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Instructieboekje
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Voorwoord

Welkom bij de steeds groter wordende groep nieuwe eigenaars van een INFINITI. Deze auto wordt aan u overhandigd met ons volledige vertrouwen in
haar superieure kwaliteit. Ze is gebouwd met behulp van de nieuwste technieken en onder strikte kwaliteitscontroles.

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

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

Uw INFINITI-centrum kent uw voertuig het best. Wanneer het voertuig toe is aan een servicebeurt of als u vragen heeft over uw voertuig is uw INFINITI-
centrum altijd bereid u bij te staan met de meest uiteenlopende ter beschikking staande informatie.

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

• Gebruik NOOIT alcohol of drugs in het verkeer.

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

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

• Licht ALTIJD alle inzittenden in over het juiste gebruik van de
veiligheidsvoorzieningen in het voertuig.

• Neem ALTIJD dit instructieboekje door voor belangrijke veiligheidsinformatie.

BIJ HET LEZEN VAN HET INSTRUCTIEBOEKJE
Dit instructieboekje bevat informatie over alle opties die voor dit model
leverbaar zijn. U kunt dan ook informatie tegenkomen die niet van toepas-
sing is op uw voertuig.

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

Alle informatie, specificaties en afbeeldingen in dit Instructieboekje zijn
van kracht op het moment van publicatie. INFINITI behoudt zich het recht

voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting wijzi-
gingen aan te brengen in de specificaties of in het ontwerp.

WIJZIGINGEN AAN HET VOERTUIG
Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan uw voertuig. Wijzi-
gingen kunnen de prestaties, de veiligheid en de levensduur nadelig beïn-
vloeden en kunnen bovendien overheidsvoorschriften overtreden. Boven-
dien worden schade en teruglopende prestaties misschien niet gedekt
door de garantiebepalingen van INFINITI als ze het gevolg zijn van aange-
brachte wijzigingen.

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

In dit instructieboekje komen de volgende symbolen en woorden voor:

WAARSCHUWING

Wordt gebruikt om de aanwezigheid van gevaar aan te duiden dat ernstige per-
soonlijke, of zelfs dodelijke verwondingen kan veroorzaken. Om dit risico te vermij-
den of te verminderen moeten de aangegeven instructies nauwkeurig worden opge-
volgd.
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LET OP

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

OPMERKING

Geeft nuttige aanvullende informatie aan.

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

In afbeeldingen geven pijlen zoals hier getoond de voorkant van het voer-
tuig aan.

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

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

[ ]:

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

< >:

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

Airbag waarschuwingsstickers:

“Plaats NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel die is
beveiligd met een INGESCHAKELDE AIRBAG, aangezien het KIND hierdoor
ERNSTIG of DODELIJK LETSEL kan oplopen.”

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

BATTERIJEN/ACCU AFVOEREN
LET OP

Onjuist afgevoerde accu’s en batterijen kunnen schade toebrengen aan het milieu.
Houd u aan de plaatselijke regelgeving dienaangaande.



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

• Accu van de auto

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

• Batterij bandenspanningscontrolesysteemsensor (TPMS)

• Batterij afstandsbediening (voor het Mobile Entertainment System)

Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke autoriteiten of met een
INFINITI-centrum, of een erkende garage voor advies over het afvoeren.

INFINITI-onderdelen en -accessoires kunnen zowel met INFINITI of met
NISSAN zijn gemerkt.
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1. Bevestiging kinderzitje (P. 1-27)

2. Hoofdsteunen (P. 1-8)

3. Veiligheidsgordels (P. 1-12)

4. Veiligheidsgordels met gordelspanners
(P. 1-41)

5. Gordijnairbagsysteem (P. 1-33)

6. Voorstoelen (P. 1-2)

7. Voorairbagsysteem (P. 1-33)

8. ISOFIX-bevestigingspunten voor
kinderzitjes (P. 1-25)

9. Achterstoelen (P. 1-7)
— Kinderzitjes (P. 1-19)

10. Zijairbagsysteem (P. 1-33)

11. Statuslampje voorpassagiersairbag
(P. 1-40)

12. Schakelaar voorpassagiersairbag (P. 1-41)
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1. Motorkap (P. 3-21)

2. Ruitenwissers en -sproeiers van voorruit
— Schakelaarbediening (P. 2-36)
— Wisserblad vervangen (P. 8-20)
— Ruitensproeiervloeistof (P. 8-21)
— Voorruitontdooier* (P. 2-40)

3. Koplampen
— Schakelaarbediening (P. 2-30)
— Adaptief koplampsysteem (AFS)*
(P. 2-34)
— Onderhoud (P. 8-29)

4. Schuifdak* (P. 2-44)

5. Elektrisch bediende ramen (P. 2-41)

6. Buitenspiegels (P. 3-26)
— Richtingaanwijzer (P. 2-35)
— Camera zijaanzicht* (Raadpleeg
instructieboekje Infiniti InTouch)

7. Sleephaak (P. 6-23)

8. Parkeersensorsysteem (sonar)* (Raadpleeg
instructieboekje Infiniti InTouch)

9. Camera aan voorkant* (Raadpleeg
instructieboekje Infiniti InTouch)

10. Richtingaanwijzers voor (P. 2-35)

11. Mistlampen voor* (P. 2-35)

12. Koplampsproeier* (P. 2-34)

13. Banden
— Bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS) (P. 2-8, P. 5-6)
— Banden en wielen (P. 8-35)
— Lekke band (P. 6-2)
— Specificaties (P. 9-11)

14. Portieren
— Sleutels (P. 3-2)
— Portiersloten (P. 3-3)
— Intelligent Key-systeem (P. 3-6)
— Beveiligingssysteem (P. 3-18)
— Instapverlichting* (P. 2-50)

*: indien aanwezig

JVC0620X

BUITENZIJDE VOOR
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1. Kofferbak
— Kofferdeksel (P. 3-23)
— accu (voor modellen met 2,2L
dieselmotor en 2,0L turbobenzinemotor)
(P. 8-23)
— AdBlue®-tank* (P. 5-3, P. 8-13)

2. Hooggeplaatst derde remlicht (P. 8-29)

3. Antenne voor DAB-radio* (P. 4-3)

4. Achterruitverwarming (P. 2-39)/Antenne
(P. 4-3)

5. Parkeersensorsysteem* (Raadpleeg
instructieboekje Infiniti InTouch)

6. Achteruitrijcamera (Raadpleeg
instructieboekje Infiniti InTouch)

7. Sleephaak (P. 6-23)

8. Combinatielicht achter (P. 8-29)

9. Brandstofvulklep
— Bediening (P. 3-24)
— Brandstofinformatie (P. 9-7)

10. Kinderslot op de achterportieren (P. 3-6)

*: indien aanwezig

JVC0621X

BUITENZIJDE ACHTER
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1. Jashaken (P. 2-49)

2. Leeslampjes achterin (P. 2-51)

3. Zonnekleppen (P. 3-50)

4. Kaartleeslamp (P. 2-51)

5. Schakelaar schuifdak* (P. 2-44)

6. Zonnebrilhouder (P. 2-48)

7. Armsteun portier
— Schakelaars elektrisch bedienbaar
raam (P. 2-41)
— Schakelaar centrale portier-
vergrendeling (P. 3-5)
— Afstandsbediening buitenspiegels
(P. 3-27)

8. Automatische rijstandfunctieschakelaar*
(P. 3-30)

9. Binnenspiegel (P. 3-26)

10. Armsteun portier/Opening naar koffer-
ruimte (P. 1-8)

11. Bekerhouders achterin (P. 2-48)

12. Asbak achterin* (P. 2-47)

13. Consolebox (P. 2-47)
— Aansluitcontact (P. 2-45)
— Mediacentrum (Zie instructieboekje
Infiniti InTouch)

14. Bekerhouders voorin (P. 2-48)

15. Statuslampje voorpassagiersairbag
(P. 2-13)

*: indien aanwezig
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MODEL MET LINKSE BESTURING
1. Zijventilatierooster (P. 4-2)

2. Schakelaar koplampen, richtingaanwijzers
en mistlampen
— Koplampen (P. 2-30)
— Richtingaanwijzers (P. 2-35)
— Mistlampen (P. 2-35)

3. Stuurwiel
— Stuurbekrachtigingsysteem (P. 5-121)
— Claxon (P. 2-41)
— Bestuurdersairbag (P. 2-33)
— Stuurverwarming* (P. 2-40)

4. Schakelaar ruitenwissers en -sproeier
(P. 2-36)

5. Schakelaar waarschuwingsknipperlichten
(P. 6-2)

6. Schakelhendel
— Automatische versnellingsbak (AT)
(P. 5-15)
— Handgeschakelde versnellingsbak (MT)
(P. 5-21)

7. INFINITI-controller (Zie het Infiniti InTouch
Instructieboekje)

8. Vehicle Dynamic Control (VDC) OFF-
schakelaar (behalve Europa) (P. 5-29) of
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
OFF-schakelaar (P. 5-31)

9. OFF-schakelaar van Stop/Start-systeem* of
OFF-schakelaar van of stationair stop-
systeem* (P. 5-38)

10. Ontgrendelhendel kofferdeksel (P. 3-23)

11. Dimschakelaar dashboardverlichting
(P. 2-3)

12. TRIP/RESET-schakelaar dubbele dagteller
(P. 2-2)

13. Schakelaar elektrisch verstelbaar en
telescopisch stuurwiel* (P. 3-26)

14. Hendel handmatig verstelbare en
telescopisch stuurwiel* (P. 3-25)

15. Bedieningsknoppen op het stuurwiel
(links)
— Audioregelschakelaar op het stuurwiel
(Zie instructieboekje voor Infiniti InTouch)

JVC0622X

BESTUURDERSPLAATS
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— Schakelaar handsfree telefoonsysteem
(Zie instructieboekje voor Infiniti InTouch)
— Schakelaar voor spraakherkennings-
systeem (Zie instructieboekje voor Infiniti
InTouch)

16. Bedieningsknoppen op het stuurwiel
(rechts)
— Schakelaar boordcomputer (P. 2-26)
— Schakelaars voor snelheidsbegrenzer
(P. 5-64)
— Schakelaars voor cruise control*
(P. 5-67)
— Schakelaars voor Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (ICC)* (P. 5-69, P. 5-84)
— Schakelaar voor dynamische
besturingsassistentie* (P. 5-43, P. 5-49,
P. 5-99)

17. INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar (P. 5-24)

*: indien aanwezig
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MODEL MET RECHTSE BESTURING
1. INFINITI-controller (zie het Infiniti InTouch

Instructieboekje)

2. Schakelhendel
— Automatische versnellingsbak (AT)
(P. 5-15)

— Handgeschakelde versnellingsbak (MT)
(P. 5-21)

3. Schakelaar waarschuwingsknipperlichten
(P. 6-2)

4. Schakelaar koplampen, richtingaanwijzers
en mistlampen
— Koplampen (P. 2-30)

— Richtingaanwijzers (P. 2-35)
— Mistlampen (P. 2-35)

5. Stuurwiel
— Stuurbekrachtigingsysteem (P. 5-121)
— Claxon (P. 2-41)
— Bestuurdersairbag (P. 1-33)
— Stuurverwarming* (P. 2-40)

6. Schakelaar ruitenwissers en -sproeier
(P. 2-36)

7. Zijventilatierooster (P. 4-2)

8. INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar (P. 5-24)

9. Bedieningsknoppen op het stuurwiel
(links)
— Audioregelschakelaar op het stuurwiel
(Zie instructieboekje voor Infiniti InTouch)
— Schakelaar handsfree telefoonsysteem
(Zie instructieboekje voor Infiniti InTouch)
— Schakelaar voor spraakherkennings-
systeem (Zie instructieboekje voor Infiniti
InTouch)

10. Schakelaar elektrisch verstelbaar en
telescopisch stuurwiel* (P. 3-26)

11. Bedieningsknoppen op het stuurwiel
(rechts)
— Schakelaar boordcomputer (P. 2-26)
— Schakelaars voor snelheidsbegrenzer
(P. 5-64)
— Schakelaars voor cruise control*
(P. 5-67)

JVC0623X
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— Schakelaars voor Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (ICC)* (P. 5-69, P. 5-84)
— Schakelaar voor dynamische
besturingsassistentie*
(P. 5-43, P. 5-49, P. 5-99)

12. Hendel handmatig verstelbare en
telescopisch stuurwiel* (P. 3-25)

13. Dimschakelaar dashboardverlichting
(P. 2-3)

14. TRIP/RESET-schakelaar dubbele dagteller
(P. 2-2)

15. Ontgrendelhendel kofferdeksel (P. 3-23)

16. OFF-schakelaar Stop/Start-systeem
(P. 5-38)

17. Electronic Stability Programme (ESP) OFF-
schakelaar (P. 5-31)

*: indien aanwezig
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MODEL MET LINKSE BESTURING
1. Schakelpaddle* (P. 5-17)

2. Meters en tellers (P. 2-2)
— Klok (P. 2-30)

3. Contactdrukknop (P. 5-11)

4. Middenventilatierooster (P. 2-2)

5. Verwarming en airconditioning (Zie
Instructieboekje Infiniti InTouch)

6. Bovenste touchscreen display (boven-
display) en Navigatiesysteem* (Zie het
Infiniti InTouch Instructieboekje)

7. Onderste touchscreen display (onder-
display) (Zie het Infiniti InTouch
Instructieboekje)

8. Ontwasemschakelaar (P. 2-39)/Schakelaar
voorruitontdooier* (P. 2-40)

9. Voorpassagiersairbag (P. 2-33)

10. Motorkapontgrendelhendel (P. 3-21)

11. Zekeringkastdeksel (P. 8-26)

12. Parkeerrempedaal (modellen met
automatische versnellingsbak (AT))
— Bediening (P. 3-29)
— Parkeren (P. 5-116)
— Onderhoud (P. 8-16)

13. Parkeerremhendel (modellen met
handgeschakelde versnellingsbak (MT))
— Bediening (P. 3-30)
— Parkeren (P. 5-116)
— Onderhoud (P. 8-16)

14. Asbak en aansteker* (P. 2-46) of opslag-
box* (P. 2-47)/ aansluitcontact* (P. 2-45)

15. Schakelaars stoelverwarming* (P. 1-6)

16. Audiosysteem (Zie het Infiniti InTouch
Instructieboekje)

17. Ontgrendelhendel van deksel
handschoenenkastje (P. 2-47)

*: indien aanwezig

JVC0624X

DASHBOARD
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MODEL MET RECHTSE BESTURING
1. Voorpassagiersairbag (P. 2-33)

2. Verwarming en airconditioning (Zie
Instructieboekje Infiniti InTouch)

3. Ontwasemschakelaar (P. 2-39)

4. Onderste touchscreen display (onder-
display) (Zie het Infiniti InTouch
Instructieboekje)

5. Bovenste touchscreen display (boven-
display) en Navigatiesysteem* (Zie het
Infiniti InTouch Instructieboekje)

6. Middenventilatierooster (P. 2-2)

7. Contactdrukknop (P. 5-11)

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

9. Schakelpaddle* (P. 5-17)

10. Ontgrendelhendel van deksel
handschoenenkastje (P. 2-47)

11. Parkeerremhendel (modellen met
handgeschakelde versnellingsbak (MT))
— Bediening (P. 3-30)
— Parkeren (P. 5-116)

12. Opbergvak (P. 2-47)/ aansluitcontact*
(2-45)

13. Schakelaars stoelverwarming* (P. 1-6)

14. Audiosysteem (Zie het Infiniti InTouch
Instructieboekje)

15. Parkeerrempedaal (modellen met
automatische versnellingsbak (AT))
— Bediening (P. 3-29)
— Parkeren (P. 5-116)

16. Zekeringkastdeksel (P. 8-26)

17. Motorkapontgrendelhendel (P. 3-21)

*: indien aanwezig

JVC0625X
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1. Toerenteller (P. 2-2)

2. Waarschuwings- en controlelampjes (P. 2-5)

3. Snelheidsmeter (P. 2-2)

4. Koelvloeistoftemperatuurmeter (P. 2-2)

5. Voertuiginformatiedisplay (P. 2-17)

— Kilometerteller/dubbele dagteller
(P. 2-2)
— Schakelstandindicator automatische
versnellingsbak (AT)* (P. 2-24)

6. Brandstofmeter (P. 2-3)

*: indien aanwezig

JVC0502X

METERS EN TELLERS
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Verwijder de kappen van de motorruimte door
de klemmen los te maken zoals afgebeeld.

JVM0704X

MOTORRUIMTE
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MODELLEN MET VR30DDTT-MOTOR
1. Accu *1 (P. 8-22)

2. Oliepeilstok (P. 8-9)

3. Olievuldop (P. 8-9)

4. Remvloeistofreservoir *1 (P. 8-18)

5. Zekering-/smeltzekeringhouder*2 (P. 8-26)

6. Luchtfilter (P. 8-20)

7. Locatie motoraandrijfriem (P. 8-15)

8. Radiatordop (P. 8-6)

9. Koelvloeistofreservoir voor intercooler
(P. 8-8)

10. Motorkoelvloeistofreservoir (P. 8-6)

11. Ruitensproeiervloeistofreservoir (P. 8-21)

*1: De afgebeelde indeling is van toepassing op
het model met linkse besturing. Bij het model
met rechtse besturing bevinden deze onderde-
len zich aan de tegenovergestelde zijde.

*2: Bij modellen met rechtse besturing zit nog
een andere zekeringhouder bij de accu.

JVC0968X
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2,0-LITER TURBOMOTORMODEL
1. Zekering- en smeltzekeringhouder*

(P. 8-26)

2. Accu* (P. 8-22)

3. Olievuldop (P. 8-9)

4. Remvloeistofreservoir* (P. 8-18)

5. Koelvloeistofreservoir (P. 8-6)

6. Zekering- en smeltzekeringhouder (P. 8-26)

7. Oliepeilstok (P. 8-9)

8. Locatie motoraandrijfriem (P. 8-15)

9. Stuurbekrachtigingsvloeistofreservoir
(indien aanwezig) (P. 8-19)

10. Ruitensproeiervloeistofreservoir (P. 8-21)

De hulpaccu zit in de kofferruimte. (Zie “Accu” in
hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf” (P. 8-22.)

*: De afgebeelde indeling is van toepassing op
het model met linkse besturing. Bij het model
met rechtse besturing bevinden deze onderde-
len zich aan de tegenovergestelde zijde.

JVC0646X
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Model met 2.2L dieselmotor
1. Zekering- en smeltzekeringhouder*

(P. 8-26)

2. Accu* (P. 8-22)

3. Olievuldop (P. 8-9)

4. Rem- en koppelingsvloeistofreservoir
(indien aanwezig)* (P. 8-18)

5. Koelvloeistofreservoir (P. 8-6)

6. Zekering- en smeltzekeringhouder (P. 8-26)

7. Locatie motoraandrijfriem (P. 8-15)

8. Oliepeilstok (P. 8-9)

9. Stuurbekrachtigingsvloeistofreservoir
(indien aanwezig) (P. 8-19)

10. Ruitensproeiervloeistofreservoir (P. 8-21)

De hulpaccu zit in de kofferruimte. (Zie “Accu” in
hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf” (P. 8-22).

*: De afgebeelde indeling is van toepassing op
het model met linkse besturing. Bij het model
met rechtse besturing bevinden deze onderde-
len zich aan de tegenovergestelde zijde.

JVC0626X
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WAARSCHUWING

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

• U bent in een rijdende auto het meest effectief be-
schermd wanneer de stoel rechtop staat. Zit altijd
rechtop en met uw rug tegen de rugleuning en stel
de stoel correct af. Zie “Veiligheidsgordels” ver-
derop in dit hoofdstuk.

• Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto ach-
ter. Zij zouden zonder het te weten schakelaars of
bedieningen kunnen activeren, of de auto verplaat-
sen. Kinderen zonder toezicht kunnen betrokken
raken bij een ernstig ongeval.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door het
onbedoeld bedienen van de auto en/of de bijbeho-
rende systemen te voorkomen, mag u kinderen,
hulpbehoevende volwassenen of huisdieren niet
zonder toezicht in uw auto achterlaten. Bovendien
kan de temperatuur in een afgesloten auto op een
warme dag zo snel oplopen dat er een aanzienlijk
risico bestaat op ernstig of dodelijkletsel aan men-
sen en huisdieren.

LET OP

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

VOORSTOELEN

WAARSCHUWING

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

Stoelen handmatig verstellen

WAARSCHUWING

Beweeg de stoel na verstellen zacht heen en weer om
te controleren of deze stevig is vergrendeld. De stoel
zou plotseling naar voren of achteren kunnen schui-
ven als hij niet goed is vergrendeld, waardoor u de
controle over de auto kunt verliezen.

SSS0133Z
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Naar voren en naar achteren:

1. Trek de verstelhendel omhoogj1 .

2. Schuif de stoel naar de gewenste stand.

3. U vergrendelt de stoel in de gewenste stand
door de verstelhendel los te laten.

De rugleuning verstellen:

1. Trek de verstelhendel omhoogj2 .

2. Kantel de rugleuning naar de gewenste
stand.

3. U vergrendelt de rugleuning in de gewenste
stand door de verstelhendel los te laten.

LET OP

Wanneer u de stoelen naar voren of naar achteren
schuift of een achteroverhellende rugleuning in de
verticale stand terugzet, zorg er dan voor dat u de rug-

leuning tijdens het afstellen vasthoudt. Als de rugleu-
ning niet vastgehouden wordt, kan de stoel of rugleu-
ning plotseling in beweging komen en letsel veroorza-
ken.

Met de verstelfunctie kan de stand van de rug-
leuning worden aangepast aan inzittenden van
verschillende lichaamsgrootte, zodat de veilig-
heidsgordel beter past. (Zie “Veiligheidsgordels”
verderop in dit hoofdstuk.)

De rugleuning kan achterover gezet worden, zo-
dat inzittenden kunnen uitrusten wanneer de
auto geparkeerd staat.

WAARSCHUWING

De rugleuning mag niet meer achterover hellen dan
nodig is om gemakkelijk te zitten. Veiligheidsgordels
bieden de beste bescherming wanneer de passagier
tegen de rugleuning leunt en rechtop zit. Door de rug-

leuning te ver achterover te hellen vergroot u het ri-
sico onder de veiligheidsgordel door te glijden, waar-
door de kans op verwondingen toeneemt.

Verstellen van zithoogte:

Trek de verstelhendel omhoog of duw omlaag
zoals afgebeeld om de hoogte van de zitting in
te stellen op de gewenste stand.

Stoelen elektrisch verstellen
Bedieningswenken:

• De motor voor stoelverstelling heeft een automati-
sche beveiliging tegen overbelasting. Als de motor
tijdens de stoelverstelling stopt, wacht dan 30 se-
conden en gebruik de schakelaar opnieuw.

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

SSS0792Z
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Raadpleeg voor de werking van de automatische
rijstandfunctie “Automatische rijstandfunctie (in-
dien aanwezig)” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rij-
den”.

Naar voren en naar achteren:

Beweeg de verstelschakelaarj1 naar voren of
naar achteren totdat de gewenste stand is be-
reikt.

De rugleuning verstellen:

Beweeg de verstelschakelaarj2 naar voren of
naar achteren totdat de gewenste stand is be-
reikt.

Met de verstelfunctie kan de stand van de rug-
leuning worden aangepast aan inzittenden van
verschillende lichaamsgrootte, zodat de veilig-
heidsgordel beter past. (Zie “Veiligheidsgordels”
verderop in dit hoofdstuk.)

De rugleuning kan achterover gezet worden, zo-
dat inzittenden kunnen uitrusten wanneer de
auto geparkeerd staat.

WAARSCHUWING

De rugleuning mag niet meer achterover hellen dan
nodig is om gemakkelijk te zitten. Veiligheidsgordels
bieden de beste bescherming wanneer de passagier
tegen de rugleuning leunt en rechtop zit. Door de rug-
leuning te ver achterover te hellen vergroot u het ri-
sico onder de veiligheidsgordel door te glijden, waar-
door de kans op verwondingen toeneemt.

SSS1051Z
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Verstellen van zithoogte:

1. Trek de verstelschakelaar omhoog of duw om-
laag zoals afgebeeld om de hoogte van de zit-
ting in te stellen op de gewenste stand.

2. Kantel de verstelschakelaar omhoog of om-
laag om de hoek aan de voorkant van de zit-
ting af te stellen totdat u de gewenste stand
heeft bereikt.

Zijsteun (indien aanwezig):

Met de zijsteunfunctie kunt u ondersteuning van
de romp afstellen. Druk de knop omhoogj1 of
omlaagj2 om het deel voor de romp te verstel-
len.

Lendensteun (indien aanwezig)
Type met handmatige afstelling:

Beweeg de verstelhendelj1 naar voren of naar
achteren om de lendensteun in de gewenste
stand te zetten.

De lendensteunfunctie ondersteunt het onder-
ste gedeelte van de rug van de bestuurder.

Elektrisch verstelbaar type (indien aanwezig):

De lendensteunfunctie ondersteunt het onder-
ste gedeelte van de rug van de bestuurder.

Druk op beide zijden van de verstelschakelaar
om de lendensteun in de gewenste stand te ver-
stellen.

Dij-uitschuifstuk (indien aanwezig)

Het voorste gedeelte van de voorstoelen kan
naar voren worden uitgeschoven voor zit-

SSS1052Z
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comfort. Trek omhoog en houd de hendel vast
j1 om het voorste gedeelte uit te schuiven tot
in de gewenste stand.

Stoelverwarming (indien aanwezig)

WAARSCHUWING

Gebruik de stoelverwarming niet en laat anderen de
stoelverwarming niet gebruiken als u of de inzitten-
den niet kunnen voelen wanneer de stoel te warm
wordt of geen pijn voelen in de lichaamsdelen die in
aanraking komen met de zitting. Als dergelijke men-
sen de stoelverwarming gebruiken, kan dat ernstig
letsel tot gevolg hebben.

LET OP

• De accu kan leeg raken als u de stoelverwarming
gebruikt terwijl het de motor uitgeschakeld is.

• Gebruik de stoelverwarming niet voor langere tijd
of wanneer niemand de zitplaats gebruikt.

• Leg geen isolerend materiaal op de stoel, zoals
een deken, een kussen, een stoelhoes e.d. De stoel
kan anders oververhit raken.

• Leg geen zware of harde voorwerpen op de stoel
en steek niet met scherpe voorwerpen in de zit-
ting. U kunt zo schade toebrengen aan het verwar-
mingselement.

• Op de verwarmde stoel gemorste vloeistoffen moet
u onmiddellijk met een droge doek droog deppen.

• Reinig de stoel nooit met wasbenzine, verdunner
of soortgelijke oplosmiddelen.

• Als u een storing opmerkt of de verwarming func-
tioneert niet normaal, de knop uitschakelen en het
systeem na laten kijken door een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

De voorstoelen kunnen worden verwarmd door
middel van ingebouwde stoelverwarming. Het
verwarmingssysteem van de bestuurdersstoel
en van de voorpassagiersstoel kan apart van el-
kaar bediend worden.

Bediening met de schakelaar:

1. Start het de motor.

2. Druk op de schakelaar op het dashboard.

• Telkens wanneer de schakelaar wordt inge-
drukt, zal de stoelverwarmingsmodus in de vol-
gende volgorde veranderen.

AUTO → Hoog → Midden → Laag → UIT

• Het controlelampjej1 in de schakelaar gaat
branden wanneer de verwarming wordt aange-
zet.

Wanneer het interieur van de auto is
opgewarmd, moet u de stoelverwarming uit zet-
ten.

Bediening zonder touchscreen:

Druk op de <CLIMATE>-knop en tik op [m ] of
[m ] op het onderdisplay. Selecteer een item
uit [AUTO], [Hoog], [Gemiddeld], [Laag] of [UIT].

AUTO-modus instellen:

Wanneer de [AUTO]-modus is ingesteld, zal de
verwarming automatisch aan- of uitgezet wor-
den overeenkomstig de omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld de temperatuur in het interieur. Af-
hankelijk van de omstandigheden zal de verwar-
ming niet aan gaan, ook al is [AUTO] geselec-
teerd. De instelling voor de [AUTO]-modus kan
gewijzigd worden. Raadpleeg voor meer infor-
matie het Infiniti InTouch Instructieboekje.

JVR0505XZ
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ACHTERSTOELEN

Inklappen (indien aanwezig)

WAARSCHUWING

• Laat nooit iemand meerijden in de bagageruimte
(kofferbak) of op de achterbank wanneer deze naar
voren is geklapt. Als passagiers deze plaatsen ge-
bruiken zonder veiligheidsgordels kan bij een on-
geval of noodstop ernstig letsel of de dood het ge-
volg zijn.

• Zet alle bagage goed vast met touwen of span-
banden om glijden en verplaatsen te voorkomen.
Zorg ervoor dat bagage niet boven de rugleunin-
gen uitsteekt. Bij plotseling remmen of bij een on-
geval kan losse bagage lichamelijk letsel veroor-
zaken.

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

• Houd kinderen goed in de gaten wanneer ze zich
rondom de auto bevinden, om te zorgen dat ze niet
in de kofferruimte gaan spelen en erin opgesloten
raken, omdat dat kan leiden tot ernstig letsel.
Houd de auto op slot, met rugleuning van de ach-
terbank en het kofferdeksel veilig vastgezet wan-
neer ze niet gebruikt worden, en zorg dat kinderen
de sleutels niet kunnen bemachtigen.

De rugleuning van de achterbank kan op de vol-
gende wijze neergeklapt worden.

Voordat u de rugleuning van de achterbank
neerklapt:

• Maak de veiligheidsgordel voor de middelste stoel
los en berg de gesptong op in de rolautomaat. (Zie
“Veiligheidsgordel voor middelste zitplaats ach-
terin (modellen met neerklapbare achterbank)”
verderop in dit hoofdstuk.)

• Maak de veiligheidsgordel altijd weer vast als u de
rugleuning weer omhoog klapt.

• Verwijder bekers uit de bekerhouder.

De rugleuning van de achterbank neerklappen:

1. Open het kofferdeksel.

2. Trek aan de band aan de linkerkant en de
rechterkant in de kofferruimte. De rugleuning
van de achterbank komt nu los.

3. Klap de rugleuning neer.

Rugleuning terugklappen:

1. Klap de rugleuning omhoog

2. Klik de rugleuning op zijn plaats.
JVR0195X
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ARMSTEUN

Achter

Trek de armsteun naar voren totdat deze hori-
zontaal ligt, zoals afgebeeld.

Toegang tot de kofferruimte van
binnenuit

U kunt de rugleuning van de middelste zitting
van de achterbank neerklappen om uzelf toe-
gang te verschaffen tot de kofferruimte vanuit
het interieur van de auto.

Trek, om toegang te krijgen tot de kofferruimte,
de armsteun middenop de achterbank naar on-
der en trek de klep naar de kofferruimte naar u
toej1 .

Om de klep te vergrendelen, gebruikt u de me-
chanische sleutel en draait u deze naar de
vergrendelstand j2 . Om te ontgrendelen, de
sleutel in de ontgrendelstandj3 draaien. Voor
gebruik van de mechanische sleutel, zie
“Sleutels” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rijden”.

Zorg dat u de sleutel niet in de toegangsklep
laat zitten wanneer u de klep naar de koffer-
ruimte gaat openen of sluiten. Anders kunnen
de klep en de armsteun achterin beschadigd ra-
ken.

WAARSCHUWING

Hoofdsteunen zijn een aanvulling op de andere
veiligheidssystemen van de auto. Ze bieden extra be-
scherming tegen letsel bij bepaalde botsingen aan de
achterkant. Verstelbare hoofdsteunen moeten goed
afgesteld worden, zoals aangegeven in dit hoofdstuk.
Controleer de afstelling als er iemand anders op de
stoel heeft gezeten. Maak niets vast aan de hoofd-
steunen en verwijder ze ook niet. Gebruik de stoel niet
als de hoofdsteun verwijderd is. Als de hoofdsteun
verwijderd is, deze opnieuw installeren en goed af-
stellen voordat iemand de desbetreffende stoel gaat
gebruiken. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt,
wordt de effectiviteit van de hoofdsteunen wellicht
verminderd. Dit verhoogt het risico van ernstig letsel
of de dood bij een botsing.

• Uw auto is uitgerust met integreerbare hoofdsteu-
nen, verstelbaar of niet-verstelbaar.

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

• Niet verstelbare hoofdsteunen hebben één enkele
vergrendelingsinkeping om ze vast te zetten aan
het frame van de stoel.

• Juiste afstelling:

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

SSS1061Z
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– Mocht het niveau van uw oren nog steeds
hoger liggen dan de aanbevolen uitlij-
ningsstand, plaats de hoofdsteun dan in
de hoogste stand.

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

COMPONENTEN VAN EEN
VERSTELBAAR HOOFDSTEUN

1. Verwijderbare hoofdsteun

2. Meerdere inkepingen

3. Vergrendelknop

4. Stangen

COMPONENTEN VAN NIET
VERSTELBAAR HOOFDSTEUN

1. Verwijderbare hoofdsteun

2. Enkele inkeping

3. Vergrendelknop

4. Stangen

VERWIJDEREN

Gebruik de volgende procedure om een hoofd-
steun te verwijderen.

1. Trek de hoofdsteun naar de hoogste stand.

2. Druk de vergrendelknop in en houd
ingedrukt.

3. Verwijder de hoofdsteun van de stoel.

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

5. Herinstalleer en verstel de hoofdsteun voor-
dat een inzittende de stoel gaat gebruiken.

SSS0992Z
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INSTALLEREN

1. Houd de stangen van de hoofdsteun boven
de gaten in de stoel. Zorg dat de hoofdsteun
niet verkeerd om staat. De stang met de
verstelinkepingj1 moet in het gat met de
vergrendelknopj2 gestoken worden.

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

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

AFSTELLEN

Voor verstelbare hoofdsteun

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

Voor vaste hoofdsteun

Zorg ervoor dat de hoofdsteun niet in de basis-
stand of een andere niet-geblokkeerde stand
staat en dat de vergrendelknop is geblokkeerd
in een inkeping voordat er iemand meerijdt op
de betreffende stoel.

Omhoog zetten

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

Zorg ervoor dat de hoofdsteun niet in de basis-
stand of een andere niet-geblokkeerde stand
staat en dat de vergrendelknop is geblokkeerd
in een inkeping voordat er iemand meerijdt op
de betreffende stoel.

SSS1038Z SSS0997Z
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Omlaag zetten

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

Zorg dat de hoofdsteun zo geplaatst wordt dat
de vergrendelknop geblokkeerd is in de inke-
ping voordat er iemand meerijdt op de betref-
fende stoel.

ACTIEVE HOOFDSTEUNEN (indien
aanwezig)

WAARSCHUWING

• Als de hoofdsteun niet correct wordt ingesteld, kan
dit nadelig zijn voor de effectieve werking van de
actieve hoofdsteun. Stel de hoofdsteunen altijd
correct in, zoals eerder beschreven in dit hoofd-
stuk.

• Bevestig geen spullen aan de hoofdsteunstangen.
Dit kan de werking van de actieve hoofdsteun be-
lemmeren.

• Draag altijd een veiligheidsgordel. Actieve hoofd-
steunen zijn bedoeld als aanvulling op andere
veiligheidssystemen. Er bestaat geen enkel sys-
teem dat voorziet in totale bescherming in geval
van een eventueel ongeval.

De actieve hoofdsteun beweegt naar voren en
gebruikt de kracht die de passagier op de rug-
leuning uitoefent in geval van een botsing van

achteren. De beweging van de hoofdsteun helpt
het hoofd van de passagier te ondersteunen,
door de achterwaartse beweging te verminde-
ren en de krachten die tot nekletsel kunnen lei-
den te absorberen.

Actieve hoofdsteunen zijn effectief bij botsingen
bij lage tot gemiddelde rijsnelheid, waarbij nek-
letsel vermoedelijk het meest optreedt.

Actieve hoofdsteunen werken uitsluitend bij be-
paalde aanrijdingen van achteren. Na de aanrij-
ding nemen de hoofdsteunen hun oorspronke-
lijke stand weer in.

Stel de actieve hoofdsteunen op een correcte
manier af zoals beschreven in de vorige para-
grafen.

SSS1036Z
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN VEILIGHEIDSGORDELS
Door uw veiligheidsgordel op de juiste manier
te gebruiken, rechtop en tegen de leuning aan
zittend, kunt u de kans op ernstig of dodelijk let-
sel door een ongeluk sterk verkleinen. INFINITI
drukt u en uw passagiers op het hart om de vei-
ligheidsgordels iedere keer om te doen wanneer
u rijdt, ook als uw zitplaats beschermd wordt
door een airbag. SSS0134AZ

SSS0136AZ
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WAARSCHUWING

• Veiligheidsgordels zijn zodanig ontworpen dat ze
op het beendergestel gedragen dienen te worden,
over het bekken, de borst en de schouder; draag
de heupgordel niet over het onderlijf. Het verkeerd
omdoen van de gordels kan ernstig letsel veroor-
zaken.

• Draag de heupgordel zo laag en strakmogelijkover
uw heupen, niet om uw middel. Als het
heupgedeelte van een veiligheidsgordel te hoog
wordt gedragen, is er bij een ongeval meer kans op
inwendig letsel.

• Sta niet toe dat meerdere personen gebruik maken
van dezelfde gordel. Er mag maar één inzittende
gebruik maken van eenzelfde gordel; het is gevaar-
lijk om een gordel voor uzelf en een kind op uw
schoot te gebruiken.

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

• Doe de gordelband nooit binnenstebuiten om. De
gordelband mag niet gedraaid zitten nadat de vei-
ligheidsgordel is omgedaan. Dit kan nadelig zijn
voor de beschermende werking.

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

• De bestuurder en alle inzittenden moeten tijdens
het rijden altijd hun veiligheidsgordel om hebben.
Kinderen moeten op de achterbank vastgemaakt
worden met behulp van een geschikt kinderzitje.

• Laat de veiligheidsgordel niet achter uw rug of on-
der uw arm doorlopen. Draag de schoudergordel
altijd over de schouder en diagonaal over de borst-
kas. De gordelband moet van uw gezicht en hals

vandaan blijven, maar mag niet van uw schouder
glijden. Het verkeerd omdoen van de gordels kan
ernstig letsel veroorzaken.

• Gordels mogen niet zodanig door de gebruiker
worden aangepast dat de werking van de oprol-
automaten wordt belemmerd of de veiligheidsgor-
dels op andere wijze niet worden aangespannen.

• Voorkom dat de gordelband wordt aangetast door
reinigingsmiddelen, oliën, chemicaliën en in het
bijzonder door accuzuur. Maak de veiligheidsgor-
del indien nodig schoon met zachte zeep en water.
De gordel moet worden vervangen als de band aan-
getast, gerafeld of beschadigd is.

