурността и шофирането на автомобила.

Като цяло, гумите за сняг имат по-нисък
скоростен индекс в сравнение с този на
оригиналните гумии тойможедане съвпадне
с потенциалната максимална скорост на
автомобила. Никога не надвишавайте
максималния скоростен индекс на гумите.
Акомонтирате гумизасняг, те трябвадабъдат
със същия размер, марка, конструкция и
шарка на четирите колела.

За допълнително сцепление на заледени
пътища могат да се използват гуми с шипове.
Все пак някои държави и провинции
забраняват използването на такива гуми.
Проверете местните и областните закони
преди да сложите гуми с шипове.
Способността на гумите с шипове да се
задържат и да зацепват на мокри и сухи
повърхности може да бъде по-лоша от тази на
гумите без шипове.

Гуми тип за шофиране при спукване
(където са поставени)
Ако вашия автомобил е оборудван с гуми тип
за шофиране при спукване, вие можете да
продължите да шофирате, ако има спукана
гума. Винаги се уверявайте, че използвате
гуми за шофиране при спукване с
определения за вашите джанти размер.
Смесването на гуми с различни размери или
конструкцияможе да намали стабилността на
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автомобила. Ако е необходимо се свържете с
INFINITI Centre или квалифициран сервиз за
помощ.

Често проверявайте налягането в гумите и го
регулирайте точно за всяка гума. Налягането
на гумите може да бъде проверено и на
информационния дисплей.

Може да бъде трудно да се определи дали
гума за шофиране при спукване е спаднала
или не. Проверете налягането, както е
описано по-горе в този раздел. Ако гума
спадне по време на шофиране ще светне
предупредителна лампа за ниско налягане в
гума.Акоповременашофиране спадне гума,
предупредителната лампа за ниско налягане
в гума ще светне и ще се появи
предупреждение [Flat Tyre] (Мека гума).

Ниско налягане на гума:

Ако автомобилът бъде шофиран с ниско
налягане на гумите ще светне
предупредителна лампа.

Спукана гума:

Ако автомобилът е бил шофиран с една или
повече мека гума, предупредителната лампа
за мека гума ще продължи да свети
непрекъснато ище прозвучи звуков сигнал за
10 секунди. На информационния дисплей на
автомобила се появява и предупреждение
[Flat Tyre] (Мека гума).

Звуков сигнал ще прозвучи при първата
индикация за мека гума, а
предупредителната лампа за ниско налягане
в гума ще свети непрекъснато. Когато
предупреждениетомамека гума се активира,
нулирайте системата и проверете гумата,
сменете я ако е необходимо в INFINITI център
или квалифициран сервиз. Дори ако гумата е
надута до определеното налягане за СТУДЕНА
гума, предупреждението за ниско налягане в
гума ще продължи да свети докато системата
не бъде нулирана в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Ако предупреждението за ниско налягане в
гума свети, а на информационния дисплей се
появи [Flat Tyre] (Мека гума):

• Не превишавайте 80 км/ч (50 MPH).

• Увеличете дистанцията, за да имате възможност
за по-голям спирачен път.

• Избягвайте внезапни маневри, остри завои и
рязко спиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Въпреки, че можете да продължите да
шофирате, запомнете, че стабилността на
автомобила е намалена, което може да доведе
до инцидент и нараняване. Освен това,
шофирането на дълго разстояние с висока
скорост може да повреди допълнително гумата.

• Не шофирайте със скорости над 80 км/ч
(50 MPH) и не шофирайте на повече от
приблизително 150 км (93 miles) със спукана
гума за шофиране при спукване. Реалното
разстояние,което автомобилътможедаизмине
с гума тип зашофиране при спукване, зависи от
външната температура, товара на автомобила,
състоянието на пътя и други фактори.

• Шофирайте безопасно с намалена скорост.
Избягвайте резки завои и спирания, които
могат да причинят загуба на контрол над
автомобила.

• Ако регистрирате каквито и да е необичайни
шумове или вибрации, докато шофирате с гума
тип за шофиране със спукана гума, напуснете
пътя до безопасно място и спрете автомобила
възможно най-бързо. Гумата може да е
сериозно повредена и трябва да бъде сменена.

ВНИМАНИЕ

• Никога не монтирайте вериги на спукана гума
за шофиране при спукване, защото това може
да повреди автомобила.

• Избягвайте шофиране върху издатини или
дупки, защото разстоянието между автомобила
и земята е по-малко от нормалното.

• Не влизайте в автоматична автомивка със
спукана гума за шофиране при спукване.
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• Проверете спуканата гума в INFINITI център или
квалифициран сервиз или друг упълномощен
сервиз. Сменете гумата възможно най-скоро,
ако гумата е сериозно повредена.

Модели със задвижване на четирите
колела (4WD)
ВНИМАНИЕ

Винаги използвайте гуми от един и същи тип,
размер, марка, конструкция (диагонални, с
диагонални шевове и ремък или радиални) и
сходимост на всички четири колела. Ако не
направите това може да, то може да доведе до
разлика в големината на гумите отпред и отзад,
което ще причини бързо износване на гумите и
може да повреди трансмисията, предавателната
кутия и предавките на диференциала.

Ако една от гумите бъде износена се
препоръчва да бъдат сменени всичките
четири гуми с такива, които имат еднакъв
размер, марка, конструкция и шарка.
Налягането на гумите и съосността на
колелата трябва да бъде коригирано при
необходимост. Свържете се с INFINITI Център
или квалифициран сервиз.

ВЕРИГИ ЗА ГУМИТЕ
Използването на вериги за сняг може да е
забранено в някои области. Проверете
местните и областните разпоредби преди да
сложите вериги за сняг. Когато монтирате
вериги за сняг, уверете се, че те са с

правилния размер за гумите на автомобила и
са монтирани съобразно инструкциите на
производителя на веригите.

Използвайте обтегачи на вериги, за да
осигурите здраво затягане, когато се
препоръчват от производителите на вериги.
Свободните крайните връзки на веригите за
сняг трябва да бъдат затегнати или свалени,
за да се предотврати възможността за
повреда в следствие на радиално биене в
калниците или долната част на шасито. Ако е
възможно избягвайте пълното натоварване
на автомобила при шофиране с вериги за
сняг. Освен това шофирайте с намалена
скорост. В противен случай автомобилът ви
може да бъде повреден и/или на
управлението на автомобила и на
характеристиките му може да бъде повлияно
отрицателно.

Веригите за сняг трябва да бъдат монтирани
само на задните колела.

Никоганемонтирайтеверигинаспукана гума
за шофиране при спукване (където е
поставена), защото това може да повреди
автомобила.

Не шофирайте с вериги за сняг на павирани
пътища, които не са заснежени.Шофирането
с вериги за сняг в такива условия може да
причини повреда на различни механизми на
автомобила или претоварване.

РЕДУВАНЕ НА ГУМИ

INFINITI препоръчва гумите да се редуват на
всеки 10 000 км (6,000 miles) за модели със
задвижване на две колела (2WD) или на всеки
5 000 км (3,000 miles) за модели със
задвижване на четирите колела (4WD). Все
пак, времето за въртене на гумите може да
варира в зависимост от навиците ви при
шофиране и условията на повърхността на
пътя. (Виж “Спукана гума” в раздел “6.В случай на
авария”.)

Следкатопревключвателятзазапалванебъде
поставен в положение ON, може да е
необходимо известно време, докато
налягането на гумите се появи на
автомобилния информационен дисплей,
докато автомобилът сешофира.Взависимост
от обстоятелствата, свързани с радио
вълните, налягането на гумите може да не
бъде изписано правилно.

SDI1662Z
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• След редуване на гуми, регулирайте
налягането.

• Затягайте отново гайките на колелата, когато
превозното средство е изминало 1 000 км
(600 мили) (и при спукване на гума и т.н.).

• Неправилен избор на гуми, поставяне, грижа
илиподдръжкаможедаповлияена сигурността
на автомобила с риск от инцидент или
нараняване. Ако се колебаете, свържете се с
INFINITI център или производителя на гумите.