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

• Laat alle veiligheidsgordelsystemen, ook de oprol-
automaten en ankerpunten, na een aanrijding in-
specteren door een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf. INFINITI adviseert alle tijdens de
aanrijding gedragen gordels te vervangen, tenzij
het ging om een geringe aanrijding en de veilig-
heidsgordels geen schade vertonen en goed func-
tioneren. Veiligheidsgordels die tijdens de botsing
niet werden gedragen, moeten eveneens worden
geïnspecteerd en eventueel worden vervangen als
ze schade vertonen of niet goed werken.

• Veiligheidsgordels met gordelspanner kunnen na
activering niet opnieuw worden gebruikt. Ze moe-
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ten, samen met de oprolautomaat, als compleet
systeem worden vervangen. Neem contact op met
een INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

• Het verwijderen en installeren van onderdelen van
de gordelspannersystemen moet worden uitge-
voerd door een INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf.

VEILIGHEID VAN KINDEREN

WAARSCHUWING

• Baby’s en jonge kinderen hebben extra bescher-
ming nodig. De aanwezige veiligheidsgordels pas-
sen mogelijk niet goed. Het schoudergedeelte van
de gordel kan te dicht bij het gezicht of de hals
komen. Het heupgedeelte past waarschijnlijk niet
over hun smalle heupen. Bij een ongeval kan een
slecht passende veiligheidsgordel ernstig of do-
delijk letsel toebrengen.

• Gebruik altijd een geschikt kinderzitje.

Kinderen hebben volwassenen nodig om ze te
helpen beschermen. Kinderen moeten een pas-
send kinderzitje gebruiken. De juiste maat van
het zitje hangt af van de lichaamsgrootte van
het kind.

Baby’s en kleine kinderen
INFINITI adviseert om baby’s en peuters steeds
in een kinderzitje te vervoeren. Kies een kinder-
zitje dat in uw auto en bij het kind past en volg
altijd de instructies op van de fabrikant voor in-
stallatie en gebruik.

Grotere kinderen

WAARSCHUWING

• Laat een kind nooit op een zitting staan of knielen.

• Laat een kind nooit in de bagageruimte zolang de
auto rijdt. Het kind kan ernstig letsel oplopen of
gedood worden bij een ongeval of abrupte stop.

Voor kinderen die te groot zijn voor kinderzitjes
kan gebruik worden gemaakt van de bestaande
gordels.

Het gebruik van een zittingverhoger (in de han-
del verkrijgbaar) kan helpen voorkomen dat de

schoudergordel over het gezicht of de nek van
een kind loopt. De stoelverhoger dient het kind
zover omhoog te brengen dat de schoudergordel
correct over de schouder valt. De heupgordel
moet dan laag over de heupen vallen. De stoel-
verhoger moet ook goed op de autostoel pas-
sen. Zodra het kind zover is gegroeid dat de
schoudergordel niet meer te dicht langs het ge-
zicht of de hals loopt, kan de veiligheidsgordel
gebruikt worden zonder de stoelverhoger. Ver-
der zijn er allerlei soorten kinderzitjes verkrijg-
baar om grotere kinderen maximale bescher-
ming te bieden.

ZWANGERE VROUWEN
INFINITI adviseert aanstaande moeders een vei-
ligheidsgordel te gebruiken. De veiligheidsgor-
del moet nauwsluitend gedragen worden, en de
heupgordel moet altijd zo laag mogelijk over de
heupen lopen, niet om de middel, en de
schoudergordel over de schouder en de borst-
kas. Draag de heup-/schoudergordel nooit over
de buik. Neem contact op met uw huisarts voor
specifiek advies.

GEWONDEN
INFINITI adviseert mensen met blessures om vei-
ligheidsgordels te gebruiken, afhankelijkvan de
blessure. Neem contact op met uw huisarts voor
specifiek advies.

SSS0099Z
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PRE-CRASH-VEILIGHEIDSGORDELS
MET COMFORTFUNCTIE (zitplaatsen
voorin) (indien aanwezig)

De pre-crash-veiligheidsgordel trekt de veilig-
heidsgordel aan door middel van een motor om
inzittenden voorin vast te zetten. Hierdoor wordt
het risico van lichamelijk letsel bij een botsing
verkleind.

De motor trekt de veiligheidsgordel aan onder
de volgende omstandigheden:

• Bij het remmen voor een noodstop

• Tijdens plotselinge stuurbewegingen

• Activering van het Intelligent Brake Assist-
remsysteem (IBA). (Zie “Forward Emergency Bra-
king (Autonoom noodremsysteem) (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

De pre-crash-veiligheidsgordel zal niet in wer-
king treden wanneer:

• De veiligheidsgordel is niet vastgegespt.

• De snelheid van de auto onder de 15 km/u (10 MPH)
ligt tijdens remmen voor een noodstop.

• De snelheid van de auto onder de 30 km/u (19 MPH)
ligt tijdens plotselinge stuurbewegingen.

De pre-crash-veiligheidsgordel is niet actief als
het rempedaal niet wordt ingetrapt, behalve bij
plotselinge stuurmanoeuvres of als het Forward
Emergency Braking (autonoom noodrem-
systeem) wordt geactiveerd.

De motor trekt de veiligheidsgordel ook aan
wanneer de veiligheidsgordel vastgemaakt is of
niet. Wanneer de veiligheidsgordel vastgegespt
is, zal de motor de veiligheidsgordel strak om
de inzittende trekken. Wanneer de veiligheids-
gordel niet vastgegespt is, wordt de veiligheids-
gordel ingetrokken. Als de veiligheidsgordel
niet volledig ingetrokken is, zal de motor deze
intrekken wanneer het portier geopend wordt.

Draag uw veiligheidsgordel altijd correct and zit
rechtop en tegen de rugleuning.

Als de motor de veiligheidsgordel niet in kan
trekken wanneer de veiligheidsgordel vastge-
gespt is of niet, kan dat erop wijzen dat het pre-
crash-veiligheidsgordelsysteem een storing
heeft. Laat uw INFINITI-centrum of erkend gara-
gebedrijf het systeem nakijken en zo nodig re-
pareren.

Wanneer de veiligheidsgordel herhaaldelijk bin-
nen korte tijd ingetrokken wordt, kan de motor
wellicht niet in staat zijn de veiligheidsgordel in
te trekken. Na 30 seconden zal de motor her-
activeren en de veiligheidsgordel intrekken. Als
de veiligheidsgordel nog steeds niet ingetrok-
ken kan worden door de motor heeft het pre-
crash-veiligheidsgordelsysteem een storing.
Laat uw INFINITI-centrum of erkend garagebe-
drijf het systeem nakijken en zo nodig repare-
ren.

CENTRE-MARKERING OP
VEILIGHEIDSGORDELS

De juiste gordel kiezen

De sluiting van de veiligheidsgordel behorend
bij de middenpositie op de achterbank wordt
aangeduid met de CENTER-markering jA . De
tong van de middelste veiligheidsgordel past al-
leen in de gesp van de middelste veiligheids-
gordel.

SSS1084Z
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DRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELS

Veiligheidsgordels vastmaken

WAARSCHUWING

De rugleuning mag niet verder naar achter geleund
staan dan nodig is om comfortabel te zitten. Veilig-
heidsgordels bieden de beste bescherming wanneer
de passagier tegen de rugleuning leunt en rechtop zit.

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

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

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

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

3. Leg het heupgedeelte van de gordel nauw-
sluitend en zo laag mogelijk over de heupen
zoals in de afbeelding.

4. Trek het schoudergordeldeel strak in de rich-
ting van de oprolautomaat om overtollige
speling te verwijderen. Draag de schouder-
gordel steeds over de schouder en diagonaal
en strak over de borstkas.

Hoogte schoudergordel verstellen
(indien aanwezig)

WAARSCHUWING

• De hoogte van het ankerpunt van de schouder-
gordel kan worden aangepast aan uw postuur. Als
u dit nalaat, kan dit de effectieve werking van het
hele gordelsysteem nadelig beïnvloeden en loopt
u bij een ongeval meer risico op mogelijk ernstig
letsel.

• De veiligheidsgordel moet over het midden van de
schouder lopen. Hij mag niet tegen de hals rusten.

• Controleer of de gordel nergens gedraaid zit.

• Controleer of het ankerpunt van de schoudergordel
stevig vastzit door te proberen of het ankerpunt na
de verstelling op en neer kan worden bewogen.

Om dit te verstellen drukt u de ontgrendelknop
jA in en verplaatst u het ankerpunt van de
schoudergordel naar de correcte positie zodat
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de gordel over het midden van de schouder
loopt. De gordelband moet van uw gezicht en
hals vandaan blijven, maar mag niet van uw
schouder glijden. Laat de knop los om het
schoudergordelankerpunt in deze positie te
blokkeren.

Veiligheidsgordels losmaken
Druk op de knop op de gesp. De gordel trekt
automatisch terug in de oprolautomaat.

De werking van de gordels
controleren
De oprolautomaten zijn ontworpen om de gor-
del te blokkeren:

• Wanneer de veiligheidsgordel snel uit de oprol-
automaat wordt getrokken.

• Wanneer de auto snel afremt.

Controleer om uw vertrouwen in de veiligheids-
gordel te vergroten de werking ervan door een
ruk te geven aan de schoudergordel. De oprol-
automaat moet de veiligheidsgordel nu blokke-
ren. Als de oprolautomaat bij deze test niet blijkt
te blokkeren, neem dan contact op met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

Veiligheidsgordel voor middelste
zitplaats achterin (modellen met
neerklapbare achterbank)

De middelste zitplaats heeft een schouder-
gordelgespj1 en een heupgordelgespj2 . Zo-
wel de bevestigingstong als de gordeltong moe-
ten goed worden vastgemaakt voor een correcte
werking van de veiligheidsgordel.

WAARSCHUWING

• Maak de bevestigingstong en de veiligheidsgor-
del altijd vast in de afgebeelde volgorde.

• Controleer altijd of zowel de bevestigingstong als
de gordeltong goed zijn vastgemaakt wanneer u
de veiligheidsgordel gebruikt. Gebruik de gordel
niet wanneer alleen de gordeltong is vastgemaakt.
Hierdoor kan er bij een ongeval of noodstop ern-
stig letsel worden veroorzaakt.

JVR0257XZ
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De veiligheidsgordel voor de middelste
zitplaats achterin opbergen:

Bij het inklappen van de achterbank kunt u de
veiligheidsgordel voor de middenpositie op de
achterbank als volgt naar de opbergstand terug-
trekken:

1. Houd de bevestigingsgespj1 zo vast dat de
veiligheidsgordel niet plotseling kan oprol-

len wanneer u de gesptong loshaalt uit de
gordelgesp. Maak de bevestigingsgesp los
door een geschikt gereedschap, zoals een
sleuteljA in de gordelgesp te steken.

2. Zet de heupgordelgesp vervolgens vast in de
oprolautomaatj2 .

WAARSCHUWING

• Maak de bevestigingsgesp voor de middelste zit-
plaats achterin alleen los wanneer u de achterbank
neerklapt.

• Controleer bij het vastmaken van de gordeltong
voor de middelste zitplaats achterin of deze goed
bevestigd is en of ook de rugleuningen goed ver-
grendeld zijn.

• Indien de gesp voor de middelste zitplaats ach-
terin en de rugleuningen niet in de juiste stand
zijn vastgezet, zou dit kunnen leiden tot ernstig
letsel bij een ongeluk of noodstop.

De veiligheidsgordel voor de middelste
zitplaats achterin vastmaken:

Zorg er altijd voor dat de bevestigingstong voor
de middelste zitplaats achterin en de
bevestigingsgesp vastzitten. Maak deze alleen
los bij het neerklappen van de achterbank.

JVR0196X JVR0197X
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De gesp bevestigen:

1. Trekde heupgordelgesp uit de oprolautomaat
j2 .

2. Trek aan de veiligheidsgordel en maak de
gordelgesp vast totdat hij vastkliktj3 .

De gesptong en gesp van de veiligheidsgordel
voor de middelste zitting op de achterbank wor-
den aangeduid met de markeringen m en
m .

De bevestigingstong van de veiligheidsgordel
op de middelste zitplaats achterin past alleen in
de bijbehorende bevestigingsgesp voor de mid-
delste zitplaats achterin.

Zie voor het vastmaken van de veiligheidsgor-
del “Veiligheidsgordels vastmaken” eerder in dit
hoofdstuk.

WAARSCHUWING

Controleer bij het vastmaken van de gordeltong voor
de middelste zitplaats achterin of deze goed beves-
tigd is en of ook de rugleuningen goed vergrendeld
zijn.

ONDERHOUD VAN
VEILIGHEIDSGORDELS
Controleer van tijd tot tijd of de veiligheidsgor-
del en alle metalen onderdelen zoals gespen,
gesptongen, oprolautomaten, ankers en elasti-
sche bevestigingen naar behoren functioneren.
Merkt u slijtage of losse onderdelen op, of in-

snijdingen of schade aan de veiligheidsgordel-
band, vervang de veiligheidsgordel dan in zijn
geheel.

Door vervuiling in de schoudergordelgeleider
van de veiligheidsgordelverankeringen zullen
gordels soms moeilijk terugrollen. Maak de
riemgeleider van de veiligheidsgordel schoon
met een schone, droge doek.

Gordelbanden maakt u schoon met een zacht
zeepsopje of een ander reinigingsmiddel voor
het schoonmaken van bekleding of vloerbedek-
king. Veeg de veiligheidsgordelband vervolgens
af met een droge doek en laat hem uit de zon
drogen. Laat de veiligheidsgordels pas oprollen
als ze helemaal droog zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN KINDERZITJES

WAARSCHUWING

• Zet zuigelingen en kleine kinderen die in een auto
vervoerd worden altijd vast in een geschikt kinder-
zitje. Als u geen kinderzitje gebruikt, kan dit lei-
den tot ernstig of dodelijk letsel.

• Zuigelingen en kleine kinderen mogen nooit op
schoot worden vervoerd. Zelfs de sterkste volwas-
sene is niet bestand tegen de krachten die vrijko-
men tijdens een botsing. Het kind kan bekneld ra-
ken tussen de volwassene en delen van het voer-
tuig. Doe ook nooit dezelfde veiligheidsgordel
zowel om het kind als om uzelf.

• INFINITI raadt aan om kinderzitjes op de achter-
bank te installeren. Uit ongevallenstatistieken
blijkt dat kinderen veiliger zijn als ze goed worden
vastgemaakt op de achterbank in plaats van op de
voorstoel.

SSS0099Z
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• Het verkeerd gebruiken of installeren van een kin-
derzitje kan de kans op of de ernst van letsel ver-
groten voor het kind en de andere inzittenden van
de auto en kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel
bij een ongeluk.

• Houd u zich bij het aanbrengen van een kinderzitje
nauwgezet aan de instructies van de fabrikant ten
aanzien van gebruik en installatie. Controleer bij
de aanschaf van een kinderzitje altijd of het zitje
passend is voor uw kind en uw auto. Sommige ty-
pen kinderzitjes kunt u misschien niet in uw auto
bevestigen.

• De installatierichting van het kinderzitje, voor-
waarts of achterwaarts gericht, is afhankelijk van
het soort zitje en de grootte van het kind. Zie voor
meer informatie de instructies van de fabrikant van
het kinderzitje.

• De verstelbare rugleuning van de stoel dient zo ge-
plaatst te worden dat er een volledig contact
plaatsvindt tussen het kinderzitje en de rugleu-
ning.

• Controleer of een kinderzitje na installatie goed
vast zit voordat u er een kind in laat zitten. Trek het
zitje heen en weer en naar voren om zeker te zijn
dat het goed is bevestigd. Het kinderzitje mag niet
meer dan 25 mm (1 in) meebewegen. Als het kin-
derzitje niet stevig vastzit, kunt u de gordel wat
aantrekken of het kinderzitje op een andere stoel
zetten en opnieuw testen.

• Als het kinderzitje niet wordt gebruikt, maak het
dan toch goed vast met het ISOFIX systeem of een
veiligheidsgordel, zodat het niet naar voren schiet
bij een noodstop of een ongeval.

• Installeer nooit een achterwaarts gericht kinder-
zitje op de voorstoel indien de auto is uitgerust
met een airbagsysteem voor de voorpassagier.
Voorairbags worden zeer snel en met kracht opge-
blazen. Een achterwaarts gericht kinderzitje kan
bij een botsing geraakt worden door de voorair-
bag, en uw kind kan hierdoor ernstig of dodelijk
letsel oplopen.

• Als de veiligheidsgordel bij vastgegespt kinder-
zitje in die positie een bevestigingssysteem ver-
eist moet u die ook altijd gebruiken; het zitje kan
anders tijdens remmen of het nemen van een bocht
gaan kantelen zodat het kind verwondingen kan
oplopen.

LET OP

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

INFINITI raadt aan om baby’s en kleine kinderen
in een kinderzitje te vervoeren. Kies een kinder-
zitje dat in uw auto past en volg altijd de instruc-
ties op van de fabrikant voor installatie en ge-
bruik. Verder zijn er allerlei soorten kinderzitjes
verkrijgbaar om grotere kinderen maximale be-
scherming te bieden.

UNIVERSELE KINDERZITJES VOOR
VOORPASSAGIERSSTOEL EN
ACHTERBANK

WAARSCHUWING

In een auto met zijairbagsysteem mag u baby’s en
kleine kinderen niet op de voorste passagiersstoel la-
ten zitten, omdat de airbag ernstige verwondingen
kan veroorzaken in geval van activering tijdens een
aanrijding.

OPMERKING

Universele kinderzitjes goedgekeurd volgens de UN
Norm Nr. 44. zijn duidelijk herkenbaar aan de aandui-
ding “Universal”.

Houd bij het uitkiezen van een kinderzitje reke-
ning met het volgende:

• Kies een kinderzitje dat voldoet aan de laatste Eu-
ropese veiligheidsnorm, UN Norm Nr. 44.

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

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

• Raadpleeg de tabellen verderop in dit hoofdstuk
voor een overzicht van de aanbevolen installatie-
posities en de goedgekeurde kinderzitjes voor uw
auto.
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Gewichtsgroep voor kinderzitjes
Gewichtsgroep Gewicht van het kind

Groep 0 tot 10 kg
Groep 0+ tot 13 kg
Groep I 9 tot 18 kg
Groep II 15 tot 25 kg
Groep III 22 tot 36 kg

Voorbeelden van soorten kinderzitjes:

JVR0371XZ

Kinderzitjecategorieën 0 en 0+

JVR0372XZ

Kinderzitjecategorieën 0+ en I

JVR0373XZ

Kinderzitjecategorieën II en III
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Posities voor goedgekeurde kinderzitjes (behalve ISOFIX-kinderzitjes)
De volgende beperkende maatregelen worden toegepast bij het gebruik van kinderzitjes,
variërend per gewicht van het kind en de montagepositie.

Gewichtsgroep

Zitplaats
Voorpassagier

met passagiersair-
bag ON

Voorpassagier
Met passagiersair-

bag UIT

Buitenste zitplaats
achterin

Middelste
zitplaats achterin

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: De zitplaats is geschikt voor alle goedgekeurde kinderzitjes.
UF: De zitplaats is geschikt voor voorwaarts gerichte kinderzitjes die behoren tot de categorie “universal” en die zijn

goedgekeurd voor deze gewichtsgroep.
L: Alleen geschikt voor bepaalde kinderzitjes uit de volgende tabel met aanbevolen zitplaatsen in dit instructie-

boekje of in de voertuigenlijst van de fabrikant van het kinderzitje.
X: In deze gewichtsgroep is geen kinderzitje toegestaan.

Als u een kinderzitje op de voorstoel installeert, moet u deze stoel eerst helemaal achteruit zetten
(met de schuif), in de hoogste stand zetten (met de zithoogteversteller), in de aanvankelijke stand
zetten (lendesteun terugstellen, dij-uitschuifstuk terugschuiven) en de hoofdsteun verwijderen.