За модели, оборудвани със
Системата за наблюдение
налягането в гумите (TPMS) (модел с
функция за нулиране на TPMS)
След като гумите са разменени, TPMS трябва
да бъде нулирана. Виж “Система за наблюдение
налягането в гумите (TPMS)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” за подробности
относно процедурата за нулиране.

ИЗНОСВАНЕ И ПОВРЕДА НА ГУМА

j1 Индикатор за износване

j2 Маркировка за местоположение на
индикатор за износване.
Местоположенията са обозначени чрез
“m ”, “TWI”, и т.н., в зависимост от
типа гуми.

Гумите трябва периодично да бъдат
проверявани за износване и напукване,
подутини или набити предмети в грайфера.
Ако бъде открито износване, напуквания,
подутини или дълбоки нарязвания, гумата
трябва да бъде сменена незабавно.

Оригиналните гуми имат вграден индикатор
за износване на грайфера. Когато този
индикатор стане видим, гумата трябва да
бъде сменена.

Неправилното обслужване на резервната
гума може да доведе до сериозни

наранявания. Ако е необходимо да се
ремонтира резервната гума, свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз.

ВЪЗРАСТ НА ГУМА
Никога не използвайте гуми по-стари от шест
години независимо от времето, през което са
били използвани или не.

Гумите се разлагат с времето, както и с
употребата на автомобила. Проверявайте
редовно гумите и ги балансирайте в сервиз
или ако предпочитате, в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

СМЯНА НА ГУМИ И ДЖАНТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не монтирайте деформирани джанти или гуми
дори те да са били ремонтирани. Такива джанти
или гумиможе да имат структурни повреди иможе
да се отслабнат и без износване.

Когато сменяте гума, използвайте такава със
същия размер, скоростен индекс и капацитет
за натоварване, като на оригиналните гуми.
(Виж “Гуми и джанти” в раздел “9. Техническа
информация”.) Използването на други,
различни от посочените препоръчителни
гуми или употребата на смесица различни
марки, конструкция (диагонални, с
диагонални шевове и ремък или радиални),
или шарка на грайфера може да повлияе

SDI1663Z
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негативно на возенето, спирането,
шофирането, пътния просвет, разстоянието
от гумите до шасито, луфтовете на веригите
за сняг, Системата за наблюдение налягането
на гумите(TPMS), калибрацията
скоростомера, насочването на фаровете и
височината на бронята. Някои от горните
ефекти може да доведат до сериозни
наранявания.

Ако джантите бъдат сменени по някаква
причина, винаги сменяйте с джанти, които
имат същия офсет. Джантите с различен
офсет могат да причинят бързо износване на
гумите, възможно снижаване на
характеристиките на шофиране на
автомобила и/или да причинят смущения в
спирачните дискове/барабани. Такова
влияние може да доведе до намаляване
ефикасността на спиране и/или бързо
износване на спирачните накладки/обувки.

Следкатопревключвателятзазапалванебъде
поставен в положение ON, може да е
необходимо известно време, докато
налягането на гумите се появи на
автомобилния информационен дисплей,
докато автомобилът сешофира.Взависимост
от обстоятелствата, свързани с радио
вълните, налягането на гумите може да не
бъде изписано правилно.

Потвърдете следното за TPMS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• След смяна на гума или джанта, TPMS трябва да
бъде нулирана (модел с функция за нулиране
на TPMS). (Виж “Система за наблюдение
налягането в гумите (TPMS)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране” за подробности
относно процедурата за нулиране.)

• Когато е монтирана резервна гума или е
сменена джанта, TPMS няма да функционира и
предупредителната лампа за ниско налягане на
гума ще премигва за 1 минута. След 1 минута
лампата ще остане включена. Свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз
възможно най-скоро за смяна на гумата и/или
зануляване на системата.

• Смяната на гуми с такива, които не са
специфицирани от INFINITI може да доведе до
неправилна работа на TPMS.

• TPMS сензорът може да бъде повреден, ако
манипулациите с него не се извършват
правилно. Внимавайте, когато извършвате
манипулации с TPMS сензор.

• При смяна на TPMS сензора, може да е
необходимо извършването на регистрация на
ИД. Свържете с център на INFINITI или
квалифициран сервиз за регистрация на ИД.

• Не използвайте капачка със стебло на клапан,
ако това не е определено от INFINITI. Капачката
със стебло на клапан може да залепне.

• Уверете се, че капачките със стебло на клапан
са монтирани правилно. В противен случай,
клапанът може да се задръсти с мръсотия и да
предизвика неизправност или загуба на
налягане.

БАЛАНС НА КОЛЕЛА
Не балансираните колела може да повлияят
на шофирането на автомобила и живота на
гумите. Дори при регулярна употреба,
колелата може да бъдат дебалансирани. Ето
защо, те трябва да бъдат балансирани, когато
е необходимо.

СПЕШЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВКА
НА СПУКАНА ГУМА (където е поставен)

Спешният комплект за поправка на спукана
гума се предлага с автомобила независимо
от резервната гума. Китът за ремонт трябва
да се използва само за временно поправяне
на малко по размер спукване на гума. След
използване на комплекта за ремонт,
потърсете INFINITI център или квалифициран
сервиз възможнонай-бързо, за да се провери
гумата и да се ремонтира/смени.

Виж “Спукана гума” в раздел “6. В случай на
авария”.
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Следните вместимости са приблизителни. Действителните количества при зареждане може да се различават незначително. Когато зареждате,
следвайте процедурите, указани в Раздел “8. Поддръжка и направи сам”, за да установите точният капацитет на зареждане.

Тип течност

Вместимост (приблизителна)

Препоръчвани течности/Смазочни материалиМетрични
мерни
единици

Американска
единица

Имперски
мерни
единици

Гориво За модел с VR30DDTT двигател и
2,0 Л турбо бензинов двигател

80 л 21-1/8 gal 17-5/8 gal Виж “Информация за горивото” по-долу в този раздел.

Модел с 2,2 Л дизелов двигател 74 Л 19-1/2 gal 16-1/4 gal
Система
AdBlue® SCR

Модел с 2,2 Л дизелов двигател 18,3 Л 4-7/8 gal 4 gal AdBlue®

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ТЕЧНОСТИ/СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ВМЕСТИМОСТИ
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Тип течност

Вместимост (приблизителна)

Препоръчвани течности/Смазочни материалиМетрични
мерни
единици

Американска
единица

Имперски
мерни
единици

Двигателно
масло*1
Източете и
напълнете
отново
*1: За
допълнителна
информация,
вижте “Смяна
на
двигателното
място и
масления
филтър”
по-долу в този
раздел.

Модел с
VR30DDTT
двигател (със
смяна на маслен
филтър)

Модели със
задвижване
на двете
колела (2WD)

4,8 Л 5-1/8 кварти 4-1/4 qt

За Европа
• Препоръчва се оригинално двигателно масло INFINITI 0W-20 SN.
• Ако посоченото по-горе двигателно масло не е налично, използвайте

двигателно масло INFINITI или еквивалент, който съответства на следните
марка и вискозитет.

• Марка масло:
– API SM или SN, ILSAC GF-4 или GF-5
– ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3

• Вискозитетен номер по SAE: Вижте “Препоръчителен вискозитетен номер по
SAE” по-долу в този раздел.

Освен за Европа
• Препоръчва се оригинално двигателно масло INFINITI 0W-20 SN”.
• Ако посоченото по-горе двигателно масло не е налично, използвайте

“Двигателно масло INFINITI” или еквивалент, който съответства на следните
марка и вискозитет.
– Марка масло: API SM или SN, ILSAC GF-4 или GF-5
– Вискозитетен номер по SAE: Вижте “Препоръчителен вискозитетен

номер по SAE” по-долу в този раздел.

Модели със
задвижване
на четирите
колела (4WD)

5,4 Л 5-3/4 qt 4-3/4 qt

Модел с 2,0 Л турбо бензинов
двигател (със смяна на маслен
филтър)

6,3 Л 6-5/8 qt 5-1/2 qt • Оригинално двигателно масло INFINITI, вискозитет SAE 0W-30
• Като заместител, използвайте двигателно масло, включено вMB229.5.
• За вискозитетен номер по SAE, вижте “Препоръчителен вискозитетен номер

по SAE” по-долу в този раздел.
Модел с 2,2 Л дизелов двигател
(със смяна на маслен филтър)

6,5 Л 6-7/8 qt 5-3/4 qt За Европа
• Total Quartz INEO MC3 5W-30 (вискозитет по SAE 5W-30, ACEA C3)
• Като заместител, използвайте двигателно масло, включено вMB229.51.
• За вискозитетен номер по SAE, вижте “Препоръчителен вискозитетен номер

по SAE” по-долу в този раздел.
Освен за Европа
• Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (SAE вискозитет 5W-30, ACEA C2/C3)
• Като заместител, използвайте двигателно масло, включено вMB229.51.
• За вискозитетен номер по SAE, вижте “Препоръчителен вискозитетен номер

по SAE” по-долу в този раздел.
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Тип течност

Вместимост (приблизителна)

Препоръчвани течности/Смазочни материалиМетрични
мерни
единици

Американска
единица

Имперски
мерни
единици

Охладителна
течност за
двигател

Модел VR30DDTT
двигател

общо (с
резервоар)

8,8 Л 9-1/4 qt 7-3/4 qt За Европа
• Оригинална охладителна течност за двигател INFINITI или еквивалентна от

същото качество *2
Освен за Европа
• Оригинална охладителна течност за двигател на INFINITI (синя) или

еквивалентна*2
*2: Използвайте оригинална охладителна течност за двигател INFINITI или
еквивалентна от същото качество, с оглед да избегнете възможната корозия на
алуминиевите части на охладителната система, предизвиквана от използването
на не оригинална охладителна течност за двигател. Забележете, че всички
ремонти, предизвикани от аварии на двигателната охладителна система при
използване на други освен оригиналните охладителни течности може да не
бъдат покрити от гаранцията дори ако тези инциденти са станали по време на
гаранционния период.

резервоар 0,6 Л 5/8 qt 1/2 qt

Модели с 2,0 Л
турбо бензинов
двигател и 2,2 Л
дизелов
двигател

общо (с
резервоар)

9,0 Л 9-1/2 qt 7-7/8 qt • BASF Glysantin® G48®
• Използвайте BASF Glysantin® G48® или еквивалентна по качество

охладителна течност, с оглед да избегнете възможната алуминиева корозия
на двигателната охладителна система предизвикана от използването на
неоригинална охладителна течност за двигателя.

• Забележете, че всички ремонти, предизвикани от аварии на двигателната
охладителна система при използване на други освен оригиналните
охладителни течности може да не бъдат покрити от гаранцията дори ако
тези инциденти са станали по време на гаранционния период.

резервоар 0,9 L 1 qt 3/4 qt
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Тип течност

Вместимост (приблизителна)

Препоръчвани течности/Смазочни материалиМетрични
мерни
единици

Американска
единица

Имперски
мерни
единици

Охладителна
течност на
интеркулер

общо (с резервоар) 3,2 Л 3-3/8 qt 2-7/8 qt За Европа
• Оригинална охладителна течност за двигател INFINITI или еквивалентна от

същото качество *3
Освен за Европа
• Оригинална охладителна течност за двигател на INFINITI (синя) или

еквивалентна *3
*3: Използвайте оригинална охладителна течност за двигател INFINITI или
еквивалентна от същото качество, с оглед да избегнете възможната корозия на
алуминиевите части на охладителната система, предизвиквана от използването
на не оригинална охладителна течност за двигател. Забележете, че всички
ремонти, предизвикани от аварии на двигателната охладителна система при
използване на други освен оригиналните охладителни течности може да не
бъдат покрити от гаранцията дори ако тези инциденти са станали по време на
гаранционния период.

резервоар 0,4 Л 3/8 qt 3/8 qt

Течност за автоматичната
трансмисия (ATF)

Модел
VR30DDTT
двигател

— — — • Оригинална INFINITI Matic S ATF
• INFINITI препоръчва използването на оригинално INFINITI Matic S ATF САМО в

автоматични трансмисии на INFINITI. Не смесвайте с други течности.
Използването на течности, които не са еквивалентни на оригиналната
INFINITI Matic S ATF могат да повредят автоматичната трансмисия.
Повредите, предизвикани от течности, различни от препоръчаните, не се
покриват от гаранцията.

Модели с 2,0
турбо
бензинов
двигател и
2,2 Л
дизелов
двигател

— — — • Оригинална INFINITI Matic G ATF
• INFINITI препоръчва използването на оригинално INFINITI Matic G ATF САМО в

автоматични трансмисии на INFINITI. Не смесвайте с други течности.
Използването на течности, които не са еквивалентни на оригиналната
INFINITI Matic G ATF могат да повредят автоматичната трансмисия.
Повредите, предизвикани от течности, различни от препоръчаните, не се
покриват от гаранцията.

Трансмисионно масло за ръчна трансмисия (MT) — — — • Exxon mobil трансмисионно маслоMB317
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Тип течност

Вместимост (приблизителна)

Препоръчвани течности/Смазочни материалиМетрични
мерни
единици

Американска
единица

Имперски
мерни
единици

Течност за спирачка и съединител Заредете до подходящото ниво на
течността в съответствие с “8. Раздел
Поддръжка и направи сам”.

За Европа
• Оригинална спирачна течност INFINITI или еквивалент DOT3 или DOT4
• Никога не смесвайте различни видове течности (DOT3 и DOT4).
Освен за Европа
• Оригинална спирачна течност INFINITI или еквивалент DOT3

Масло за диференциалната предавателна кутия — — — • Оригинално масло за диференциал INFINITI Hypoid Super GL-5 80W-90 или
еквивалент (минерално масло)

Течност за усилването на кормилното
управление

— — — • Оригинална INFINITI E-PSF или еквивалент
• Използването на течност за усилвател на кормилното управление, друга

освен Оригинална INFINITI E-PSFще попречи на системата за кормилно
управление да работи правилно.

Универсална смазка — — — • NLGI No. 2 (Основа на литиев сапун)
Хладилен агент на климатичната система — — — За Европа

• HFO-1234yf (R-1234yf)
Освен за Европа
• HFC-134a (R-134a)

Смазочен материал за
климатичната система

Модел
VR30DDTT
двигател

— — — • Системно масло за климатична система INFINITI PAG или точен негов
еквивалент

Модели с 2,0
Л турбо
бензинов
двигател и
2,2 Л
дизелов
двигател

— — — • Компресорно масло ND-OIL12
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРИВОТО

Бензинов двигател
ВНИМАНИЕ

Не използвайте оловен бензин. Използването на
оловен бензин ще повреди трипътния катализатор.

Използвайте бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕН с октаново число от поне
95 (RON).

Модел с двигател VR30DDTT: INFINITI
препоръчва използването на
висококачествени безоловен бензин с
октаново число 98 (RON) с оглед получаване
на максимални общи характеристики на
управление на автомобила и най-добро
шофиране.

Ако не се използва безоловен премиум
бензин, може временно да бъде използван
UNLEADED REGULAR (ОБИКНОВЕН
БЕЗОЛОВЕН) бензин с октаново число поне 91
(RON), но само при съблюдаване на следните
съображения:

• Напълнете резервоара само частично с
ОБИКНОВЕН БЕЗОЛОВЕН бензин, и допълнете
догоре сбензинВИСОКОКАЧЕСТВЕНБЕЗОЛОВЕН
веднага щом това стане възможно.

• Избягвайте шофиране с пълна газ и рязко
ускоряване.

И все пак, за постигане на максимални
показатели на работа, използването на
бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН БЕЗОЛОВЕН е
препоръчително.

Дизелов двигател*
Трябва да се използва дизелово гориво над
50 цетана и смаксимално 10 ppm съдържание
на сяра (EN590).