Als u een kinderzitje installeert achterin moet de hoofdsteun van de zitplaats waar u het kinderzitje
installeert verwijderd worden.
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Toegestane opties voor het monteren van een ISOFIX-kinderzitje.

Gewichtsgroep
Geschiktheid

Voorpassagiersstoel Buitenste zitplaats
achterin

Middelste
zitplaats achterin

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

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

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

I (9 tot 18 kg)

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 tot 25 kg) X X X
III (22 tot 36

kg) X X X

IL: Geschikt voor bepaalde ISOFIX-kinderzitjes die in de volgende tabellen met aanbevolen zitplaatsen worden ge-
specificeerd, of in de voertuigenlijst van de fabrikant van het kinderzitje.

IL*: Geschikt voor bepaalde ISOFIX-kinderzitjes die worden genoemd in de voertuigenlijst van de fabrikant van het kin-
derzitje.

IUF: Geschikt voor voorwaarts gerichte ISOFIX-kinderzitjes die behoren tot de categorie “universal” en die zijn goed-
gekeurd voor deze gewichtsgroep.

X: In deze gewichtsgroep is geen ISOFIX-kinderzitje toegestaan.

Als u een kinderzitje installeert achterin moet de hoofdsteun van de zitplaats waar u het kinderzitje
installeert verwijderd worden.
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Lijst met aanbevolen universele kinderzitjes

Lijst met aanbevolen semi-universele kinderzitjes

Voorpassagiersstoel
(met passagiersairbag OFF)

Buitenste zitplaats
achterin

Middelste zitplaats
achterin

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

I (9 tot 18 kg) Römer King plus Römer King plus -

II (15 tot 25 kg)
Römer Kid Fix

(gemonteerd met behulp van
de gordel)

Römer Kid Fix
(gemonteerd met behulp

van de gordel)
-

III (22 tot 36 kg)
Römer Kid Fix

(gemonteerd met behulp van
de gordel)

Römer Kid Fix
(gemonteerd met behulp

van de gordel)
-

Voorpassagiersstoel
(met passagiersairbag OFF)

Buitenste zitplaats
achterin

Middelste zitplaats
achterin

0 (<10 kg) - - -

0+ (<13 kg)

Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Easy Fix

Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Easy Fix -

- Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Easy Fix-basis -

I (9 tot 18 kg) - Maxi Cosi Pearl plus
Family Fix -

II (15 tot 25 kg) -
Römer Kid Fix

(gemonteerd met behulp
van ISOFIX)

-

III (22 tot 36 kg) -
Römer Kid Fix

(gemonteerd met behulp
van ISOFIX)

-

1-24 Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem



Lijst van goedgekeurde kinderzitjes (CRS) ISOFIX-KINDERZITJES

Uw auto is uitgerust met speciale bevestigings-
punten die u kunt gebruiken voor ISOFIX-kinder-
zitjes.

Onderste ISOFIX-bevestigingspunten
De ISOFIX-bevestigingspunten voor het installe-
ren van kinderzitjes zijn alleen aanwezig in de
buitenste zitplaatsen op de achterbank. Instal-

Naam van kinderzitje
(CRS)

Bevestiging van
CRS Richting Categorie

0+ (<13 kg) Römer Baby safe plus
SHR II ISOFIX-basis

ISOFIX + basis
en steunpoot

Achterwaarts
gericht Semi-universeel

I (9 tot 18 kg) RÖMER DUO plus ISOFIX + F2X
top tether

Voorwaarts
gericht Universeel

JVR0255XZ

Modellen met neerklapbare achterbank

JVR0188XZ

Modellen zonder neerklapbare achterbank
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leer geen kinderzitje met behulp van de ISOFIX-
bevestigingspunten op de middelste zitplaats.

Voor modellen met neerklapbare achterstoelen
(type A):

De ISOFIX-bevestigingspunten zitten onder de
kapjes met de aanduiding ISOFIX aan de onder-
kant van de zittingen achterin.

Om toegang te krijgen tot een ISOFIX-
bevestigingspunt, steekt u uw vinger onder het
kapje en trekt u het eraf.

LET OP

Berg de losse kapjes van de onderste ISOFIX-
bevestigingspunten op om ze niet kwijt te raken en op
een plek waar ze niet beschadigd kunnen raken.

Voor modellen met neerklapbare achterstoelen
(type B):

De ISOFIX-bevestigingspunten vindt u aan de
achterkant van de zitting van de achterbank, bij
de rugleuning. Een sticker op de rugleuning
geeft aan waar u de ISOFIX-bevestigingspunten
kunt vinden.

Modellen zonder neerklapbare achterbank:

De ISOFIX-bevestigingspunten vindt u aan de
achterkant van de zitting van de achterbank, bij
de rugleuning. Een sticker op de rugleuning
geeft aan waar u de ISOFIX-bevestigingspunten
kunt vinden.

ISOFIX-bevestigingen voor
kinderzitjes

ISOFIX-kinderzitjes zijn uitgevoerd met twee on-
buigzame bevestigselementen die kunnen wor-
den vastgemaakt aan de twee verankeringen in
de stoel. Met dit systeem hoeft u geen veilig-
heidsgordel te gebruiken om het kinderzitje vast
te zetten. Controleer of uw kinderzitje is voor-
zien van een sticker waarop aangegeven wordt
dat dit gebruikt kan worden met het ISOFIX-sys-
teem. Deze informatie is mogelijk ook te vinden
in de gebruiksaanwijzing van het kinderzitje.

ISOFIX-kinderzitjes maken in het algemeen ge-
bruik van een top tether-bevestigingsband of
andere antikantelsystemen zoals steunpoten.

JVR0252XZ

SSS0840Z

SSS0637Z

SSS0644Z

Bevestigingselementen
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Wanneer u een ISOFIX-kinderzitje installeert,
volg dan zorgvuldig de instructies in deze hand-
leiding en de instructies die bij het kinderzitje
worden geleverd. (Zie “Kinderzitje installeren met
behulp van ISOFIX” verderop in dit hoofdstuk.)

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

WAARSCHUWING

De bevestigingen voor het kinderzitje zijn alleen be-
stand tegen de belasting die uitgeoefend wordt door
een correct aangebracht kinderzitje. Ze mogen beslist
niet worden gebruikt voor veiligheidsgordels voor vol-
wassenen of voor de bevestiging van andere zaken of
uitrustingen aan de auto. In dat geval zouden de
bevestigingsbanden van het kinderzitje beschadigd
kunnen worden. Wanneer een beschadigde
bevestigingsband wordt gebruikt zal het kinderzitje
niet goed geïnstalleerd worden, waardoor het kind
ernstig of dodelijk letsel kan oplopen bij een botsing.

Bevestigingspunt

De verankeringspunten bevinden zich onder de
beschermkapjes op de afwerking van de hoe-
denplank, en zijn bedoeld voor de rechter en de
linker buitenste zitplaatsen op de achterbank.

Plaats de top tether-bevestigingsband over de
bovenkant van de rugleuning en maak deze ver-
volgens vast aan het bevestigingspunt dat de
meest rechtstreekse montage garandeert. Trek
de top tether-bevestigingsband strak zoals aan-
gegeven in de instructies van de fabrikant, om
te voorkomen dat de riem slap hangt.

KINDERZITJE INSTALLEREN MET
BEHULP VAN ISOFIX

WAARSCHUWING

• Bevestig ISOFIX-kinderzitjes alleen op de aange-
geven plaatsen. Zie voor de locaties van de
onderste ISOFIX-bevestigingspunten, “ISOFIX-

kinderzitjes” eerder in dit hoofdstuk. Verkeerd
gemonteerde kinderzitjes kunnen bij een
aanrijding ernstig letsel veroorzaken.

• Installeer geen kinderzitjes die bevestigd moeten
worden met een top tether-bevestigingsband op
zitplaatsen die niet voorzien zijn van een top te-
ther-bevestigingspunt.

• Zet een kinderzitje niet vast op de middelste zit-
plaats op de achterbank met behulp van de onder-
ste ISOFIX-ankerpunten. Het kinderzitje is dan niet
goed bevestigd.

• Controleer de onderste bevestigingen door uw vin-
gers in het onderste montagegebied te steken en
te voelen of de bevestigingspunten van het ISOFIX-
systeem niet belemmerd worden, door bijvoor-
beeld een gordelband of materiaal van het stoel-
kussen. Het kinderzitje zit niet stevig vast als de
bevestigingspunten van het ISOFIX-systeem be-
lemmerd worden.

• De bevestigingen voor het kinderzitje zijn alleen
bestand tegen de belasting die uitgeoefend wordt
door een correct aangebracht kinderzitje. Ze mo-
gen beslist niet worden gebruikt voor veiligheids-
gordels voor volwassenen of voor de bevestiging
van andere zaken of uitrustingen aan de auto. In
dat geval zouden de bevestigingsbanden van het
kinderzitje beschadigd kunnen worden. Wanneer
een beschadigde bevestigingsband wordt ge-
bruikt zal het kinderzitje niet goed geïnstalleerd
worden, waardoor het kind ernstig of dodelijk let-
sel kan oplopen bij een botsing.

NPA1230
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Installeren op de buitenste
zitplaatsen van de achterbank
Voorwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant over het
juiste gebruik van uw kinderzitje. Volg de vol-
gende stappen op om een voorwaarts gericht
kinderzitje op de buitenste zitplaatsen van de
achterbank met behulp van het ISOFIX-systeem
te installeren:

1. Plaats het kinderzitje op de stoelj1 .

2. Maak de bevestigingen van het kinderzitje
vast aan de onderste ISOFIX-bevestigingen
j2 .

3. De achterkant van het kinderzitje dient tegen
de rugleuning van de auto te zijn bevestigd.
De hoofdsteun moet verwijderd worden zo-
dat het kinderzitje optimaal past. Berg de

hoofdsteun op een veilige plek op. Monteer
na het verwijderen van het kinderzitje de
hoofdsteun opnieuw. (Zie “Hoofdsteunen” eer-
der in dit hoofdstuk.)

4. Maak het onbuigzame bevestigingselement
korter om zo het kinderzitje stevig vast te
trekken; druk met uw knie op het midden van
het kinderzitjej3 en duw deze naar achte-
renj4 zodat de zitting en de rugleuning van
de stoel platgedrukt worden.

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

6. Indien het kinderzitje is uitgevoerd met anti-
kantelsystemen zoals steunpoten, gebruik

dan deze systemen in plaats van de top te-
ther-bevestigingsband, zoals aangegeven in
de instructies van de fabrikant van het kin-
derzitje.

7. Test de bevestiging van het kinderzitje voor-
dat u het kind erin zetj5 . Trek het zitje heen
en weer en naar voren om zeker te zijn dat het
goed is bevestigd.

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

SSS0646AZ

Voorwaarts gericht: stappen 1 en 2

SSS0754AZ

Voorwaarts gericht: stap 4
SSS0755AZ

Voorwaarts gericht: stap 7
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Achterwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant over het
juiste gebruik van uw kinderzitje. Volg de vol-
gende stappen op om een achterwaarts gericht
kinderzitje op de buitenste zitplaatsen van de
achterbank met behulp van het ISOFIX-systeem
te installeren:

1. Plaats het kinderzitje op de stoelj1 .

2. Maak de bevestigingen van het kinderzitje
vast aan de onderste ISOFIX-bevestigingen
j2 .

3. Maak het onbuigzame bevestigingselement
korter om zo het kinderzitje stevig vast te
trekken; druk met uw hand het midden van
het kinderzitje naar benedenj3 en naar ach-
terenj4 om zo de zitting en de rugleuning
van de auto plat te drukken.

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

5. Indien het kinderzitje is uitgevoerd met anti-
kantelsystemen zoals steunpoten, gebruik
dan deze systemen in plaats van de top te-
ther-bevestigingsband, zoals aangegeven in
de instructies van de fabrikant van het kin-
derzitje.

6. Test de bevestiging van het kinderzitje voor-
dat u het kind erin zetj5 . Trek het zitje heen
en weer en naar voren om zeker te zijn dat
het goed is bevestigd.

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

INSTALLATIE KINDERZITJE MET
DRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDEL

Op de achterstoelen installeren
Voorwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant over het
juiste gebruik van uw kinderzitje. Volg de vol-
gende stappen voor het installeren van een voor-
waarts gericht kinderzitje op de zitplaatsen van

SSS0649AZ

Achterwaarts gericht: stappen 1 en 2

SSS0756AZ

Achterwaarts gericht: stap 3
SSS0757AZ

Achterwaarts gericht: stap 6
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de achterbank met behulp van een driepunts-
veiligheidsgordel zonder automatische
vergrendelmodus:

1. Plaats het kinderzitje op de stoelj1 .

2. Haal de gesptong door het kinderzitje en
steek deze in de gespj2 tot u deze hoort en
voelt vastklikken.

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

4. Trek de veiligheidsgordel verder vast indien
deze nog slap hangt; druk met uw knie in het
midden van het kinderzitjej3 en duw naar
achterenj4 om zo de zitting en de rugleu-
ning van de auto samen te persen terwijl u de
veiligheidsgordel strak trekt.

5. Test de bevestiging van het kinderzitje voor-
dat u het kind erin zetj5 . Trek het zitje heen
en weer en naar voren om zeker te zijn dat het
goed is bevestigd.

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

Achterwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant over het
juiste gebruik van uw kinderzitje. Volg de vol-
gende stappen voor het installeren van een ach-
terwaarts gericht kinderzitje op de zitplaatsen
van de achterbank met behulp van een drie-
puntsveiligheidsgordel zonder automatische
vergrendelmodus:

1. Plaats het kinderzitje op de stoelj1 .

SSS0758AZ

Voorwaarts gericht: stap 1

SSS0493AZ

Voorwaarts gericht: stap 2

SSS0647AZ

Voorwaarts gericht: stap 4

SSS0638AZ

Voorwaarts gericht: stap 5

SSS0759AZ

Achterwaarts gericht: stap 1
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2. Haal de gesptong door het kinderzitje en
steek deze in de gespj2 tot u deze hoort en
voelt vastklikken.

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

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

midden van het kinderzitje inj3 en duw naar
achterenj4 om zo de zitting en de rugleu-
ning van de auto in te drukken terwijl u de
veiligheidsgordel strak trekt.

5. Test de bevestiging van het kinderzitje voor-
dat u het kind erin zetj5 . Trek het zitje heen
en weer en naar voren om zeker te zijn dat het
goed is bevestigd.

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

SSS0654AZ

Achterwaarts gericht: stap 2

SSS0639AZ

Achterwaarts gericht: stap 4

SSS0658AZ

Achterwaarts gericht: stap 5
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Installatie op voorpassagiersstoel

WAARSCHUWING

• Plaats nooit een achterwaarts gericht kinderzitje
op de voorstoel als de passagiersairbag ingescha-
keld is. Voorairbags worden zeer snel en met
kracht opgeblazen. Een achterwaarts gericht kin-
derzitje kan bij een botsing geraakt worden door
de voorairbag, en uw kind kan hierdoor ernstig of
dodelijk letsel oplopen.

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

• INFINITI adviseert een kinderzitje op de achter-
bank te installeren. Wanneer u echter toch een kin-
derzitje op de voorstoel moet gebruiken, schuif de
stoel dan eerst zover mogelijk naar achteren.

• Babyzitjes moeten achterstevoren worden beves-
tigd en mogen daarom niet worden gebruikt op de
voorstoel als de voorpassagiersairbag in werking
is.

• Gebruikt u de veiligheidsgordel niet, dan kan het
kinderzitje niet correct geïnstalleerd worden. Het
kinderzitje zou om kunnen vallen of op een andere
manier niet veilig zijn, en bij plotseling remmen of
een botsing letsel veroorzaken bij het kind.

Voorwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant over het
juiste gebruik van uw kinderzitje. Volg de vol-
gende stappen voor het installeren van een voor-
waarts gericht kinderzitje op de voorpassagiers-
stoel met behulp van een driepunts-
veiligheidsgordel zonder automatische
vergrendelmodus:

1. Schakel de voorpassagiersairbag uit door
middel van de voorpassagiersairbag-

schakelaar. (Zie “Aanvullend
veiligheidssysteem” verderop in dit hoofdstuk.)
Zet de contactschakelaar in de ON-stand en
controleer of het statuslampje voor de voor-
passagiersairbag m (OFF) gaat branden.

2. Schuif de stoel zo ver mogelijk naar achteren
j1 .

3. Verwijder de hoofdsteunj2 .

4. Plaats het kinderzitje op de stoel.

JVR0285XZ

SSS0627Z

Voorwaarts gericht: stappen 2 en 3
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5. Haal de gesptong door het kinderzitje en
steek deze in de gespj3 tot u deze hoort en
voelt vastklikken.

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

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

midden van het kinderzitjej4 en duw naar
achterenj5 om zo de zitting en de rugleu-
ning van de auto samen te persen terwijl u de
veiligheidsgordel strak trekt.

8. Test de bevestiging van het kinderzitje voor-
dat u het kind erin zetj6 . Trek het zitje heen
en weer en naar voren om zeker te zijn dat
het goed is bevestigd.

9. Controleer bij elk gebruik van het kinderzitje
altijd eerst of het stevig is bevestigd. Indien
het kinderzitje los zit, herhaal dan stap 6 tot
en met 8.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ AAN-
VULLEND VEILIGHEIDSSYSTEEM (SRS)
Dit hoofdstuk over het aanvullend veiligheids-
systeem (SRS) bevat belangrijke informatie over
de voorairbags voor de bestuurder en de passa-
gier, de zijairbags, de gordijnairbags en de vei-
ligheidsgordels met gordelspanners.

Voorairbagsysteem
Dit systeem beschermt bij bepaalde frontale
aanrijdingen de bestuurder en/of voorpassagier
op hoofd- en borsthoogte. De voorairbag is ont-
worpen om geactiveerd te worden aan de zijde
van het voertuig waar de aanrijding plaatsvindt
.

Zijairbagsysteem
Dit systeem beschermt bij bepaalde zijdelingse
aanrijdingen de bestuurder en de voorpassagier
op borsthoogte en bekkenhoogte. De zijairbag
aan de zijde van de auto waar de aanrijding
plaatsvindt wordt dan geactiveerd.

Gordijnairbagsysteem
Dit systeem beschermt bij bepaalde aanrijdin-
gen van opzij de hoofden van de bestuurder en
passagiers die voorin of achterin aan de buiten-
kant zitten. De gordijnairbag aan de zijde van de
auto waar de aanrijding plaatsvindt wordt dan
geactiveerd.

SSS0360CZ

Voorwaarts gericht: stap 5

SSS0647BZ

Voorwaarts gericht: stap 7

JVR0286XZ

Voorwaarts gericht: stap 8

AANVULLEND VEILIGHEIDSSYSTEEM
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Het airbagsysteem is bedoeld als aanvulling op
de ongevalbescherming geboden door de vei-
ligheidsgordels voor de bestuurder en passa-
giers en is niet bedoeld als vervanging voor de
veiligheidsgordels. De airbags (SRS) kunnen de
kans op dodelijk of ernstig letsel verkleinen. Het
opblazen van de airbag kan echter ook schaaf-
wonden of ander letsel veroorzaken. Airbags be-
schermen het onderlichaam niet. De veilig-
heidsgordels horen daarom steeds op de juiste
wijze te worden omgedaan, en inzittenden moe-
ten op gepaste afstand zitten van het stuurwiel,
het dashboard en portierbekleding. (Zie
“Veiligheidsgordels” eerder in dit hoofdstuk.) De air-
bags worden snel en met kracht opgeblazen, ter
bescherming van de inzittenden. Door de kracht
waarmee de airbags worden opgeblazen kan
een inzittende juist meer risico op letsel lopen
als hij of zij te dichtbij of tegen de
airbagmodules leunt. De airbags lopen na op-
blazen snel weer leeg.

Het airbagsysteem (SRS) werkt alleen wanneer
de contactschakelaar in de ON-stand staat.

Als de contactschakelaar in de ON-stand wordt
gezet, gaat het waarschuwingslampje SRS-air-
bag gedurende ongeveer 7 seconden branden
om vervolgens weer te doven. Dit betekent dat
het systeem correct werkt. (Zie “Waarschuwings-
lampjes, controlelampjes en geluidssignalen” in
hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen”.)

WAARSCHUWING

• De voorairbags worden over het algemeen niet op-
geblazen bij een zijdelingse botsing, een botsing
van achteren, bij het over de kop slaan of bij een
lichte frontale botsing. Draag daarom altijd een
veiligheidsgordel, zodat u de kans op ernstig let-
sel bij verschillende soorten ongevallen verkleint.

• De veiligheidsgordels en de voorairbags werken
het best als u rechtop zit met uw rug tegen de rug-
leuning. De voorairbags worden zeer snel en met
grote kracht opgeblazen. U en uw passagiers kun-
nen ernstig of zelfs dodelijk letsel oplopen als u of
een passagier tijdens een ongeval geen
veiligheidsgordel draagt, naar voren of opzij leunt
of een andere ongewone zitpositie inneemt. U en
uw passagiers kunnen ook ernstige of zelfs fatale

SSS0131AZ

SSS0132AZ

1-34 Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem



verwondingen oplopen als u tegen het voorairbag-
paneel steunt op het moment dat de airbag wordt
opgeblazen. Zit daarom altijd rechtop met uw rug
tegen de rugleuning en zo ver van het stuurwiel of
het dashboard vandaan als praktisch is. Maak al-
tijd uw gordel vast.

• Houd uw handen aan de buitenkant van het stuur-
wiel. Door ze aan de binnenkant van de stuurwiel-
rand te plaatsen kan de kans op verwonding groter
worden als de voorairbag wordt opgeblazen. SSS0007Z

SSS0006Z

SSS0008Z

SSS0009Z
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WAARSCHUWING

• Laat kinderen altijd een gordel of zitje gebruiken
en voorkom dat ze hun handen of gezicht buiten
het raam houden. Houd kinderen niet op uw schoot
vast of in uw armen. In de afbeeldingen ziet u en-
kele voorbeelden van gevaarlijke zithoudingen tij-
dens het rijden.

• Kinderen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen
wanneer de airbags worden opgeblazen terwijl ze
niet correct vastgemaakt zijn in een zitje.

• Installeer nooit een achterwaarts gericht kinder-
zitje op de voorpassagiersstoel. Uw kind kan ern-
stig of dodelijk letsel oplopen als de voorairbag
dan wordt opgeblazen. (Zie “Kinderzitjes” eerder
in dit hoofdstuk.)

SSS0099Z

SSS0100Z

SSS0059AZ

SSS0140Z
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WAARSCHUWING

• De zijairbags en gordijnairbags worden over het
algemeen niet opgeblazen bij een frontale botsing,
bij een botsing van achteren, bij kantelen of bij
een lichte botsing van opzij. Doe steeds een veilig-
heidsgordel om, zodat u bij een ongeval geen of
minder ernstig letsel oploopt.

• De veiligheidsgordels en de zijairbags en gordij-
nairbags werken het best als u rechtop zit met uw
rug tegen de rugleuning. De zijairbags en gordij-
nairbags worden zeer snel en met grote kracht op-
geblazen. U en uw passagiers kunnen ernstig of
zelfs dodelijk letsel oplopen als u of een passagier
tijdens een ongeval geen veiligheidsgordel
draagt, naar voren of opzij leunt of een andere on-
gewone zitpositie inneemt.

• Vertel inzittenden dat hun handen, benen of ge-
zicht niet tegen de bekleding voor de zijairbags en
gordijnairbags mogen rusten, en evenmin tegen
de zijkant van de rugleuning van de voorstoelen of
nabij de zijdakbalken. Laat niemand op de voor-
stoelen of de buitenste zitplaatsen achterin de
handen of armen uit het raam steken of tegen de
portieren leunen. In de afbeeldingen ziet u enkele
voorbeelden van gevaarlijke zithoudingen tijdens
het rijden.

• Leun of hang niet aan de rugleuningen van de voor-
stoelen als u op de achterbankzit. Als de zijairbags
en gordijnairbags zich opblazen kunt u ernstig let-
sel oplopen. Wees in het bijzonder voorzichtig met
kinderen, waarvoor u altijd een kinderzitje moet
gebruiken.

• Gebruik geen stoelhoezen op de rugleuningen van
de voorstoelen. Deze kunnen tijdens het opblazen
de werking van de zijairbags hinderen.

Veiligheidsgordels met
gordelspanners
Het gordelspannersysteem kan samen met de
airbags in werking treden bij bepaalde botsin-
gen.

De spanners werken samen met de oprol-
automaten en buitenste ankerpunten van de
heupgordels om de gordels aan te spannen op
het moment dat de auto bij bepaalde soorten
botsingen betrokken raakt, waardoor inzitten-
den voorin steviger vast komen te zitten. (Zie
“Veiligheidsgordels met gordelspanners” verderop in
dit hoofdstuk.)

Waarschuwingsstickers voor airbags

In de auto zijn diverse waarschuwingsstickers
met betrekking tot het voorairbagsysteem aan-
gebracht, zoals afgebeeld.

SSS0159Z

SSS0162Z

NPA1242

Plaats van stickers
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De waarschuwingsstickerj1 zit op de zonne-
klep aan de bestuurders- en/of voorpassagiers-
zijde.

Deze sticker(s) maakt (maken) u erop attent
geen naar achteren gericht kinderzitje te instal-
leren op de voorste passagiersstoel, omdat in
deze positie een kind ernstig gewond kan raken
als bij een botsing de airbag wordt opgeblazen.

De stickerj1 waarschuwt:

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

In auto’s met een airbag voor de voorpassagier
mag een naar achteren gericht kinderzitje alleen
op de achterbank worden gebruikt.

Volg bij het installeren van een kinderzitje in uw
auto zorgvuldig de instructies op die de fabri-

kant bij het kinderzitje heeft meegeleverd. Zie
voor meer informatie “Kinderzitjes” eerder in dit
hoofdstuk.

Waarschuwingslampje SRS-airbag

Het waarschuwingslampje voor het airbag-
systeem met de weergave m op het dash-
board controleert de circuits van de airbag-
systemen, het gordelspannersysteem en alle
bijbehorende bedradingen.

Als de contactschakelaar in de ON-stand wordt
gezet, gaat het waarschuwingslampje SRS-air-
bag gedurende ongeveer 7 seconden branden
om vervolgens weer te doven. Dit geeft aan dat
de SRS-airbagsystemen naar behoren functio-
neren.

Als één van de volgende omstandigheden zich
voordoet, is onderhoud vereist aan de airbag- of
gordelspannersystemen:

• Het waarschuwingslampje SRS-airbag blijft na on-
geveer 7 seconden branden.

• Het airbagwaarschuwingslampje knippert onregel-
matig.

• Het airbagwaarschuwingslampje gaat niet bran-
den.

Onder deze omstandigheden werken het airbag-
systeem en/of het veiligheidsgordelsysteem
met gordelspanners niet correct. Laat deze sys-
temen nakijken en zo nodig repareren. Neem
meteen contact op met een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

JVR0243XZ

Airbag waarschuwingssticker

SPA1097Z
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AIRBAGSYSTEMEN
1. Botsingzonesensor

2. Voorairbagmodules

3. Schakelaar voorpassagiersairbag (indien
aanwezig)

4. Zijairbagmodules

5. Gordijnairbags

6. Opblaasmechanisme raamairbag

7. Diagnosesensoreenheid

8. Satellietsensoren

9. Oprolautomaten gordelspanners

10. Gordelspanner heupgordel

WAARSCHUWING

• Leg geen voorwerpen op het midden van het stuur,
op het dashboard of nabij de voorportierbekleding
en de voorstoelen. Plaats geen voorwerpen tussen
inzittenden en het stuurwiel, op het dashboard of
nabij de voorportierbekleding en de voorstoelen.
Zulke voorwerpen kunnen bij een botsing gevaar-
lijke projectielen worden en letsel toebrengen als
een airbag wordt opgeblazen.

• Direct na het opblazen van de airbags zullen som-
mige onderdelen van het airbagsysteem erg heet
zijn. Raak ze niet aan, om brandwonden te voorko-
men.

• Aan onderdelen of bedrading van de airbag-
systemen mogen geen wijzigingen worden aange-
bracht zonder toestemming. Dit om te voorkomen
dat airbags onbedoeld worden opgeblazen of wor-
den beschadigd.

• Verander zonder toestemming ook niets aan het
elektrisch systeem van uw auto, de wielophan-
ging, de framestructuur aan de voorkant en de zij-
panelen. U kunt zo de deugdelijke werking van de
airbagsystemen nadelig beïnvloeden.

• Onoordeelkundig ingrijpen aan de airbag-
systemen kan ernstige lichamelijke verwondingen
tot gevolg hebben. Verander bijvoorbeeld het stuur
en het dashboard niet door iets op het midden van
het stuur en boven, rondom of op het dashboard te
bevestigen, of door extra bekledingsmateriaal aan
te brengen rond de airbagsystemen.

JVR0520X

Zonder Geavanceerd Airbagsysteem
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• Montagewerkzaamheden nabij en aan de airbag-
systemen moeten worden uitgevoerd door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf. De be-
drading van het airbagsysteem mag niet worden
gewijzigd of losgekoppeld. Ongeoorloofde elektri-
sche test- en meetapparatuur en sondes mogen
niet gebruikt worden op de airbagsystemen.

• Om herkenning te vergemakkelijken zijn de stek-
kers in de bedrading van het SRS-systeem voor-
zien van gele en/of oranje isolatie.

Wanneer de airbag wordt opgeblazen, hoort u
een tamelijk hard geluid dat wordt gevolgd door
enige rookontwikkeling. Deze rook is ongevaar-
lijk en is geen aanwijzing voor brand. Toch moet
u vermijden deze rook in te ademen, omdat hij
kan irriteren en kortademigheid kan veroorza-
ken. Personen met ademhalingsstoornissen
moeten onmiddellijk frisse lucht inademen.

Voorairbagsysteem
De bestuurdersairbag zit middenin het stuur-
wiel. De voorairbag voor de voorpassagier zit in
het dashboard boven het handschoenenkastje.

Het voorairbagsysteem is zo ontworpen dat de
airbag alleen wordt opgeblazen bij middelzware
en zware frontale botsingen, al komen bij an-
dere soorten botsingen soms soortgelijke
krachten vrij die de airbags dan toch in werking
kunnen stellen en opblazen. Bij bepaalde fron-
tale botsingen wordt de airbag soms niet opge-
blazen. Schade aan de auto (of het ontbreken

ervan) is niet altijd een goede indicatie voor het
juist functioneren van de voorairbags.

Statuslampje voorpassagiersairbag:

Het statuslampje voor de voorpassagiersairbag
bevindt zich op het dashboard.

Wanneer de contactschakelaar op ON wordt ge-
zet, gaan het OFF-lampje en het ON-lampje van
de voorpassagiersairbagstatus branden, en zul-

len vervolgens weer uit gaan of blijven branden,
afhankelijkvan de status van de voorpassagiers-
airbag.

• Wanneer de contactschakelaar op ON gezet wordt
en de voorpassagiersairbag is ingeschakeld, zal
het statuslampje voorpassagiersairbag OFF
(m ) uit gaan na ongeveer 7 seconden.

Het statuslampje voorpassagiersairbag ON

(m ) zal gaan branden en dan weer uit gaan
na 1 minuut wanneer de voorpassagiersair-
bagschakelaar in de ON-stand staat.

• Wanneer de contactschakelaar op ON gezet wordt
en de voorpassagiersairbag is uitgeschakeld, zal

het statuslampje voorpassagiersairbag ON (m )
uit gaan na ongeveer 7 seconden.

Het OFF-statuslampje voor de voor-

passagiersairbag (m ) zal gaan branden en
blijven branden zolang de voorpassagiersair-
bagschakelaar in de “OFF”-stand staat.

Als het statuslampje voor de voorpassagiersair-
bag anders werkt dan hierboven beschreven,
werkt de voorpassagiersairbag wellicht niet
goed. Laat het systeem nakijken en zonodig re-
pareren door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

SSS1099Z

OFF-lampje

JVR0264XZ

ON-lampje
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Voorpassagiersairbagschakelaar:

De voorpassagiersairbag kan worden uitgescha-
keld met de voorpassagiersairbagschakelaar
jA die zich in het midden van de consolebox
bevindt.

Om de voorpassagiersairbag uit te schakelen:

1. Zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

2. Maak het handschoenenkastje open en steek
de mechanische sleutel in de voor-
passagiersairbagschakelaar. Voor gebruik
van de mechanische sleutel, zie “Sleutels” in
hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rijden”.

3. Druk en draai de sleutel naar de “OFF”-stand.

4. Zet de contactschakelaar in de ON-stand. Het
OFF-statuslampje voor de voorpassagiersair-

bag (m ) gaat branden en blijft branden.

Om de voorpassagiersairbag in te schakelen:

1. Zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

2. Maak het handschoenenkastje open en steek
de mechanische sleutel in de voor-
passagiersairbagschakelaar.

3. Druk en draai de sleutel naar de ON-stand.

4. Zet de contactschakelaar in de ON-stand. Het
ON-statuslampje voor de voorpassagiersair-

bag (m ) gaat branden.

5. Na 1 minuut zal het ON-statuslampje voor de

voorpassagiersairbag (m ) uit gaan.

Zijairbagsysteem

De zijairbag zit aan de buitenkant van de rugleu-
ningen van de voorstoelen.

Het zijairbagsysteem is zo ontworpen dat zijair-
bags alleen worden opgeblazen bij middelzware
en zware botsingen van opzij, al komen bij an-

dere soorten botsingen soms soortgelijke
krachten vrij die de airbags dan toch opblazen.
Bij bepaalde aanrijdingen van opzij kunnen de
airbags soms niet in werking worden gesteld.
Schade aan de auto (of het ontbreken ervan) is
niet altijd een goede indicatie voor het juist func-
tioneren van de zijairbags.

Gordijnairbagsysteem
De gordijnairbag zit onder de dakbalken.

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

VEILIGHEIDSGORDELS MET
GORDELSPANNERS

WAARSCHUWING

• Veiligheidsgordels met gordelspannersysteem
kunnen niet opnieuw gebruikt worden nadat deze
eenmaal in werking zijn getreden. Ze worden sa-
men met de oprolautomaat en de gordelgesp als
compleet systeem vervangen.

JVR0375XZ

SSS0521Z
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• Als de auto betrokken raakt bij een botsing maar
de gordelspanner is niet geactiveerd, laat het
gordelspannersysteem dan controleren en zo no-
dig vervangen door een INFINIT Center of een er-
kend garagebedrijf.

• Aan onderdelen of bedrading van de veiligheids-
gordels met gordelspannersysteem mogen zonder
toestemming geen wijzigingen worden aange-
bracht. Dit is om te voorkomen dat de
gordelspanners onbedoeld in werking treden of
worden beschadigd.

• Montagewerkzaamheden nabij of aan de gordel-
spannersystemen moeten worden uitgevoerd door
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
De bedrading van het airbagsysteem mag niet wor-
den gewijzigd of losgekoppeld. Veiligheidsgordel-
systemen met gordelspanners mogen alleen wor-
den doorgemeten en getest met goedgekeurde
elektrische meet- en testapparatuur.

• Moet u de gordelspanners afvoeren of de auto voor
sloop aanbieden, neem dan contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf. De
correcte afvoerprocedures voor gordelspanners
worden beschreven in het aangewezen INFINITI
Werkplaatshandboek. Onjuist uitgevoerde afvoer-
procedures kunnen lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.

Het gordelspannersysteem kan samen met de
airbags in werking treden bij bepaalde botsin-
gen.

Door samen te werken met de oprolautomaat,
helpt het de gordel aan te spannen op het mo-
ment dat het voertuig bij bepaalde typen bot-
singen betrokken raakt, door inzittenden voorin
steviger vast te zetten.

De gordelspanner zit met de oprolautomaat en
het anker in dezelfde behuizing. Dit type veilig-
heidsgordel wordt op dezelfde wijze gebruikt als
gewone veiligheidsgordels.

Wanneer de gordelspanner wordt geactiveerd,
hoort u mogelijk een vrij hard geluid en komt er
enige rook vrij. Deze rook is ongevaarlijk en is
geen aanwijzing voor brand. Toch moet u vermij-
den deze rook in te ademen, omdat hij kan irri-
teren en kortademigheid kan veroorzaken. Per-
sonen met ademhalingsstoornissen moeten on-
middellijk frisse lucht inademen.

PROCEDURE VOOR REPARATIE EN
VERVANGING

WAARSCHUWING

• Als de voorairbags, zijairbags, of gordijnairbags
eenmaal op zijn geblazen, zullen de airbag-
modules niet meer functioneren en moeten deze
worden vervangen. De airbagmodules moeten wor-
den vervangen door een INFINITI Center of een er-
kend garagebedrijf. De opgeblazen airbagmodule
kan niet worden gerepareerd.

• De airbagsystemen moeten worden nagekeken
door een INFINITI Center of erkend garagebedrijf
als er schade is aan de voorkant of de zijkant van
de auto.

• Moet het airbagsysteem afgevoerd of de auto ge-
sloopt worden, neem dan contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf. De
correcte afvoerprocedures worden beschreven in
het desbetreffende INFINITI Werkplaatshandboek.
Onjuist uitgevoerde afvoerprocedures kunnen li-
chamelijk letsel tot gevolg hebben.

De airbags voorin, zijairbags, gordijnairbags en
de veiligheidsgordels met gordelspanner-
systeem zijn ontworpen om slechts eenmalig in
werking te treden. Om u hieraan te herinneren
zal het airbagwaarschuwingslampje blijven
branden nadat de airbags zijn opgeblazen, ten-
zij het waarschuwingslampje zelf beschadigd is.
Het airbagsysteem mag uitsluitend worden ge-
repareerd en vervangen door een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf.

Wanneer er onderhoud wordt verricht aan het
voertuig, wijs de persoon die het werk uitvoert
dan op de aanwezigheid van de airbags met bij-
behorende onderdelen en de veiligheidsgordels
met gordelspanners. Als in het interieur of on-
der de motorkap werkzaamheden worden ver-
richt, moet de contactschakelaar altijd in de
LOCK-stand staan.
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Het actieve (pop-up) systeem van de motorkap
zorgt ervoor dat voetgangers bij bepaalde fron-
tale aanrijdingen minder risico lopen op ernstig
letsel aan het hoofd. Het systeem is zo ontwor-
pen dat bij bepaalde frontale aanrijdingen het
achtereinde van de motorkap automatisch om-
hoog komt, zodat er een ruimte tussen de mo-
torkap en de motorruimte gecreëerd wordt die
de impact op de voetganger vermindert.

De actieve motorkap treedt in werking bij be-
paalde frontale aanrijdingen met voetgangers of
obstakels als de auto op een bepaalde snelheid
rijdt. De snelheid waarbij de actieve motorkap
in werking wordt gezet is afhankelijkvan het mo-
del auto. Tijdens het rijden kan de actieve mo-
torkap geactiveerd worden in het geval van een
impact waarbij de onderzijde van de auto of de
bumper betrokken raakt. Het systeem wordt in
werking gezet wanneer de klap van de botsing
een bepaald niveau bereikt, ook al wordt tijdens
deze botsing geen schade veroorzaakt aan de
voorbumper.