* Ако се предлагат два типа дизелово
гориво, използвайте лятно или зимно
гориво, съобразно следните
температурни условия.

• Над −7°C (20°F) ... Лятно дизелово гориво.

• Под −7°C (20°F) ... Зимно дизелово гориво.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте във Вашия дизелов двигател
масло за домашно отопление или други
алтернативни горива. Употребата на такива или
добавянето им в дизеловото гориво може да
причини повреда на двигателя.

• Не използвайте лятно гориво при температури
под −7°C (20°F). Ниските температури ще
доведат до образуване на восък в горивото. В
резултат това може да наруши равномерната
работа на двигателя.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ВИСКОЗИТЕТЕН
НОМЕР ПО SAE

Бензинов двигател
За модел на двигател VR30DDTT:

0W-20 е за предпочитане.

Ако не можете да намерите 0W-20, изберете
вискозитета, който е подходящ за диапазона
на външната температура според таблицата.
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Обхват на външна температура
Предвиждане преди следващата смяна на

масло
Масло за бензинови двигатели

m
STI0732

За модел с 2,0 Л турбо бензинов двигател:

0W-30 е за предпочитане.

Ако не можете да намерите 0W-30, изберете
вискозитета, който е подходящ за диапазона
на външната температура според таблицата.

Обхват на външна температура
Предвиждане преди следващата смяна на

масло
МОДЕЛ С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

m
JVT0428X

Масло за дизелов двигател
5W-30 е за предпочитане. Ако не можете да
намерите 5W-30, изберете вискозитета,
който е подходящ за диапазона на външната
температура според таблицата.

Обхват на външна температура
Предвиждане преди следващата смяна на

масло
МАСЛО ЗА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

m
JVT0441X
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ХЛАДИЛЕН АГЕНТ НА
КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА И
СМАЗОЧЕН МАТЕРИАЛ
Климатичната система на вашия автомобил
трябва да бъде заредена с определен
хладилен агент и компресорно масло или
еквивалент.

• Хладилен агент

– За Европа: HFO1234yf (R-1234yf)

– Освен за Европа: HFC-134a (R-134a)

• Компресорно масло

– За модел с двигател VR30DDTT:
системно масло за климатична система
INFINITI PAG или точни негови
еквиваленти.

– С изключение на модел с VR30DDTT:
компресорно масло ND-OIL12

ВНИМАНИЕ

Използването на други хладилни агенти или
смазочни вещества ще предизвика сериозни
повреди, и може да ви се наложи да подмените
цялата климатична система на автомобила си.

Освобождаването на хладилни агенти в
атмосферата се забранява в много страни и
райони. Хладилният агент във вашия
автомобил няма да увреди озоновия слой на
земята.Ивсепак, тойможедадопринесеедна
малка част за ефекта на глобално затопляне.

INFINITI препоръчва този хладилен агент да
бъде съответно възобновен и рециклиран. За
обслужване на Климатичната система, се
свържете с INFINITIЦентъриликвалифициран
сервиз.
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Модел на двигателя Двигател VR30DDTT 2,0 Л турбо
бензинов двигател

2,2 Л дизелов двигател

Тип Бензин,4-тактов, DOHC Бензин,4-тактов,
DOHC

Дизел, 4–тактов, DOHC

Подреждане на цилиндрите 6-цилиндров,
V-образен блок, под
наклон от 60°

4-цилиндъра,
редови

Редови 4–цилиндъра

Отвор × ход мм (инча) 86,0 × 86,0
(3,386× 3,386)

83,0 x 92,0
(3,268 x 3,622)

83,0 x 99,0
(3,268 x 3,897)

Работен обем см3

(кубични
инча)

2 997 (182,88) 1 991 (121,49) 2 143 (130,77)

Празен ход в положение N
(неутрално)

об/мин 650±50 750±50 750

Синхронизация на запалване (B.T.D.C.) 8°±2° – 15° до 20° —
Запалителни
свещи

С катализатор Стандартен DILKAR8K8G SILZKFR8C7S —
Луфт на
запалителна свещ

мм (инча) 0,8 (0,031) 0,7 (0,028) —

Работа на разпределителния вал Ангренажна верига Ангренажна
верига

Ангренажна верига

ДВИГАТЕЛ
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НАЛЯГАНЕ

КОЛЕЛА

мм (инча)

Обща дължина 4 790 (188,6)*1
4 800 (189,0)*2

Обща ширина 1 820 (71,7)

Обща височина 1 445 (56,9)*5
1 455 (57,3)*6

Предна степенка 1 545 (60,8)*3
1 535 (60,4)*4

Задна степенка

1 570 (61,8)*3*5
1 565 (61,6)*3*6
1 560 (61,4)*4*5
1 555 (61,2)*4*6

Колесна база 2 850 (112,2)

*1: База/Клас премиум
*2: Спортен клас
*3: Модели с гуми 17 или 18-цола
*4: Модели с гуми 19-цола
*5 Модел VR30DDTT двигател
*6: Модел с 2,0 Л турбо бензинов двигател и 2,2 Л

дизелов двигател

Размер на гума
Стандартен 225/55R17 97W

225/55R-F17 97W
225/50R-F18 95W
245/40R-F19 94W

Резервна *1 —

*1: Доставя се комплект за поправка на спукана гума.

Джанта Стандартен
Размер 17 × 7,5J

18× 7,5J 19 × 8,5J

Офсет мм (in) 45 (1,77) 50 (1,97)

ГУМИ И ДЖАНТИ РАЗМЕРИ
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Когато планирате да пътувате в друга страна
или регион, разберете дали горивото, с което
работи вашия автомобил е същото и в другата
страна или регион. Работата на двигателя с
нискооктаново гориво може да го повреди.
Следователно където и да отивате, трябва да
сте сигурни, че там има нужното гориво. За
допълнителна информация относно типа
препоръчано гориво, вижте в напред в този
раздел.

Когато прехвърляте регистрацията на вашия
автомобил в друга страна, щат, провинция
или област, трябва да се свържете със
съответните органи на властта, за да
разберете дали автомобила отговаря на
изискванията на местните законови
разпоредби. В някои случаи, автомобилът не
отговаря на законовите изисквания и той
трябва да се промени, за да е според
изискванията на местните закони и наредби.
Освен това е възможно автомобилът да не е
подходящ за някои области.

Законите и наредбите за емисиите на
моторните превозни средства и стандартите
за безопасност са различни за отделните
страни, щати, провинции или области,
следователно спецификацията на
автомобила също може да е различна.

Когато автомобил трябва да се прехвърли в
друга страна, щат, провинция или област
разходите за неговите промени, транспорт,

регистрация и други подобни разходи са за
сметка на потребителя. INFINITI не носи
отговорност за възникналите неудобства.

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛА НА
АВТОМОБИЛА

Табелата е поставена, както е показано.

ТАБЕЛА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН
НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN) (където
е поставена)

Табелата с идентификационния номер на
автомобила се поставя както е показано.

JVT0253XZ

JVT0360XZ

КОГАТО ПЪТУВАТЕ ИЛИ РЕГИСТРИРАТЕ СВОЯ
АВТОМОБИЛ В ДРУГА ДЪРЖАВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛ
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ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА
АВТОМОБИЛА (VIN)

Идентификационният номер на автомобила е
отбелязан, както е показано.

СЕРИЕН НОМЕР НА ДВИГАТЕЛ

Номерът е отбелязан на двигателя, както е
показано.

ТАБЕЛА ЗА ГУМА

Стойностите на налягането на студена гума са
посоченина стикера синформация за гумите,
поставен на централната колона откъм
страната на шофьора.

СТИКЕР СЪС СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА
КЛИМАТИКА

Етикетът за спецификация на климатика е
поставен, както е показано.

STI0717Z

STI0509Z

Двигател VR30DDTT

JVT0288XZ

2,0 Л турбо бензинов двигател

JVT0221XZ

2,2 Л дизелов двигател

JVT0220XZ

STI0721Z
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Свържете се с INFINITI център или
квалифициран сервиз замонтирането отпред
и отзад на табелата с номер.

Неправилният монтаж може да доведе до
некоректна работа на системата на сензора
за паркиране и интелигентната система за
управление на скоростта Cruise Control (ICC)
(където е поставена).

За страни, отговарящи на регламент на ООН
№ 10 или еквивалент:

Монтажът на радио честотен предавател във
вашия автомобил може да повлия системите
на електрическо оборудване. Направете
проверка при вашия център на INFINITI или
квалифициран сервиз за мерки за
безопасност или специални инструкции,
свързани с монтажа. При поискване, вашият
център на INFINITI или квалифициран сервиз
ще ви предостави подробна информация
(честота, обхвати, захранване,
местоположение на антена, инструкция за
монтаж и др.) по отношение на монтажа.

ЗА ЕВРОПА
С настоящето, Continental Automotive,
декларира, че Контролния модул за
каросерия (BCM), Автомобилната
имобилайзерна система INFINITI, Системата
на интелигентния ключ са в съответствие с
основните изисквания и други приложими
изисквания на Директива 1999/5/EО.

МОНТАЖ НА ТАБЕЛА С НОМЕР (за Европа) МОНТАЖ НА РАДИО ЧЕСТОТЕН ПРЕДАВАТЕЛ НОМЕР ЗА РАДИО ОДОБРЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИЯ
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BCM (Контролен модул за
каросерията)

Тунер на системата на
Интелигентния ключ

Система интелигентен ключ

JVT0245X JVT0246X

JVT0251X
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Система за предупреждение за
мъртва точка (BSW)/Система за
навлизане в мъртвата точка (където
е поставена)
С настоящото декларираме, че това близко
действащо устройство съответства на
основните изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива 1999/5/EО.

Преден радарен сензор (където е
поставен)

Предавател на системата за
наблюдение налягането в гумите
(TPMS)
С настоящото, CONTINENTAL AUTOMOTIVE
GMBH декларира, че S180052020/
S180052036/S180052352 е в съответствие с
основните изисквания и други приложими
разпоредби на Директива 1999/5/EC.

JVT0355X

JVT0248X

9-16 Техническа информация



ЗА РУСИЯ И УКРАЙНА

Преден радарен сензор

jA Номер на типово разрешително

JVT0345XZ JVT0346XZ

JVT0258XZ
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– Джанти и гуми .................................................. 8-38, 9-11
– Размери .................................................................... 9-11
– Смяна на гуми и джанти ........................................... 8-42
Динамичен контрол на автомобила (VDC)
– Система .................................................................... 5-35
Дизел
– Двигателно масло ................................................ 9-7, 9-8
Динамичен контрол на автомобила (VDC)
– Индикаторна лампа .................................................. 2-19
– Предупредителна светлина ....................................... 2-15
– Система .................................................................... 5-30
Дисплей
– Автомобилен информационен дисплей ..................... 2-21
– Яркост ........................................................................ 2-4
Допълнителна система за пасивна безопасност ............. 1-37
Допълнителна система за пасивна безопасност
– Преглед ...................................................................... 0-2
Държач за слънчеви очила ............................................. 2-54
Държачи за чаши ........................................................... 2-54

Е

Електронната програма за стабилност (ESP) .................... 5-35
Електронната програма за стабилност (ESP) ........... 5-30, 5-33
Електронната програма за стабилност (ESP)
– Индикаторна лампа .................................................. 2-19
– Превключвател OFF ................................................... 5-34

– Предупредителна светлина ....................................... 2-15
Етикети
– Kлиматик .................................................................. 9-13
– Налягане ................................................................... 9-13
– Номер на шаси .......................................................... 9-13
– Предупреждения за акумулатор ............................... 8-24

Ж

Жабка ............................................................................ 2-53

З

Задно виждане
– Огледала - външни .................................................... 3-29
– Огледала - вътрешни ................................................ 3-28
Запалителни свещи
– Информация ............................................................. 8-17
– Смяна ....................................................................... 8-17
Запалка ......................................................................... 2-52
Захранване
– Електрически прозорци ............................................ 2-47
Задвижване на четирите колела
– операция .................................................................. 5-24
– Предупредителна лампа 4WD .................................... 5-24
Задвижващи ремъци ...................................................... 8-16
Задни седалки .................................................................. 1-7
Заключващ механизъм за вратата със сензор за скоростта на
автомобила ...................................................................... 3-6
Запалване
– Положения на превключвателя (модели със система с

интелигентен ключ) ................................................... 5-13
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– Превключвател на бутон за запалване ....................... 5-11
– Предупреждения за работата на превключвателя на бутона

за запалване ............................................................. 5-11
Захранване
– Заключване с електрическия превключвател за

заключване на вратите ............................................... 3-5
– Изход ........................................................................ 2-51
– Регулиране на седалка ................................................ 1-3
– усилване на кормилното управление ........................ 8-21
Звукови сигнали ............................................................. 2-19
– Ключове ................................................................... 2-19
– Светлини .................................................................. 2-20
– Спирачка при паркиране .......................................... 2-20
– Спирачки .................................................................. 2-19
– Стоп/Старт система .................................................. 2-20

И

Идентификация на автомобил ........................................ 9-12
Идентификация на автомобил
– Номер (VIN) (номер на шаси) ..................................... 9-13
– Сериен номер на двигател ......................................... 9-13
– Стикер на климатична система .................................. 9-13
– Табела ...................................................................... 9-12
– Табела за гума .......................................................... 9-13
– Табела с номер (VIN) ................................................. 9-12
Измервателни уреди и инструменти ................................. 2-2
Измервателни уреди и инструменти
– Гориво ....................................................... 2-10, 2-25, 2-3
– Оборотомер ............................................................... 2-2
– Одомер ...................................................................... 2-2
– Преглед ..................................................................... 0-13

– Скоростомер .............................................................. 2-2
– Температура на охладителна течност за двигателя ...... 2-3
Изскачащ капак на двигателя ......................................... 1-49
Интелигентен ключ .......................................................... 3-2
Интелигентен ключ
– Номер за радио одобрение и информация ................ 9-14
– Смяна на батерия ..................................................... 8-27
Интериор
– Лампи— работа ........................................................ 2-57
– Преглед ...................................................................... 0-5
Индикатори за работа .................................................... 2-23
Индикаторна лампа за повреда (MI илиMIL) .................... 2-17
Индикаторни лампи ............................................... 2-18, 2-19
Индикаторни лампи
– Преглед ...................................................................... 2-6
Инструменти
– Гориво ........................................................................ 2-3
– Измервателни уреди и инструменти ........................... 2-2
– Оборотомер ............................................................... 2-2
– Одомер ...................................................................... 2-2
– Скоростомер .............................................................. 2-2
– Температура на охладителна течност за двигателя ...... 2-3
Интелигентен ключ ................................................ 2-24, 2-25
Интелигентен ключ
– Диапазон на действие ................................................ 3-9
– операция ......................................................... 2-24, 2-25
Интериор
– лампи— информация ............................................... 8-34
– Почистване ................................................................. 7-4
Интериорно осветление
– Смяна ....................................................................... 8-36
Информация
– Поддръжка ................................................................. 8-2
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К

Капак ............................................................................. 3-24
– Затваряне ................................................................. 3-25
– Отваряне .................................................................. 3-24
Капак
– Двигателен отсек ...................................................... 0-14
Картодържач .................................................................. 2-54
Клаксон ......................................................................... 2-46
Ключове ........................................................................... 3-2
– Интелигентен ключ ..................................................... 3-2
– Механичен Ключ ........................................................ 3-3
– Номер за радио одобрение и информация ................ 9-14
– Смяна на батерията на Интелигентен ключ ............... 8-27
Климатична система
– Стикер със спецификации ......................................... 9-13
– Хладилен агент и смазочен материал ......................... 9-9
Ключалки
– Автоматичен механизъм за отключване на вратата .... 3-6
– Блокиране на волана ................................................ 5-13
– Блокировка на задните врати, обезопасено за деца ... 3-6
– Заключване с вътрешната ръкохватка ........................ 3-4
– Заключване с електрическия превключвател за