De actieve motorkap werkt alleen als de
contactschakelaar op ON staat. Wanneer de
contactschakelaar op ON staat, zal het
waarschuwingslampje van de actieve motorkap
ongeveer 7 seconden branden en vervolgens do-
ven. Dit geeft aan dat de actieve motorkap in
werking is. (Zie “Waarschuwingslampjes, controle-
lampjes en geluidssignalen” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”.)

WAARSCHUWING

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

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

• Breng geen onbevoegde wijzigingen aan in onder-
delen, inclusief de motorkap en de voorbumper, of
aan de bedrading van de actieve motorkap. Dit is
om het onbedoeld of het onjuist in werking treden,
of schade aan de actieve motorkap te voorkomen.

• Werkzaamheden in de buurt van of aan de actieve
motorkap moeten worden uitgevoerd door een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf. De
bedrading van de actieve motorkap mag niet ge-
wijzigd of losgekoppeld worden. Er mogen geen
onbevoegde elektrische testgereedschappen en
meetapparatuur gebruikt worden tijdens de werk-
zaamheden aan de actieve motorkap. Hierdoor kan
de goede werking van de actieve motorkap nade-
lig beïnvloed worden, wat kan leiden tot onbe-
doelde en onjuiste activering.

• Trek niet aan de hendel van de motorkapontgren-
deling en druk de motorkap niet naar beneden na-
dat de actieve motorkap is geactiveerd. Dit kan let-
sel veroorzaken of schade aan de motorkap, omdat
de kap niet handmatig gesloten mag worden na
het in werking treden. Na activering van de actieve

motorkap dient u contact op te nemen met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

• Neem als het systeem van de actieve motorkap
weggegooid moet worden, of wanneer de auto naar
de sloop gaat, contact op met een INFINITI-cen-
trum of een erkend garagebedrijf. Correcte proce-
dures voor het weggooien van het actieve
motorkapsysteem staan beschreven in het betref-
fende INFINITI-Werkplaatshandboek. Als deze in-
structies niet worden opgevolgd, kan lichamelijk
letsel het gevolg zijn.

• Na activering kan de actieve motorkap niet op-
nieuw gebruikt worden. Neem contact op met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf voor
vervanging. Als de auto betrokken raakt bij een
frontale aanrijding, en de actieve motorkap treedt
niet in werking, moet u het actieve motorkap-
systeem laten nakijken, en zo nodig vervangen,
door een INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf.

ACTIEVE MOTORKAP (indien aanwezig)
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OPMERKING

Zie voor een overzicht “Dashboard” in hoofdstuk
“0. Geïllustreerde inhoudsopgave” en “Meters en
tellers” in hoofdstuk “0. Geïllustreerde inhoudsop-
gave”.

SNELHEIDSMETER EN
KILOMETERTELLER

Snelheidsmeter

De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid aan
(km/h of mph).

Kilometerteller/dubbele dagteller

De kilometerteller/dubbele dagteller wordt ge-
toond op het voertuiginformatiedisplay wan-
neer de contactschakelaar op ON staat.

De kilometertellerj1 toont de totale afstand die
de auto heeft afgelegd.

De dubbele dagtellerj2 toont de afstand van
afzonderlijke ritten.

De weergave van de dubbele dagteller
wijzigen:

Druk op de <TRIP RESET>-schakelaarj3 aan de
rechterzijde of linkerzijde van het dashboard om
het display als volgt te veranderen:

TRIP A → TRIP B → TRIP A

Dubbele dagteller terugstellen:

Druk de <TRIP RESET>-schakelaarj3 langer dan
1 seconde in om de dagteller te resetten.

TOERENTELLER

De toerenteller geeft het motortoerental aan in
aantal omwentelingen per minuut (omw/min).
Voer het motortoerental niet op tot in het rode
gedeeltej1 .

Het rode gedeelte verschilt per model.

MOTORKOELVLOEISTOFTEMPERATUUR-
METER

JVI0732XZ

Snelheidsmeter

JVI0771XZ

Kilometerteller/dubbele dagteller
JVI0768XZ

JVI0767XZ

METERS EN TELLERS
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De temperatuurmeter motorkoelvloeistof geeft
de temperatuur van de motorkoelvloeistof aan.

De temperatuur van de motorkoelvloeistof is
normaal als de meternaald zich binnen de in de
afbeelding aangegeven zone bevindtj1 .

De temperatuur van de motorkoelvloeistof vari-
eert, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur
en de rijomstandigheden.

LET OP

• Als de meter aangeeft dat de motorkoelvloeistof-
temperatuur in het hete deel van het normale be-
reik ligt, moet u snelheid minderen om de tempe-
ratuur te laten dalen.

• Als de meter buiten het normale bereik wijst, de
auto zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk stop-
pen en de motor stationair laten draaien.

• Verder rijden met een oververhitte motor kan ern-
stige schade aan de motor veroorzaken. (Zie
“Oververhitting van de motor” in hoofdstuk “6. In
geval van nood” voor de maatregelen die u di-
rect dient te nemen.)

BRANDSTOFMETER

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

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

Het controlelampje m voor laag brandstof-
niveau gaat branden als het brandstofniveau in
de tank laag is. Vul brandstof bij zodra dat goed
uitkomt, bij voorkeur al voordat de meternaald
de leegstand (0) aangeeft.

De pijl m geeft aan dat de brandstofvulklep
zich aan de rechterzijde van de auto bevindt.

LET OP

Vul brandstof bij voordat de meternaald de leegstand
(0) aangeeft.

Als de meternaald de leegstand (0) aangeeft, is
er nog een kleine reservehoeveelheid brandstof
aanwezig in de tank.

HELDERHEIDSREGELING DASHBOARD

De schakelaar voor de helderheidsregeling van
het dashboard kan worden bediend als de
contactschakelaar in de ON-stand staat. Wan-

JVI0640XZ

JVI0644XZ

JVI0937XZ
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neer de schakelaar wordt bediend, schakelt het
voertuiginformatiedisplay over op de
helderheidsregelingmodus.

Druk op de <+> zijde van de schakelaarjA om de
helderheid van het instrumentenpaneel en van
het dashboard te verhogen. De balkj1 beweegt
naar de <+> zijde.

Druk op de <-> zijde van de schakelaarjB om de
verlichting te dimmen. De balkj1 beweegt naar
de <−> zijde.

Het voertuiginformatiedisplay keert terug naar
normale weergave onder de volgende omstan-
digheden wanneer de schakelaar voor regeling
van de lichtsterkte langer dan 5 seconden niet
bediend wordt.

SCHAKELSTANDINDICATOR VOOR DE
SCHAKELHENDEL VAN AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK (AT) (indien aanwezig)

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, geeft de schakelstandindicator van de au-
tomatische versnellingsbak (AT) de stand van de
schakelhendel weer. (Zie “36. Schakelstand-
indicator Automatische versnellingsbak (AT) (modellen
met automatische versnellingsbak (AT))” verderop in
dit hoofdstuk en “Rijden met automatische versnel-
lingsbak (AT)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

2-4 Instrumenten en bedieningen



Waarschuwingslampje antiblokkeer-
remsysteem (ABS)

Waarschuwingslampje Vehicle Dynamic
Control (VDC) (behalve Europa)/
Waarschuwingslampje Electronic
Stability Programme (ESP) (voor
Europa)

Controlelampje motorstoring (MI)

Waarschuwingslampje remsysteem Waarschuwingslampje water in
brandstoffilter (dieselmotor) Controlelampje mistachterlichten

Waarschuwingslampje laadstroom-
circuit Controlelampje dimlicht Controlelampje anti-diefstalsysteem

Waarschuwingslampje Forward
Emergency Braking* Controlelampje portiervergrendeling Controlelampje kleinlicht

Waarschuwingslampje laag brandstof-
niveau Controlelampje ECO-rijstand*

Controlelampje Stop/Start-systeem/
controlelampje stationair-stop-
systeem*

Waarschuwingslampje lage
bandenspanning Controlelampje mistvoorlampen Controlelampje richtingaanwijzers

aanhangwagen*

Hoofdwaarschuwingslampje

Statuslampje voorpassagiersairbag

Controlelampjes richtingaanwijzers/
waarschuwingsknipperlichten

Waarschuwingslampje voor de actieve
motorkap*

Controlelampje Vehicle Dynamic Con-
trol (VDC) OFF (behalve voor Europa)/
Controlelampje Electronic Stability
Programme (ESP) OFF (voor Europa)

Waarschuwingslampje
stuurbekrachtiging

Controlelampje gloeibougies
(dieselmotor)

Waarschuwingslampje
veiligheidsgordel

Controlelampje High Beam Assist
(grootlichtassistent)* *: indien aanwezig

Waarschuwingslampje airbagsysteem
(SRS) Controlelampje grootlicht

WAARSCHUWINGSLAMPJES, CONTROLELAMPJES EN GELUIDSSIGNALEN
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LAMPJES CONTROLEREN
Sluit alle portieren, trap de parkeerrem in, maak
de veiligheidsgordels vast en zet de contact-
schakelaar in de ON-stand zonder de motor te
starten. De volgende lampjes (indien aanwezig)
gaan branden:m ,m ,m (behalve model-

len met 2,2L dieselmotor), m , m

De volgende lampjes (indien aanwezig) gaan

kort branden en dan weer uit: m , m , m ,

m , m , m , m , m , m (voor model-

len met 2,2L dieselmotor)

Als een lampje niet gaat branden of op een an-
dere manier dan aangegeven werkt, is het gloei-
lampje mogelijk doorgebrand en/of is er een
storing in het systeem. Laat het systeem nakij-
ken en zonodig repareren door een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf.

Sommige controlelampjes en waarschuwingen
worden ook weergegeven op het voertuig-
informatiedisplay, tussen de snelheidsmeter en
de toerenteller. (Zie “Voertuiginformatiedisplay”
verderop in dit hoofdstuk.)

WAARSCHUWINGSLAMPJES

Waarschuwingslampje anti-
blokkeerremsysteem (ABS)

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, gaat het waarschuwingslampje voor het
antiblokkeerremsysteem (ABS) branden en
dooft vervolgens. Dit geeft aan dat het ABS-sys-
teem operationeel is.

Wanneer het ABS-waarschuwingslampje brandt
terwijl de motor draait of onder het rijden, kan
dit betekenen dat het ABS-systeem niet goed
functioneert. Laat het systeem nakijken door
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Wanneer er een storing is in het ABS-systeem,
wordt de antiblokkeerfunctie uitgeschakeld. Het
remsysteem blijft normaal werken, echter zon-
der de antiblokkeerondersteuning. (Zie
“Remsysteem” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

Waarschuwingslampje
remmen

WAARSCHUWING

• Als blijkt dat het remvloeistofniveau in het reser-
voir onder het minimum is gedaald, rijd dan niet
verder maar laat het remsysteem controleren door
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

• Ook al acht u het veilig om te rijden, laat uw auto
toch slepen omdat rijden gevaarlijk kan zijn.

• Als u bij afgezette motor en/of bij laag
remvloeistofniveau het rempedaal intrapt, is uw
remafstand misschien langer dan normaal, boven-
dien is er meer kracht nodig om het rempedaal in
te trappen en is de pedaalslag langer.

Het waarschuwingslampje voor het remsysteem
geeft een aanduiding voor activering van de par-
keerrem, voor een laag vloeistofniveau in het
remsysteem en voor storingen in het ABS-sys-
teem.

Waarschuwingslampje parkeerrem:

Als de contactschakelaar in de ON-stand is ge-
drukt en de parkeerrem is geactiveerd, gaat het
waarschuwingslampje voor het remsysteem
branden. Wanneer de parkeerrem wordt vrijge-
geven, gaat het waarschuwingslampje voor het
remsysteem uit.

Indien de parkeerrem niet volledig is vrijgeven,
blijft het waarschuwingslampje voor het rem-
systeem branden. Controleer voordat u gaat rij-
den of het waarschuwingslampje voor het rem-
systeem uit is. (Zie “Parkeerrem” in hoofdstuk “3. Al-
vorens te gaan rijden”.)

Controlelampje laag remvloeistofniveau:

Als het remsysteem-waarschuwingslampje gaat
branden terwijl de motor draait of tijdens het rij-
den en de parkeerrem staat vrij, kan dit beteke-
nen dat het remvloeistofniveau te laag is.
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Wanneer het waarschuwingslampje voor het
remsysteem tijdens het rijden gaat branden, zet
de auto dan stil zodra dat veilig kan. Zet de mo-
tor af en controleer het remvloeistofniveau. Als
het remvloeistofniveau rond het minimum-
streepje ligt, vul dan de nodige remvloeistof bij.
(Zie “Remvloeistof” in hoofdstuk “8. Onderhoud en
doe-het-zelf”.)

Als het remvloeistofniveau correct is, laat het
remsysteem dan direct nakijken door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Waarschuwingslampje antiblokkeerrem-
systeem (ABS):

Wanneer de parkeerrem is vrijgegeven, het
remvloeistofniveau voldoende is en zowel het
waarschuwingslampje voor het remsysteem als
het ABS-systeem branden, kan dit erop wijzen
dat er een storing is in het ABS-systeem. Laat
het remsysteem nakijken en zonodig repareren
door een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf. (Zie “ Waarschuwingslampje antiblokkeer-
remsysteem (ABS)” eerder in dit hoofdstuk.)

Waarschuwingslampje
laadstroomcircuit

Het laadstroomwaarschuwingslampje gaat
branden zodra de contactschakelaar in de ON-
stand staat. Nadat de motor is gestart, gaat het
laadstroomwaarschuwingslampje uit. Dit geeft
aan dat het laadsysteem in werking is.

Als het laadstroomwaarschuwingslampje gaat
branden terwijl de motor draait of tijdens het rij-
den, functioneert het laadstroomsysteem moge-
lijk niet correct en is misschien onderhoud no-
dig.

Wanneer het laadstroomwaarschuwingslampje
tijdens het rijden gaat branden, zet de auto dan
stil zodra dat veilig kan. Zet de motor uit en con-
troleer de dynamoriem. Als de dynamoriem los
of gebroken is of ontbreekt, dient het
laadstroomsysteem te worden gerepareerd. (Zie
“Aandrijfriemen” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-
het-zelf”.)

Als de dynamoriem in orde lijkt maar het
laadstroomwaarschuwingslampje blijft aan,
laat het laadstroomsysteem dan direct controle-
ren door een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf.

LET OP

Rijd niet door als de dynamoriem ontbreekt of gebro-
ken is, of onvoldoende strak staat.

Waarschuwingslampje
Forward Emergency Braking
(indien aanwezig)

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
wordt gezet, gaat het waarschuwingslampje
voor het Forward Emergency Braking System
(autonoom noodremsysteem) branden. Als de
motor is gestart, gaat het waarschuwingslampje
voor de Forward Emergency Braking uit.

Dit lampje gaat branden wanneer het Forward
Emergency Braking-systeem op OFF gezet wordt
op het onderdisplay.

Als dit lampje brandt wanneer het Forward Emer-
gency Braking-systeem AAN is, kan dit erop dui-
den dat het systeem niet beschikbaar is. Zie
“Forward Emergency Braking (Autonoom noodrem-
systeem) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden” voor meer details.

Waarschuwingslampje laag
brandstofniveau.

Dit lampje gaat branden wanneer de brandstof-
tank bijna leeg is. Ga tanken zodra dat goed uit-
komt, bij voorkeur al voordat de meternaald de
leegstand (0) aangeeft.

Als de meternaald de leegstand (0) bereikt, is
er nog een kleine reservehoeveelheid brandstof
aanwezig in de tank.

Waarschuwingslampje lage
bandenspanning

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, gaat het waarschuwingslampje lage ban-
denspanning branden en gaat daarna weer uit.
Dit geeft aan dat het waarschuwingssysteem
voor lage bandenspanning operationeel is.

Dit lampje gaat branden in geval van een lage
bandenspanning, een lekke band (indien aan-
wezig), of een storing in het waarschuwings-
systeem voor de bandenspanning.
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Het bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
houdt de bandenspanning van alle banden be-
halve de reserveband (indien aanwezig) in de
gaten.

Waarschuwing Lage bandenspanning:

Als er met een lage bandenspanning met de auto
wordt gereden gaat het waarschuwingslampje
branden. De waarschuwing [Lage bandenspan-
ning] verschijnt ook op het voertuiginformatie-
display.

Wanneer het waarschuwingslampje lage ban-
denspanning gaat branden, dient u de auto stil
te zetten en de bandenspanning terug te bren-
gen op de aanbevolen waarde in koude (COLD)
toestand, zoals aangegeven op de
bandenspanningssticker. Gebruik een
bandenspanningsmeter om de bandenspan-
ning te controleren.

Het waarschuwingslampje lage bandenspan-
ning gaat niet automatisch uit wanneer de ban-
denspanning is aangepast. Nadat de band is op-
gepompt tot de aanbevolen spanning, dient u
de bandenspanningen die in uw auto geregis-
treerd zijn te resetten (model met TPMS-reset-
functie) en vervolgens met de auto te rijden met
snelheden boven 25 km/u (16 mph).

Dit is nodig om het TPMS-systeem te activeren
en zorgt ervoor dat het waarschuwingslampje
lage bandenspanning uit gaat.

Model met TPMS-resetfunctie:

Het TPMS-systeem moet ook gereset worden na-
dat een band of wiel vervangen is, of nadat de
wielen gerouleerd zijn.

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

Als het waarschuwingslampje lage bandenspan-
ning toch gaat branden nadat u een reset heeft
uitgevoerd kan dat erop wijzen dat het
bandenspanningscontrolesysteem niet goed
functioneert. Laat het systeem nakijken door
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

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

Waarschuwing lekke band (indien aanwezig):

Deze waarschuwing verschijnt wanneer er een
band lek is.

Als er met één of meerdere lege banden met de
auto gereden wordt, gaat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning branden en klinkt
er gedurende 10 seconden een akoestisch sig-
naal. De waarschuwing [Lekke band] verschijnt
ook op het voertuiginformatiedisplay.

Het akoestisch signaal zal alleen klinken bij de
eerste waarschuwing voor een lekke band, en
het waarschuwingslampje zal blijven branden.
Wanneer de waarschuwing voor een lekke band
geactiveerd wordt, moet u het systeem laten
herinstellen en de band laten nakijken, en zo
nodig vervangen, door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf. Zelfs als de band is opge-
pompt tot de gespecificeerde spanning voor
koude banden, zal het waarschuwingslampje
blijven branden tot het systeem opnieuw is in-
gesteld door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

Modellen met runflatbanden kunnen beperkte
tijd doorrijden op een lekke band. Zie “Runflat-
banden (indien aanwezig)” in hoofdstuk “6. In geval
van nood” en “Runflatbanden (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf” voor meer
details.

Storing in het TPMS:

Als het TPMS niet correct werkt, gaat het
waarschuwingslampje lage bandenspanning
gedurende ongeveer 1 minuut knipperen wan-
neer de contactschakelaar in de ON-stand wordt
gezet. Het lampje blijft na 1 minuut branden.
Laat het systeem nakijken door een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf. De waarschu-
wing [Lage bandenspanning] of [Lekke band] (in-
dien aanwezig) verschijnt niet wanneer het
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waarschuwingslampje voor lage bandenspan-
ning is gaan branden om een storing in het TPMS
aan te geven.

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

WAARSCHUWING

• Radiogolven kunnen een negatief effect hebben op
elektrische medische apparatuur. Mensen met een
pacemaker moeten daarom vóór gebruik contact
opnemen met de fabrikant van hun elektrische me-
dische apparaat voor informatie over de mogelijke
effecten.

• Als het lampje niet gaat branden met de contact-
schakelaar in de ON-stand, moet u de auto zo snel
mogelijk laten nakijken door een INFINITI-centrum
of een erkend garagebedrijf.

• Als het waarschuwingslampje voor lage banden-
spanning gaat branden tijdens het rijden, is het
raadzaam plotselinge stuurmanoeuvres of abrupt
remmen te vermijden, de snelheid te matigen en
de auto zo snel mogelijk te stoppen op een veilige
plek langs de weg. Rijden met banden met een te
lage bandenspanning kan de banden permanent
beschadigen en de kans op bandbreuk vergroten.
De auto zou ernstig beschadigd kunnen raken en
een mogelijk ongeval met ernstig lichamelijk let-
sel zou het gevolg kunnen zijn. Controleer de ban-
denspanning van alle vier de banden. Om ervoor te
zorgen dat het waarschuwingslampje lage

bandenspanning uit gaat, moet u de bandenspan-
ning instellen op de aanbevolen waarde in KOUDE
toestand, zoals aangegeven op de
bandenspanningssticker. Als het lampje nog
steeds brandt tijdens het rijden nadat de banden-
spanning is aangepast, kan er sprake zijn van een
lekke band of een storing in het TPMS-systeem.
Repareer een lekke band met de reparatieset voor
lekke banden (indien aanwezig). Als geen van de
banden lek is en alle banden opgepompt zijn tot
de juiste spanning, laat de auto dan nakijken door
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

• Voor modellen met runflatbanden: hoewel u door
kunt rijden met een lekke runflatband, moet u er
wel rekening mee houden dat de wegligging en
het rijgedrag van de auto verslechterd is, wat kan
leiden tot een ongeval en lichamelijk letsel. Lange
tijd op hoge snelheid rijden kan dit soort banden
beschadigen als ze lek zijn.

– Rijd niet harder dan 80 km/u (50 mph) en
niet meer dan ongeveer 150 km (93 mijl)
met een lekke runflatband. De eigenlijke
afstand die u kunt rijden met een lekke
runflatband hangt af van de buiten-
temperatuur, belading van de auto, staat
van het wegdek en andere factoren.

– Als u ongewone geluiden of trillingen
waarneemt terwijl u met een lekke run-
flatband rijdt, moet u de auto naar de kant
van de weg dirigeren en zo snel mogelijk

stoppen. De band kan ernstig beschadigd
zijn en vervangen moeten worden.

• Zorg ervoor het TPMS-systeem te resetten na de
bandenspanning aangepast te hebben (model met
TPMS-resetfunctie). Het TPMS-systeem zal alleen
weer waarschuwen bij lage bandenspanning als
het systeem gereset is.

• Wanneer er een reservewiel wordt gemonteerd of
een wiel wordt vervangen, zal het TPMS-systeem
niet functioneren en gaat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning gedurende ongeveer
1 minuut knipperen. Het lampje blijft na 1 minuut
branden. Neem zo snel mogelijk contact op met uw
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf om de
band te vervangen en/of het systeem opnieuw in
te laten stellen.

• Als de banden worden vervangen door banden die
niet oorspronkelijk door INFINITI zijn voorgeschre-
ven, kan dit de juiste werking van het TPMS versto-
ren.

LET OP

• Het TPMS is geen vervanging voor een regelmatige
controle van de bandenspanning. Controleer de
bandenspanning regelmatig.

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

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

Instrumenten en bedieningen 2-9



Hoofdwaarschuwingslampje
Als de contactschakelaar in de ON-stand staat,
gaat het hoofdwaarschuwingslampje branden
als één van de volgende punten op de voertuig-
informatiedisplay wordt getoond.

• Waarschuwing GEEN SLEUTEL

• Waarschuwing SCHAKEL NAAR PARKEERSTAND

• DUWEN-waarschuwing (indien aanwezig)

• Waarschuwing Sleutel ID onjuist

• Waarschuwing Parkeerrem deactiveren

• Waarschuwing Laag ruitensproeierpeil

• Waarschuwing Portier/kofferbak open

• Waarschuwing Intelligent Key-systeem

• Waarschuwing Lage bandenspanning

• Waarschuwing lekke band (indien aanwezig)

• Waarschuwing lage oliedruk (indien aanwezig)

• Waarschuwing laag oliepeil (indien aanwezig)

• Waarschuwing AdBlue® (indien aanwezig)

• Waarschuwingslampje Vierwielaandrijving (4WD)
(indien aanwezig)

• Waarschuwing Koplampen (indien aanwezig)

• Waarschuwing Adaptieve bochtverlichting (AFS)
(indien aanwezig)

• Waarschuwing Chassis Control

(Zie “Voertuiginformatiedisplay” verderop in dit
hoofdstuk.)

Als de waarschuwingen voor het rijhulpsysteem
(indien aanwezig) op het voertuiginformatie-
display verschijnen zal het hoofd-
waarschuwingslampje ook oplichten. Zie “Lane
Departure Warning-systeem (LDW)/Lane Departure
Prevention-systeem (LDP) (indien aanwezig)” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden”, “Blind Spot Warning-sys-
teem/Blind Spot Intervention-systeem/Back-up Colli-
sion Intervention-systeem (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”, “Distance Control As-
sist-systeem (DCA) (indien aanwezig)” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden”, “Forward Emergency Braking
(Autonoom noodremsysteem) (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden” en “Predictive For-
ward Collision Warning-systeem (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

Waarschuwingslampje voor de
actieve motorkap (indien
aanwezig)

Wanneer de contactschakelaar op ON staat, zal
het waarschuwingslampje van de actieve motor-
kap ongeveer 7 seconden branden en vervol-
gens doven. Dit geeft aan dat de actieve motor-
kap operationeel is.

Als een van de volgende gevallen zich voordoet,
moet de actieve motorkap nagekeken worden.

Laat het systeem nakijken en zonodig repareren
door een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf.

• Het waarschuwingslampje voor de actieve motor-
kap blijft branden na 7 seconden.

• Het waarschuwingslampje voor de actieve motor-
kap knippert met intervallen.

• Het waarschuwingslampje voor de actieve motor-
kap gaat helemaal niet branden.

Als u de actieve motorkap niet laat nakijken en
repareren, werkt het mogelijk niet correct. (Zie
“Actieve motorkap (indien aanwezig)” in hoofdstuk
“1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvul-
lend veiligheidssysteem”.)

Waarschuwingslampje
stuurbekrachtiging

Modellen met elektrische stuurbekrachtiging:

Het waarschuwingslampje stuurbekrachtiging
gaat branden zodra de contactschakelaar in de
ON-stand staat. Nadat de motor is gestart, blijft
het waarschuwingslampje stuurbekrachtiging
nog gedurende een aantal seconden branden.
Dit geeft aan dat de elektrische stuurbekrachti-
ging operationeel is.

Als het waarschuwingslampje voor de stuurbe-
krachtiging gaat branden terwijl de motor
draait, werkt de elektrische stuurbekrachtiging
mogelijk niet goed en is mogelijk onderhoud no-
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dig. Laat de elektrische stuurbekrachtiging na-
kijken door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

Wanneer het waarschuwingslampje voor stuur-
bekrachtiging oplicht terwijl de motor draait, zal
de stuurbekrachtiging tijdens de stuur-
manoeuvres wegvallen maar zult u nog altijd
controle over de auto hebben. Door het wegval-
len van de bekrachtiging is er veel meer kracht
vereist om het stuur te bedienen, vooral in
scherpe bochten en bij lage snelheden.

Zie “Type met elektrische stuurbekrachtiging” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

Modellen met elektrische stuurbekrachtiging
met hydraulische pomp:

Het waarschuwingslampje stuurbekrachtiging
gaat branden zodra de contactschakelaar in de
ON-stand staat. Nadat de motor is gestart, gaat
het waarschuwingslampje stuurbekrachtiging
uit. Dit geeft aan dat de elektrische stuurbe-
krachtiging met hydraulische pomp operatio-
neel is.

Als het waarschuwingslampje voor de stuurbe-
krachtiging gaat branden terwijl de motor
draait, functioneert het elektrische
stuurbekrachtigingsysteem met hydraulische
pomp mogelijk niet correct en is misschien on-
derhoud nodig. Laat de elektrische stuurbe-
krachtiging met hydraulische pomp nakijken
door een INFINITI-centrum of erkend garagebe-

drijf. (Zie “Elektrische stuurbekrachtiging met
hydraulische pomp” in hoofdstuk “5. Starten en rij-
den”.)

Modellen met Direct Adaptive Steering:

Het waarschuwingslampje stuurbekrachtiging
gaat branden zodra de contactschakelaar in de
ON-stand staat. Nadat de motor is gestart, blijft
het waarschuwingslampje stuurbekrachtiging
nog gedurende een aantal seconden branden.
Dit geeft aan dat het Direct Adaptive Steering-
systeem werkzaam is. Ga pas rijden nadat het
waarschuwingslampje voor de stuurbekrachti-
ging uit is gegaan.

Indien het waarschuwingslampje voor de stuur-
bekrachtiging tijdens het rijden gaat branden,
dient u de auto langs de kant van de weg op een
veilige plek stil te zetten. Als het
waarschuwingslampje voor de stuurbekrachti-
ging uit gaat, kunt u weer gaan rijden. Als het
waarschuwingslampje stuurbekrachtiging blijft
branden, laat het Direct Adaptive Steering-sys-
teem dan nakijken door een INFINITI Center of
erkend garagebedrijf. (Zie “Type met Direct
Aanpasbaar Stuursysteem (Direct Adaptive Steering)”
in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

Waarschuwingslampje
veiligheidsgordels

Het lampje en het geluidssignaal herinneren u
eraan om de veiligheidsgordels vast te maken.

Het veiligheidsgordelcontrolelampje voor de
voorstoelen op het dashboard brandt wanneer
de contactschakelaar in de ON-stand is gezet.
Het lampje blijft branden totdat de voorste vei-
ligheidsgordels zijn vastgemaakt.

Als de rijsnelheid hoger is dan 15 km/u (10 mph),
zal het lampje gaan knipperen en zal het ge-
luidssignaal klinken tenzij de veiligheidsgor-
dels voorin goed zijn vastgemaakt. Het geluids-
signaal blijft ongeveer 90 seconden klinken of
totdat de veiligheidsgordels zijn vastgemaakt.

De waarschuwingslampjes voor de veiligheids-
gordels van de achterbank zijn te vinden op het
midden van het dashboard. Wanneer de rijsnel-
heid hoger is dan 10 km/u (6 MPH), zal het
waarschuwingslampje dat betrekking heeft op
de niet vastgemaakte veiligheidsgordel van de
achterbank rood oplichten. Wanneer de veilig-
heidsgordel van de achterpassagier stevig is
vastgemaakt, zal het waarschuwingslampje uit
gaan. De waarschuwinglampjes gaan automa-
tisch uit na ongeveer 35 seconden.

Als de rijsnelheid hoger is dan 15 km/u (10 mph)
en een achterpassagier maakt zijn veiligheids-
gordel los, dan zal er kort een geluidssignaal
klinken en het bijbehorende waarschuwings-
lampje zal gaan branden. Het waarschuwing-
lampje gaat automatisch uit na ongeveer 35 se-
conden.
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Voor voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van
veiligheidsgordels, zie “Veiligheidsgordels” in
hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels
en aanvullend veiligheidssysteem”.

Waarschuwingslampje
airbagsysteem (SRS)

Als de contactschakelaar in de ON-stand staat,
gaat het SRS-airbagwaarschuwingslampje ge-
durende ongeveer 7 seconden branden om ver-
volgens weer te doven. Dit geeft aan dat het
SRS-airbagsysteem operationeel is.

Als een van de volgende omstandigheden zich
voordoet, is onderhoud vereist aan het SRS-air-
bagsysteem of aan de veiligheidsgordel-
spanners. Laat het systeem nakijken en zonodig
repareren door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

• Het waarschuwingslampje voor het airbagsysteem
(SRS) blijft na ongeveer 7 seconden branden.

• Het airbagwaarschuwingslampje knippert onregel-
matig.

• Het waarschuwingslampje voor het airbagsysteem
(SRS) gaat helemaal niet branden.

Zonder controle en eventuele reparatie werken
het SRS-airbagsysteem en de gordelspanners
mogelijk niet naar behoren. (Zie “Aanvullend
veiligheidssysteem” in hoofdstuk “1. Veiligheid —
stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheids-
systeem”.)

Waarschuwingslampje Vehicle
Dynamic Control (VDC) (behal-
ve Europa)/Waarschuwings-
lampje Electronic Stability
Programme (ESP) (voor
Europa)

Wanneer de contactschakelaar op ON staat, gaat
het waarschuwingslampje voor het Vehicle Dy-
namic Controlsysteem/de Elektronische
stabiliteitsregeling (ESP) branden om vervol-
gens weer te doven.

Het waarschuwingslampje knippert wanneer
het VDC/ESP-systeem in werking is.

Wanneer het waarschuwingslampje tijdens het
rijden gaat knipperen, wijst dit op een glad weg-
dek en het feit dat de auto grip verliest.

Als het waarschuwingslampje gaat branden ter-
wijl de contactschakelaar in de ON-stand wordt
gezet, kan dat erop wijzen dat het VDC/ESP-sys-
teem, de Active Trace Control, de remkracht-
verdeling of het Hill Start Assist-systeem niet
correct werkt en onderhoud vereist. Laat het sys-
teem nakijken en zonodig repareren door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

In geval van een storing in het systeem wordt
het VDC/ESP-systeem uitgeschakeld, er kan
echter nog steeds met de auto gereden worden.

Zie “Vehicle Dynamic Control-systeem (VDC) (behalve
voor Europa)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden” of

“Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) (voor
Europa)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

Waarschuwingslampje water
in brandstoffilter (model met
dieselmotor)

Indien het waarschuwingslampje “water in
brandstoffilter” gaat branden terwijl de motor
draait, laat dan direct water uit het brandstof-
filter lopen. (Zie “Brandstoffilter” in hoofdstuk
“8. Onderhoud en doe-het-zelf”.)

LET OP

Als u de auto blijft gebruiken zonder het water af te
tappen, kan de motor ernstig beschadigd raken.

CONTROLELAMPJES

Controlelampje dimlicht
Het controlelampje voor dimlicht gaat branden
wanneer het dimlicht is ingeschakeld. Het con-
trolelampje gaat uit zodra grootlicht wordt ge-
selecteerd. (Zie “High Beam Assist (Grootlicht-
assistent) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”.)

Controlelampje portierver-
grendeling (indien aanwezig)

Het controlelampje portiervergrendeling, welke
u op het dashboard vindt, gaat branden wan-
neer alle portieren vergrendeld zijn.

• Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, zal het controlelampje portiervergrendeling

2-12 Instrumenten en bedieningen



gaan branden en blijven branden wanneer de por-
tieren vergrendeld worden met de schakelaar voor
de centrale portiervergrendeling.

• Als de contactschakelaar in de ACC-stand, “OFF”-
stand of LOCK-stand staat, zal het controlelampje
portiervergrendeling als volgt werken:

– Wanneer de portieren worden vergren-
deld met de schakelaar voor centrale
portiervergrendeling, zal het controle-
lampje voor portiervergrendeling gedu-
rende 30 minuten branden.

– Wanneer de portieren worden vergren-
deld door te drukken op de vergrendel-
knop m op de Intelligent Key of op één
van de verzoekschakelaars, dan gaat het
controlelampje voor portiervergrendeling
gedurende 1 minuut branden.

Het controlelampje voor portiervergrendeling
gaat uit zodra er een portier wordt ontgrendeld.

Om portieren te vergrendelen of ontgrendelen,
zie “Portieren” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rij-
den”.

Controlelampje ECO-rijstand
(indien aanwezig)

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
gezet wordt, zal het lampje gaan branden en dan
uit gaan.

Wanneer de INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar
op ECO gezet wordt, gaat het ECO-controle-

lampje branden, knipperen, of blijft uit, afhan-
kelijk van de bediening van het gaspedaal, om
de bestuurder te helpen om zuinig te rijden. Zie
voor meer informatie “ECO-pedaalsysteem (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

Controlelampje mistvoorlamp
Het controlelampje van de mistvoorlamp gaat
branden wanneer de mistvoorlampen aanstaan.
(Zie “Mistlampschakelaar” verderop in dit hoofdstuk.)

/ Statuslampje voor-
passagiersairbag

Het statuslampje voor de voorpassagiersairbag
(m ) gaat branden op het dashboard zodra de
voorpassagiersairbag wordt uitgeschakeld via
de schakelaar voor de voorpassagiersairbag.
Wanneer de voorpassagiersairbag wordt inge-
schakeld gaat het statuslampje voor de voor-

passagiersairbag (m ) branden.

Zie voor meer informatie “Voorairbagsysteem” in
hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels
en aanvullend veiligheidssysteem”.

Controlelampje gloeibougies
(voor modellen met
dieselmotor)

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, gaat het gloeibougiescontrolelampje
branden en dooft zodra de gloeibougies opge-
warmd zijn.

Als de gloeibougies al opgewarmd zijn, knippert
het gloeibougiescontrolelampje kort en dooft
vervolgens weer.

Controlelampje High Beam
Assist (indien aanwezig)

Het controlelampje gaat branden wanneer de
koplampen aan gaan als de koplampschakelaar
op <AUTO> staat en grootlicht geselecteerd
wordt. Dit geeft aan dat de grootlicht assistent
operationeel is. (Zie “High Beam Assist (Grootlicht-
assistent) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”.)

Controlelampje grootlicht
Het controlelampje grootlicht gaat branden
wanneer het grootlicht is ingeschakeld. Het con-
trolelampje gaat uit zodra het dimlicht wordt ge-
selecteerd. (Zie “High Beam Assist (Grootlicht-
assistent) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”.)

Controlelampje motorstoring
(MI)

LET OP

• Als u de auto blijft gebruiken zonder het motor-
regelsysteem te laten inspecteren en zo nodig re-
pareren, kan dit leiden tot slechte rijeigenschap-
pen, hoger brandstofverbruik en eventuele schade
aan het motorregelsysteem, waardoor uw garan-
tie kan komen te vervallen.
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• Een foutieve afstelling van het motorregelsysteem
kan ertoe leiden dat uw auto niet meer voldoet aan
de plaatselijk en landelijk geldende emissie-
normen en wetgeving.

Behalve modellen met 2.2L dieselmotor:

Het motorstoringlampje (MIL) gaat branden
wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat. Nadat de motor is gestart, gaat het MIL-
lampje uit. Dit geeft aan dat het motor-
regelsysteem operationeel is.

Behalve model met 2.2L dieselmotor:

Als het MIL-lampje gaat branden terwijl de mo-
tor draait, functioneert het motorregelsysteem
mogelijk niet correct en is waarschijnlijk onder-
houd nodig. Laat het systeem nakijken en zo no-
dig repareren door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Als het MIL-lampje knippert terwijl de motor
draait, is er misschien een storing in het motor-
regelsysteem. In dit geval functioneert het
emissieregelsysteem mogelijk niet goed en is
onderhoud misschien nodig. Laat het systeem
nakijken en zonodig repareren door een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.

Voor model met 2.2L dieselmotor:

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, gaat het motorstoringslampje (MIL) bran-
den en dooft vervolgens. Dit geeft aan dat het
motorregelsysteem operationeel is.