заключване на вратите ............................................... 3-5
– Заключване с ключ ..................................................... 3-4
– Заключващ механизъм за вратата със сензор за скоростта

на автомобила ............................................................ 3-6
– Ключалки на вратите ................................. 2-16, 2-25, 3-3
– Освобождаване на блокирането на скорости (AT) ...... 5-21
– Отключващ механизъм със сензор за проникване на

ключалката на вратата ............................................... 3-6
– Система усъвършенствано заключване ...................... 3-3

Ключове
– Диапазон на действие на Интелигентния ключ ............ 3-9
– Заключване с ключ ..................................................... 3-4
– Звукови сигнали ....................................................... 2-19
– Индикаторът за разреждане на батерията на

интелигентния ключ ......................................... 2-24, 5-14
– Система интелигентен ключ ................................ 3-7, 5-11
– Система Интелигентен ключ - предупреждения и звукови

сигнали ..................................................................... 3-13
– Система Интелигентен ключ— използване на функция за

дистанционно влизане без ключ%
– Система Интелигентен ключ— отстраняване на

неизправности .......................................................... 3-15
Контрол на променливо напрежение ............................. 8-28
Конзолна кутия .............................................................. 2-53
Круиз контрол ..................................... 2-28, 5-109, 5-73, 5-91
– Предпазни мерки ...................................................... 5-74
– Система за интелигентен круиз контрол (ICC) ............ 5-95

М

Масло
– Вискозитетен номер по SAE ........................................ 9-7
– Вместимости и препоръки .......................................... 9-7
– Двигателно масло ..................................................... 8-10
– Проверка нивото на двигателното масло .................. 8-10
– Смяна на двигателно масло ...................................... 8-10
Мек държач за бутилки .................................................. 2-55
Механичен Ключ .............................................................. 3-3
Мигач
– Информация за крушки ............................................ 8-34
– операция .................................................................. 2-19
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– Смяна ....................................................................... 8-36
Миене .............................................................................. 7-2
Монтаж на табелата с номер ........................................... 9-14

Н

Наранени лица ................................................................ 1-16
Навигационна система
– Наръчник на собственика на INFINITI InTouch .............. 4-2
Нагреваем волан ........................................................... 2-46
– Наръчник на собственика на INFINITI InTouch .............. 4-2
Нагреваеми седалки ........................................................ 1-6
Нагреваеми седалки
– Наръчник на собственика на INFINITI InTouch .............. 4-2
Наръчник за отстраняване на неизправности
– Система интелигентен ключ ...................................... 3-15
Наръчник на собственика на INFINITI InTouch ................... 4-2
Наръчник на собственика на INFINITI InTouch
– Аудио система ............................................................ 4-2
– Навигационна система ............................................... 4-2
– Нагреваем волан ........................................................ 4-2
– Нагреваеми седалки .................................................. 4-2
– Настройки на прибори ............................................... 4-2
– Отопление и климатик ................................................ 4-2
– Преглед на информация ............................................. 4-2
– Система за наблюдение .............................................. 4-2
– Телефонна система за свободни ръце Bluetooth® ...... 4-2
Настройки на прибори
– Наръчник на собственика на INFINITI InTouch .............. 4-2

О

Обезопасяване за децата
– Блокировка на задна врата ........................................ 3-6
Оборотомер ..................................................................... 2-2
Ограничител на скоростта .............................. 2-27, 5-47, 5-70
Ограничител на скоростта
– операция .................................................................. 5-47
Огледала ........................................................................ 3-28
– Външни огледала за задно виждане .......................... 3-29
– Вътрешно огледало за задно виждане ....................... 3-28
– Дамско огледало ....................................................... 3-31
Осветление на купето ..................................................... 2-57
Отопление и климатик
– Вентилационни отвори ............................................... 4-2
Одометър ......................................................................... 2-2
Окачалки за дрехи ......................................................... 2-55
Освежители за въздух ...................................................... 7-4
Освобождаване на заседнал автомобил ......................... 6-23
Отопление и климатик
– Наръчник на собственика на INFINITI InTouch .............. 4-2
Отработени газове
– Предпазни мерки ........................................................ 5-2
Охладителна течност
– Oхладителна система за двигателя ............................. 8-6
– Вместимости .............................................................. 9-7
– Измервателен уред за температура ............................ 2-3
– Проверка нивото на охладителната течност ................ 8-7
– Смяна на охладителната течност ................................ 8-8
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П

Парафиниране ................................................................. 7-2
Паркиране .................................................................... 5-132
– Спирачка при паркиране .......................................... 3-31
Пепелници ..................................................................... 2-52
Подглавници .................................................................... 1-9
Поддръжка
– Изисквания ................................................................ 8-2
– Предпазни колани ..................................................... 1-20
Почистване
– Дюза за измиване на прозорци ................................. 8-22
Поддръжка
– Индикатор ................................................................ 2-29
– Настройки ................................................................ 2-29
– Обща поддръжка ........................................................ 8-2
– Предпазни мерки ....................................................... 8-5
– Радар ........................................................................ 5-70
Подлакътници .................................................................. 1-8
Помощ
– Предупреждение за сляпа точка (BSW) ...................... 5-54
– Система за Аварийно спиране напред ..................... 5-121
– Система за предотвратяване сблъсък отзад (BCI) ...... 5-64
– Управление на шасито ...................................... 2-27, 2-34
Почистване
– Алуминиеви джанти .................................................... 7-3
– Външна ....................................................................... 7-2
– Долната част на шасито ............................................... 7-3
– Интериор .................................................................... 7-4
– Миене ......................................................................... 7-2
– Парафиниране ........................................................... 7-2
– Предпазни колани ...................................................... 7-5

– Премахване на петна .................................................. 7-2
– Стъкло .................................................................. 7-3, 7-5
– Хромирани части ........................................................ 7-3
Почистване от запотяване
– Превключвател ......................................................... 2-44
Превключватели
– Автоматично пускане на чистачките при дъжд .......... 2-43
– Интериорни лампи .................................................... 2-57
– Фар за мъгла ............................................................. 2-41
– Чистачки и измиване на предното стъкло ................. 2-42
Преглед
– Външна ...................................................................... 0-3
– Интериор .................................................................... 0-5
Прегряване
– Прегряване на двигателя .......................................... 6-19
Предно стъкло
– Превключвател за избърсване и измиване ............... 2-42
Предпазване
– Корозия ...................................................................... 7-6
Предпазване от корозия ........................................ 5-144, 7-6
Предпазни мерки
– Използване на предпазни колани .............................. 1-12
Превключвател за предупредителни аварийни
светлини .......................................................................... 6-2
Превключватели
– Блокировка на задните врати, обезопасено за деца ... 3-6
– Задвижване на четирите колела ............................... 5-24
– Заключване с електрическия превключвател за

заключване на вратите ............................................... 3-5
– Нагревател на предно стъкло .................................... 2-45
– Освобождаване капака на багажника ....................... 3-25
– Основно осветление ................................................. 2-35
– Отопление на седалка ................................................. 1-6
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– Почистване от запотяване ........................................ 2-44
– Превключвател OFF на електронна програма за стабилност

(ESP) ......................................................................... 5-34
– Превключвател за мигачи ......................................... 2-40
– Превключвател на бутон за запалване ....................... 5-11
– Регулиране на седалка ................................................ 1-3
– Шибедах ................................................................... 2-49
– Яркост ........................................................................ 2-4
Преглед
– Външна ...................................................................... 0-4
– Двигателен отсек ...................................................... 0-14
– Измервателни уреди и инструменти .......................... 0-13
– Приборен панел ........................................................ 0-10
– Седалки, предпазни колани, допълнителна система за

пасивна безопасност .................................................. 0-2
– Шофьорска кабина .................................................... 0-6
Преглед на информация
– Наръчник на собственика на INFINITI InTouch .............. 4-2
Прегряване
– Двигател ..................................................................... 2-3
Предавател
– Радио ........................................................................ 9-14
Предно стъкло
– превключвател на нагревател ................................... 2-45
Предпазители ................................................................ 8-28
– Двигателен отсек ...................................................... 8-29
– Отделение за пътниците ........................................... 8-30
– Удължено съхранение .............................. 2-26, 2-27, 8-31
Предпазни колани
– Монтаж на детска система за пасивна безопасност ... 1-32
– Почистване ................................................................. 7-5
– Преглед ...................................................................... 0-2
– Предупредителна светлина ....................................... 2-14

Предпазни мерки
– Асистент за дълги светлини ............................... 2-17, 2-37
– Детска система за пасивна безопасност .................... 1-20
– Допълнителна система за пасивна безопасност

(SRS) ......................................................................... 1-37
– Круиз контрол ........................................................... 5-74
– Отработени газове ..................................................... 5-2
– Поддръжка ................................................................. 8-5
– Превключвател на Система за предотвратяване напускане

на платно (LDP) ......................................................... 5-50
– Предупредителна система за сляпа точка (BSW) ........ 5-54
– Предупреждение за напускане на платно (LDW) ........ 5-48
– При стартиране и шофиране ....................................... 5-2
– Работа на превключвател на бутон за запалване ....... 5-11
– Система за Активен контрол на платно ............. 5-43, 5-44
– Система за наблюдение налягането в гумите (TPMS) ... 5-6
– Система за предотвратяване сблъсък отзад (BCI) ...... 5-64
– Система на Асистента за управление на дистанцията

(DCA) ........................................................................ 5-113
– Системата Навлизане в мъртва точка ........................ 5-54
– Теглене ..................................................................... 6-20
– Три-пътен катализатор ................................................ 5-3
Предупредителни лампи
– Въздушна възглавница - пътник ................................ 1-42
Предупредителни табели
– Въздушна възглавница ............................................. 1-42
Предупредителни/индикаторни лампи и звукови
сигнали ........................................................................... 2-6
Предупредителни/индикаторни лампи и звукови сигнали
– Система интелигентен ключ ...................................... 3-13
Предупреждение за напускане на платно (LDW) .............. 5-48
Предупреждение за напускане на платно (LDW)
– Предпазни мерки ..................................................... 5-48
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Предупреждение за сляпа точка (BSW) ........................... 5-54
Предупреждение за сляпа точка (BSW)
– операция .................................................................. 5-55
– Предпазни мерки ...................................................... 5-59
– Ситуации при шофиране .......................................... 5-60
Прехвърляне на регистрацията в друга страна ............... 9-12
Приборен панел
– Преглед .................................................................... 0-10
Проверка
– Индикаторни лампи .................................................... 2-8
– Ниво на двигателно масло ........................................ 8-10
– Ниво на охладителна течност ...................................... 8-7
Предпазване от корозия
– Фактори на околната среда ........................................ 7-6
Предпазни колани ........................................................... 1-12
Предпазни колани
– Обезопасяване за децата ........................................... 1-15
– Поддръжка ................................................................ 1-20
– Предпазни мерки при използване ............................. 1-12
– Триточков тип ............................................................ 1-17
– ЦЕНТРАЛЕН маркер ................................................... 1-16
Проверка
– Спирачка при паркиране .......................................... 8-17
Прозорци
– Автоматична функция ............................................... 2-47
– Електрически прозорци ............................................ 2-47
– Заключване .............................................................. 2-47
– Таймер ..................................................................... 2-47
Пътуване ........................................................................ 9-12

Р

Работни дисплей ............................................................ 2-23
Радио
– Предавател ............................................................... 9-14
Размери .......................................................................... 9-11
– Двигател ................................................................... 9-10
– Налягане ................................................................... 9-11
Режим за сняг ................................................................. 5-27
Ремарке
– Индикаторна лампа за посока ................................... 2-19
– Инсталация на теглителни устройства ..................... 5-136
– Налягане в гумите ................................................... 5-135
– Регистриране на ремарке ........................................ 5-135
– Спирачки ................................................................. 5-135
– Теглене .................................................................... 5-134
Ремонт на спукана гума .................................................... 6-7
Ръчна спирачка .............................................................. 3-31
Ръчна трансмисия (MT)
– Индикатор на скоростния лост .................................. 5-23
– операция .................................................................. 5-22
– Превключване .......................................................... 5-22
– Стартиране ............................................................... 5-22

С

Светлини
– Интериорни— работа ............................................... 2-57
– Осветление на купето ............................................... 2-57
– Превключвател на фарове за мъгла .......................... 2-41
Седалки
– Подглавници ............................................................... 1-9
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– Предпазни колани ..................................................... 1-12
Сенници ......................................................................... 2-56
Сигурност на автомобила
– INFINITI автомобилна имобилайзерна система .......... 3-20
– Алармена система .................................................... 3-20
– Алармена система (против кражба) .......................... 3-20
Система за подпомагане стартирането на наклон ........... 5-36
Система за сигурност ..................................................... 3-20
Система за сигурност
– INFINITI автомобилна имобилайзерна система .......... 3-23
– Алармена система (против кражба) .......................... 3-20
Смяна
– Батерия на интелигентен ключ .................................. 8-27
– Запалителни свещи ................................................... 8-17
– Охладителна течност за двигател ............................. 5-143
– Пера на чистачка ...................................................... 8-23
Спирачка при паркиране .............................................. 5-143
Светлини ........................................................................ 8-32
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРИВОТО

Бензинов двигател
ВНИМАНИЕ

Не използвайте оловен бензин. Използването на
оловен бензин ще повреди трипътния катализатор.

Използвайте бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕН с октаново число от поне
95 (RON).

Модел с двигател VR30DDTT: INFINITI
препоръчва използването на
висококачествени безоловен бензин с
октаново число 98 (RON) с оглед получаване
на максимални общи характеристики на
управление на автомобила и най-добро
шофиране.

Ако не се използва безоловен премиум
бензин, може временно да бъде използван
UNLEADED REGULAR (ОБИКНОВЕН
БЕЗОЛОВЕН) бензин с октаново число поне 91
(RON), но само при съблюдаване на следните
съображения:

• Напълнете резервоара само частично с
ОБИКНОВЕН БЕЗОЛОВЕН бензин, и допълнете
догоре сбензинВИСОКОКАЧЕСТВЕНБЕЗОЛОВЕН
веднага щом това стане възможно.

• Избягвайте шофиране с пълна газ и рязко
ускоряване.

И все пак, за постигане на максимални
показатели на работа, използването на
бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН БЕЗОЛОВЕН е
препоръчително.

Дизелов двигател*
Трябва да се използва дизелово гориво над
50 цетана и смаксимално 10 ppm съдържание
на сяра (EN590).

* Ако се предлагат два типа дизелово
гориво, използвайте лятно или зимно
гориво, съобразно следните
температурни условия.

• Над −7°C (20°F) ... Лятно дизелово гориво.

• Под −7°C (20°F) ... Зимно дизелово гориво.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте във Вашия дизелов двигател
масло за домашно отопление или други
алтернативни горива. Употребата на такива или
добавянето им в дизеловото гориво може да
причини повреда на двигателя.

• Не използвайте лятно гориво при температури
под −7°C (20°F). Ниските температури ще
доведат до образуване на восък в горивото. В
резултат това може да наруши равномерната
работа на двигателя.

ПРЕПОРЪЧВАНО ДВИГАТЕЛНО
МАСЛО
Виж “Препоръчителни течности/смазочни
материали и вместимости” в раздел “9. Техническа
информация”.

Бензинов двигател

• Оригинално двигателно масло INFINITI,
вискозитет SAE 0W-30

• Като заместител, използвайте двигателно
масло, включено вMB229.5.

Дизелов двигател

• Total Quartz INEO MC3 5W-30

• Вискозитет SAE 5W-30

• ACEA C3

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ НА СТУДЕНО
Виж стикера с информация за налягането на
гумите, залепен към централната конзола
откъм шофьорското място.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ



ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
m

Днес, усилията, които INFINITI прави да
изпълни отговорността ни да запазим и
задържим природата стигат далеч. С INFINITI,
ние промоцираме най-високите практически
нива във всеки регион и във всяка област, в
която работим.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП
INFINITI фокусира върху осигуряването на
това след края наживота им компонентите на
автомобила да бъдат използвани отново,
рециклирани или възстановени и гарантират
съответствие със законодателството на ЕС
( Директива за експлоатационния срок на
автомобилите).

НИЕ СГЛОБЯВАМЕ АВТОМОБИЛИТЕ
СИ С МИСЪЛТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
Намаляването на отпадъчните почви,
емисии, запазването на природните
източници и обединяването на усилията за
рециклиране се подчертават всекидневно в
производствения ни процес, продажбите и
сервизната работа и при унищожаването на
старите коли (ELV).

Фаза на дизайна
За да намалим влиянието върху околната
среда, ние сме разработили вашият INFINITI
така, че 95% от него могат да се възобновят.
Маркираме нашите компоненти, за да
улесним демонтажа, рециклирането и да
намалим опасните вещества. Внимателно
потвърждаваме и управляваме въпросните
вещества. Вече сме намалили кадмия,
оловото и живака до минимум във Вашият
автомобилINFINITI. INFINITI включва
рециклирани материали в автомобила ви и
търси възможности да увеличи процента на
използваните рециклирани материали.

Фаза на производство и
дистрибуция
Ефикасно използване на ресурсите с цел
намаляване на количеството отпадъци,
създадени по врене на производството и на
етап дистрибуция. INFINITI промоцира
дейности, които се основават на Намаляване,
Повторно използване и рециклирани
материали, когато е възможно. INFINITIе да
достигне 100% коефициент на рециклиране
за операции в Япония и по света.

Фаза на използване и сервиз
INFINITI Centres са нашият прозорец към вас,
нашият клиент. За да отговорим на вашите
очаквания, ние осигуряваме не само
висококачествено обслужване, но сме и

загрижени за околната среда. INFINITI
промоцира дейности по рециклирането на
отпадъците в резултат от дейностите в
сервизните центрове.

Фаза на изхвърляне
Рециклирайте Вашият негоден за употреба
автомобил и частите му. Когато Вашият
INFINITI достигне края на живота си и вече не
е подходящ за всекидневно ползване, той все
още има стойност. Можете да помогнете да
избегнем отпадъка, който влияе на околната
среда като докарате вашият INFINITI за
рециклиране в центровете ни за събиране в
района ви. Центровете за събиране
гарантират, че обработката на вашият
употребяван автомобилщебъде безплатно за
вас.Задопълнителнаинформацияза товакак
и къде да депонирате вашият употребяван
автомобил се обърнете къмместния дилър на
INFINITI Център.

ОКОЛНА СРЕДА (Експлоатационния срок на
автомобилите).



ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА ДОКАТО
ШОФИРАТЕ
Поведението ви на пътя има значително
влияние върху икономията на гориво и
околната среда. Следвайте съветите по долу
за по-добро оползотворяване на горивото,
по-добри навици при шофиране и да бъдем
приятели с природата като намалимвредните
емисии:

Шофиране с икономия на гориво
Като предвиждате условията за движение и
действате в съответствие с тях намалявате
консумацията на гориво и помагате да се
предпази околната среда. Свалете крака си
от газта, когато наближавате светофар и
избягвайте спирането в последната минута,
когато светофара светне червено.
избягвайте високата скорост, рязкото
ускорение и рязкото удряне на спирачки.
Спечелването на време не компенсира
замърсяването на околната среда. Опитайте
се да поддържате скорост, докато шофирате
по нагорнища, за да намалите разхода на
гориво и замърсяването. Поддържайте
скорост или оставете автомобила да се движи
по-бавно, когато движението позволява.

Затваряйте прозореца, докато
шофирате.
Шофирането на отворен прозорец със 100
км/ч увеличава консумацията на гориво с до
4%. Шофирането със затворен прозорец
позволява по-добра икономия на гориво.

Оптимизирайте използването на
климатизация.
Системата за климатизация има положителен
ефект върху шофирането и безопасността в
автомобила чрез комфортното охлаждане и
обезвлажняване, шофьорите са по-
внимателниииматпо-добравидимост,когато
е необходимо да се размрази прозореца или
да се премахне замъгляването. Все пак,
използването на климатичната система
значително увеличава консумацията на
гориво в градски условия. Оптимизирайте
ползването на климатик като използвате
вентилационните отвори колкото се може
повече.

На наклони използвайте спирачка
за паркиране.
Използвайте спирачка за паркиране, когато
задържате автомобила си на склон.
Избягвайте да използвате съединител (при
ръчна трансмисия) или газ (при автоматична
трансмисия) за да задържите автомобила си,
тъй като това води до ненужна консумация на
гориво и износване.

Поддържайте безопасна дистанция.
Предвиждайте условията на пътя за по-гладко
шофиране и за да осигурите комфорт и
безопасност по време на пътуването си.
Шофирайте и поддържайте безопасна
дистанция с другите автомобили, докато сте
на пътя. Това ще помогне да се намали
консумацията на гориво и няма постоянно да
натискате спирачките.

Проверявайте налягането на гумите
си.
Ниското налягане на гумите увеличава
консумацията на гориво също както и
ползването на не-препоръчвани гуми.
Коригирането на налягането в гумите
максимално ще увеличи контрола върху
автомобила и ще оптимизира консумацията
на гориво.

Редовно карайте автомобила си на
прегледи.
Редовното обслужване ви позволява да
управлявате автомобила си при оптимални
условия за най-добра ефикасност на
горивото. Карайте на сервиз автомобила си
при INFINITI център или квалифициран
сервиз, за да сте сигурни, че се поддържа
неговия оригинален стандарт.
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• В случай на авария ... 6-2

(Спукана гума, хибридната система
няма да стартира, прегряване, теглене)

• Как да стартираме двигателя ... 5-2

• Как да отчитаме измервателните уреди
и прибори ... 2-2

• Поддръжка и направи сам ... 8-2

• Техническа информация ... 9-2
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Предговор

Добре дошли в разрастващото се семейство нови собствениците на INFINITI. Този автомобил е доставен с увереност. Той е произведен с помощта
на последните технологии и стриктен качествен контрол.

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

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

Вашият INFINITI център познават автомобила ви най-добре. Когато поискате каквото и да е обслужване или имате някакви въпроси, вашият
търговец на INFINITI Център ще се радва да ви помогне с богатите си ресурси.

ВАЖНИ НАПОМНЯНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТТА!
Следвайте тези важни правила при шофиране, за да ви помогне да
осигурите безопасно и пълноценно пътуване за вас и за спътниците
ви!

• НИКОГА не шофирайте под влиянието на алкохол и наркотици.

• ВИНАГИ съблюдавайте наложените ограничения в скоростта и никога не
шофирайте прекалено бързо за околните условия.

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

• ВИНАГИ осигурявайте информация за правилната работа на
обезопасяващите характеристики на автомобила на всички пътници.

• ВИНАГИ проверявайте Наръчника на собственика за важна информация по
безопасността.

КОГАТО ЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
Това ръководство включва информация за всички опции, налични за
този модел. По тази причина може да откриете информация, която да
не се отнася за вашият автомобил.

В това ръководство, някои илюстрации могат да показват
разположението само за модели с ляв волан. За моделите с десен
волан, илюстрираната форма и разположение на някои компоненти
може да бъде различно.

Цялата информация, спецификации и илюстрации в това ръководство
са действали по времето, когато то е отпечатано. INFINITI си запазва
правото да променя спецификациите или дизайна по всяко време без
предизвестие и без задължение.

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

ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ - СЛЕД ТОВА ШОФИРАЙТЕ
БЕЗОПАСНО
Преди да шофирате, прочетете внимателно Наръчника на
собственика. Това ще осигури запознаването ви с контролните
прибори и препоръки за поддръжка и ще ви помага в безопасната
работа на вашият автомобил.
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