Voor model met 2.2L dieselmotor:

Als het MIL-lampje gaat branden terwijl de mo-
tor draait, functioneert het motorregelsysteem
mogelijk niet correct en is waarschijnlijk onder-
houd nodig. Laat het systeem nakijken en zo no-
dig repareren door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Voorzorgsmaatregelen:

Om mogelijke schade aan het motor-
regelsysteem te beperken of voorkomen wan-
neer het MIL-lampje knippert:

• Rijd niet sneller dan 70 km/u (43 mph).

• Trek niet snel op en rem niet abrupt af.

• Rijd niet op steile opwaartse hellingen.

• Rijd niet met onnodig veel bagage en sleep geen
aanhanger.

Behalve voor Europa en 2,0-liter turbo-
benzinemotormodel:

Als het MIL-lampje gaat branden terwijl de mo-
tor draait, functioneert het motorregelsysteem
mogelijk niet correct en is waarschijnlijk onder-
houd nodig. Laat het systeem nakijken en zono-
dig repareren door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Controlelampje
mistachterlicht

Het controlelampje mistachterlicht gaat bran-
den wanneer het mistachterlicht gaat branden.
(Zie “Mistachterlicht” verderop in dit hoofdstuk.)

Controlelampje
antidiefstalsysteem

Het controlelampje van het antidiefstalsysteem
knippert wanneer de contactschakelaar in de
ACC-, “OFF”- of LOCK-stand staat. Deze functie
geeft aan dat het beveiligingssysteem, waarmee
de auto is uitgerust operationeel is.

Als het beveiligingssysteem niet goed werkt,
blijft dit lampje branden zolang de contact-
schakelaar in de ON-stand staat. (Zie
“Beveiligingssystemen” verderop in dit hoofdstuk.)

Controlelampje kleinlicht
Het controlelampje kleinlicht gaat branden wan-
neer de stadslichten vóór, de dashboard-
verlichting, de achterlichten en de nummerbord-
verlichting aanstaan. Het controlelampje gaat
uit wanneer het m wordt uitgeschakeld.
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Controlelampje Stop/Start-
systeem/controlelampje
stationair-stopsysteem (indien
aanwezig)

Voor Europa:

Het controlelampje van het Stop/Start-systeem
gaat branden op het dashboard wanneer het
Stop/Start-systeem geactiveerd is.

Het controlelampje van het Stop/Start-systeem
knippert snel als de motorkap open staat terwijl
de motor is uitgezet door het systeem (bij mo-
dellen met automatische versnellingsbak (AT)).

Het controlelampje voor het Stop/Start-systeem
knippert langzaam als er een storing is in het
systeem.

OPMERKING

• Modellen met automatische versnellingsbak (AT):
wanneer het controlelampje voor het Stop/Start-
systeem op hoge snelheid knippert (ongeveer
tweemaal per seconde), moet u zorgen dat de mo-
torkap gesloten wordt. Wanneer de motorkap open
staat is de motor in de normale uitgeschakelde
toestand. Start in dit geval de motor opnieuw met
de contactschakelaar.

• Wanneer het controlelampje voor het Stop/Start-
systeem langzaam knippert (ongeveer eenmaal
per seconde), laat dan het systeem direct nakijken
en eventueel repareren door een INFINITI-centrum
of een erkend garagebedrijf.

Behalve Europa:

Het controlelampje voor het stationair stop-
systeem gaat branden op het dashboard wan-
neer het stationair stopsysteem wordt geacti-
veerd of wanneer deze in de klaar-status is.

Het controlelampje van het stationair stop-
systeem knippert snel als de motorkap open
staat terwijl de motor is uitgezet door het sys-
teem (voor model met automatische versnel-
lingsbak (AT)).

Het controlelampje van het stationair stop-
systeem knippert langzaam als er een storing is
in het systeem.

OPMERKING

• Modellen met automatische versnellingsbak (AT):
wanneer het controlelampje van het stationair
stopsysteem op hoge snelheid knippert (ongeveer
tweemaal per seconde), moet u nagaan of de mo-
torkap open staat. Wanneer de motorkap open
staat is de motor in de normale uitgeschakelde
toestand. Start in dit geval de motor opnieuw met
de contactschakelaar.

• Wanneer het controlelampje van het stationair
stopsysteem langzaam knippert (ongeveer één
keer per seconde), laat dan het systeem onmiddel-
lijk nakijken en eventueel repareren door een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

• Zelfs als het waarschuwingslampje van het statio-
nair stopsysteem gaat branden voordat u de auto

stopt, kan het zijn dat het stationair stopsysteem
niet wordt geactiveerd wanneer u op een
opwaartse of afwaartse helling rijdt, of wanneer
het stuurwiel wordt gebruikt, enz.

Controlelampje richtingaan-
wijzers aanhangwagen (indien
aanwezig)

Dit lampje gaat branden wanneer er een extra
elektrische belasting wordt waargenomen door
het richtingaanwijzersysteem.

Zie voor meer informatie “Rijden met aanhangwa-
gen (voor Europa)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

Controlelampjes richtingaan-
wijzers/waarschuwings-
knipperlichten

De controlelampjes voor richtingaanwijzers/
waarschuwingsknipperlichten knipperen wan-
neer de hendel voor de richtingaanwijzers of de
schakelaar voor de waarschuwings-
knipperlichten wordt bediend. (Zie “Schakelaar
richtingaanwijzers” verderop in dit hoofdstuk of
“Schakelaar waarschuwingsknipperlichten” in hoofd-
stuk “6. In geval van nood”.)
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Controlelampje Vehicle Dyna-
mic Control (VDC) OFF (behalve
voor Europa)/Controlelampje
Electronic Stability Program-
me (ESP) OFF (voor Europa)

Wanneer de contactschakelaar op ON staat, gaat
het controlelampje voor dynamische
stabiliteitsregeling (VDC)/elektronisch stabili-
teitsprogramma (ESP) OFF branden om vervol-
gens weer uit te gaan.

Het VDC/ESP OFF-controlelampje gaat branden
wanneer de VDC/ESP OFF-schakelaar in de “OFF-
”-stand wordt gezet.

Als de VDC/ESP OFF-schakelaar in de stand
“OFF” wordt gezet, wordt het VDC/ESP-systeem
uitgeschakeld.

Zie “Vehicle Dynamic Control-systeem (VDC) (behalve
voor Europa)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden” of
“Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) (voor
Europa)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

GELUIDSSIGNALEN

Waarschuwing remblokslijtage
De schijfremblokken geven een waarschuwings-
signaal in geval van slijtage. Als een remblok
vervangen dient te worden, zal het een hoog
schurend geluid produceren tijdens het rijden
van de auto. Het schurend geluid zal aanvanke-
lijk alleen hoorbaar zijn wanneer het rempedaal

wordt ingetrapt. Nadat het remblokverder is ver-
sleten, zult u het geluid altijd horen, ook wan-
neer u het rempedaal niet intrapt.

Laat het systeem nakijken en zonodig repareren
door een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf. (Zie “Remmen” in hoofdstuk “8. Onderhoud
en doe-het-zelf”.)

Herinneringssignaal voor sleutel
De waarschuwingszoemer sleutel klinkt indien
één van de volgende omstandigheden wordt op-
gemerkt:

• Het bestuurdersportier wordt geopend terwijl de
contactschakelaar in de ACC-stand of “OFF”-stand
staat.

• De schakelaar voor de centrale portier-
vergrendeling wordt in de vergrendelstand gedrukt
terwijl het bestuurdersportier open is en de
contactschakelaar in de ACC-stand of ON-stand
staat.

• De schakelaar voor de centrale portier-
vergrendeling wordt in de vergrendelstand gedrukt
terwijl een portier, behalve het bestuurdersportier,
open is.

Zorg ervoor dat de contactschakelaar in de
LOCK-stand staat wanneer het portier open
staat, en draag de Intelligent Key bij u wanneer
u de auto verlaat.

Voor het Intelligent Key-systeem, klinkt er een
geluidssignaal binnen of buiten onder sommige

omstandigheden. Wanneer een geluidssignaal
klinkt, dient u zowel de auto als de Intelligent
Key te controleren. (Zie “Intelligent Key-systeem”
in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rijden”.)

Waarschuwingssignaal voor
verlichting
Het herinneringssignaal voor de verlichting
klinkt wanneer het bestuurdersportier wordt ge-
opend en een van de volgende omstandigheden
wordt gesignaleerd:

• De koplampschakelaar staat in de m - of
m -stand en de contactschakelaar in de ACC-,
“OFF”- of LOCK-stand.

Zet de koplampschakelaar in de <OFF>-stand of
de <AUTO>-stand als u de auto verlaat.

Herinneringssignaal voor parkeerrem
Het herinneringssignaal voor de parkeerrem
klinkt zodra de auto harder rijdt dan 7 km/u (4
mph) terwijl de parkeerrem nog is geactiveerd.
Breng de auto tot stilstand en geef de parkeer-
rem vrij.

Akoestisch signaal Stop/Start-sys-
teem of stationair stopsysteem
(indien aanwezig)
Het akoestisch signaal van het stationair stop-
systeem zal klinken als de motorkap (voor AT-
en MT-modellen) of het bestuurdersportier
wordt geopend en wanneer de veiligheidsgor-
del van de bestuurder wordt losgemaakt (voor
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MT-modellen) terwijl het Stop/Start-systeem of
het stationair stopsysteem is geactiveerd.

OPMERKING

• Sluit de motorkap. Wanneer de motorkap open
staat is de motor in de normale uitgeschakelde
toestand. Start in dit geval de motor opnieuw met
de contactschakelaar (voor AT- en MT-modellen).

• Controleer of de veiligheidsgordel van de bestuur-
der is vastgemaakt en of het bestuurdersportier is
gesloten. Wanneer de veiligheidsgordel van de be-
stuurder niet is vastgemaakt en het bestuurders-
portier staat open, is de motor in de normale uit-
geschakelde toestand. Start in dit geval de motor
opnieuw met de contactschakelaar (voor MT-mo-
del).

Het voertuiginformatiedisplayj1 bevindt zich
tussen de toerenteller en de snelheidsmeter en
toont de volgende informatie, naast andere
waarschuwingen en informatie.

• Automatische versnellingsbak (AT)

– Zie “Rijden met automatische versnellingsbak
(AT)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”
(P. 5-15)

• Vierwielaandrijving (4WD)

– Zie “Vierwielaandrijving (4WD) (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”
(P. 5-22)

• Snelheidsbegrenzer

– Zie “Snelheidsbegrenzer” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden” (P. 5-64)

• Cruise control

– Zie “Cruise control (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden” (P. 5-67)

• Intelligent Cruise Control (ICC)

– Zie “Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC)
(indien aanwezig in modellen met handgescha-
kelde versnellingsbak)” in hoofdstuk “5. Star-
ten en rijden” (P. 5-84)

• Active Lane Control

– Zie “Active Lane Control-systeem (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”
(P. 5-39)

• Lane Departure Warning (LDW)/Lane Departure
Prevention (LDP)

– Zie “Lane Departure Warning-systeem (LDW)/
Lane Departure Prevention-systeem (LDP) (in-
dien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rij-
den” (P. 5-43)

• BSW/Blind Spot Intervention/BCI-systeem

– Zie “Blind Spot Warning-systeem/Blind Spot
Intervention-systeem/Back-up Collision Inter-
vention-systeem (indien aanwezig)” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden” (P. 5-49)

• Distance Control Assist (DCA)

– Zie “Distance Control Assist-systeem (DCA) (in-
dien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rij-
den” (P. 5-99)
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• Forward Emergency Braking

– Zie “Forward Emergency Braking (Autonoom
noodremsysteem) (indien aanwezig)” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden” (P. 5-106)

• Predictive Forward Collision Warning

– Zie “Predictive Forward Collision Warning-sys-
teem (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Star-
ten en rijden” (P. 5-111)

• Active Trace Control

– Zie “Active Trace Control” in hoofdstuk“5. Star-
ten en rijden” (P. 5-32)

• Intelligent Key-systeem

– Zie “Intelligent Key-systeem” in hoofdstuk
“3. Alvorens te gaan rijden” (P. 3-6)

• Stop/Start-systeem

– Zie “Stop/Start-systeem (voor Europa) of Sta-
tionair stopsysteem (behalve voor Europa) (in-
dien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rij-
den” (P. 5-34)

• AdBlue® Selectieve katalytische reductie (SCR)

– Zie “AdBlue® Selectieve katalytische reductie
(SCR) (indien aanwezig voor model met
dieselmotor)” in hoofdstuk “5. Starten en rij-
den”
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WERKINGSINDICATORS
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1. Indicator voor startende motor
(voor modellen met automatische
versnellingsbak (AT))
Deze indicator verschijnt wanneer de schakel-
hendel in de P-stand (parkeren) staat.

Deze indicator geeft aan dat de motor zal star-
ten wanneer de contactschakelaar wordt inge-
drukt en het rempedaal tegelijkertijd wordt in-
getrapt. De motor kan direct in elke stand ge-
start worden.

2. Indicator voor starten motor (voor
modellen met handgeschakelde
versnellingsbak (MT))
Deze indicator geeft aan dat de motor zal star-
ten wanneer de contactschakelaar wordt inge-
drukt en het koppelingspedaal tegelijkertijd
wordt ingetrapt. De motor kan direct in elke
stand gestart worden.

U kunt de motor ook starten door op het rempe-
daal te trappen terwijl de schakelhendel in de
N-stand (vrij) staat.

3. Indicator Storing in de
ontgrendeling van het stuurslot
Deze indicator verschijnt wanneer het stuurslot
niet gedeactiveerd kan worden.

Wanneer dit gebeurt, druk dan op de contact-
schakelaar terwijl u het stuur rustig heen en
weer beweegt.

Zie “Stuurslot” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

4. Waarschuwing GEEN SLEUTEL
Deze waarschuwing verschijnt wanneer het por-
tier wordt gesloten en de Intelligent Key niet in
de auto is, terwijl de contactschakelaar in de
ACC-stand of ON-stand staat. Zorg ervoor dat de
Intelligent Key zich in de auto bevindt.

Zie “Intelligent Key-systeem” in hoofdstuk “3. Alvo-
rens te gaan rijden” voor meer details.

5. Waarschuwing SCHAKEL NAAR
PARKEERSTAND (modellen met
automatische versnellingsbak (AT))
Deze waarschuwing verschijnt wanneer de
contactschakelaar wordt ingedrukt om de motor
af te zetten, terwijl de schakelhendel in een an-
dere stand staat dan de P-stand (parkeren).

Wanneer deze waarschuwing verschijnt, zet u de
schakelhendel in de P-stand (parkeren) of
plaatst u de contactschakelaar op ON.

Er zal in de auto ook een waarschuwingssignaal
klinken. (Zie “Intelligent Key-systeem” in hoofdstuk
“3. Alvorens te gaan rijden”.)

6. Waarschuwing “CONTACT
UITZETTEN” (modellen met
automatische versnellingsbak (AT))
Deze waarschuwing verschijnt wanneer de scha-
kelhendel in de P-stand (parkeren) wordt gezet,
terwijl de contactschakelaar in de ACC-stand
staat nadat de waarschuwing SCHAKELEN P is
verschenen.

Om de contactschakelaar in de “OFF”-stand te
zetten, volgt u de volgende procedure:

• Waarschuwing SCHAKEL NAAR PARKEERSTAND→
(Zet de schakelhendel op P) → Waarschu-
wing CONTACT UITZETTEN → (Druk op de
contactschakelaar → de stand van de
contactschakelaar gaat naar ON) → Waar-
schuwing CONTACT UITZETTEN → (Druk op
de contactschakelaar → de stand van de
contactschakelaar gaat naar “OFF”)

7. Indicator Spanning sleutelbatterij
laag (Intelligent Key)
Deze indicator verschijnt wanneer de batterij
van de Intelligent Key bijna leeg is.

Als deze indicator verschijnt, moet u de batterij
vervangen door een nieuwe. (Zie “Lege Intelligent
Key-batterij” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)
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8. Indicator voor starten motor met
Intelligent Key-systeem
Deze indicator verschijnt wanneer de batterij
van de Intelligent Key bijna leeg is en de com-
municatie tussen het Intelligent Key-systeem en
de auto niet meer normaal verloopt.

Als deze indicator verschijnt, moet u de contact-
schakelaar aanraken met de Intelligent Key ter-
wijl u het rempedaal intrapt. (Zie “Lege Intelligent
Key-batterij” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

9. Waarschuwing Sleutel ID onjuist
Deze waarschuwing verschijnt wanneer de
contactschakelaar uit de LOCK-stand wordt ge-
haald en de Intelligent Key niet wordt herkend
door het systeem. U kunt de auto niet starten
met een ongeregistreerde sleutel. Gebruik de
geregistreerde Intelligent Key. Zie “Intelligent
Key-systeem” in hoofdstuk “5. Alvorens te gaan rij-
den”.

10. Waarschuwing Parkeerrem
deactiveren
Deze waarschuwing verschijnt wanneer de snel-
heid van de auto boven de 7 km/u (4 mph) ligt
en de parkeerrem nog geactiveerd is. Breng de
auto tot stilstand en geef de parkeerrem vrij.

11. Waarschuwing Laag
brandstofniveau (Bereik)
Deze waarschuwing verschijnt wanneer de
brandstof in de tank bijna op is. Vul brandstof
bij zodra dat uitkomt, bij voorkeur voordat de
meternaald de leegstand (0) aangeeft.

Als de brandstofmeter de leegstand (0) bereikt,
is er nog een kleine reserve brandstof aanwezig
in de tank.

12. Waarschuwing Laag
ruitensproeierpeil
Deze waarschuwing verschijnt als het vloeistof-
niveau in het reservoir laag is. Vul zo nodig
sproeivloeistof bij. (Zie “Ruitensproeiervloeistof”
in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”.)

13. Waarschuwing Portier/kofferbak
open
Deze waarschuwing verschijnt als één van de
portieren en/of het kofferdeksel open staat of
niet goed gesloten is. Het voertuigpictogram
laat op het beeldscherm zien welk portier, of het
kofferdeksel, open staat.

14. Waarschuwing Intelligent
Key-systeem
Deze waarschuwing verschijnt in geval van een
storing in het Intelligent Key-systeem.

Als deze waarschuwing verschijnt terwijl de mo-
tor uit staat, kan de motor niet gestart worden.

Als deze waarschuwing verschijnt wanneer de
motor draait, kan er met de auto gereden wor-
den. Neem echter wel zo snel mogelijk contact
op met een INFINITI Center of erkend garagebe-
drijf om het te laten repareren.

15. Waarschuwing Lage
bandenspanning
Deze waarschuwing ([Lage bandenspanning] en
een voertuigpictogram - indien aanwezig) ver-
schijnt wanneer het waarschuwingslampje voor
lage bandenspanning op het dashboard gaat
branden en lage bandenspanning is waargeno-
men. Deze waarschuwing verschijnt telkens
wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
wordt gezet zo lang het waarschuwingslampje
voor lage bandenspanning blijft branden. Stop
de auto wanneer deze waarschuwing verschijnt,
en breng de bandenspanning op de aanbevolen
waarde voor koude banden (COLD) zoals
getoond op de bandenspanningssticker. (Zie “
Waarschuwingslampje lage bandenspanning” eerder
in dit hoofdstuk en “Bandenspanningscontrole-
systeem (TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

16. Waarschuwing lekke band (indien
aanwezig)
Deze waarschuwing ([Lekke band] en een
voertuigpictogram - indien aanwezig) verschijnt
wanneer het waarschuwingslampje voor lage
bandenspanning op het dashboard is gaan
branden en één of meerdere zachte banden zijn
waargenomen tijdens het rijden. Er zal ook on-
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geveer 10 seconden een akoestisch signaal klin-
ken. Zie “ Waarschuwingslampje lage
bandenspanning” eerder in dit hoofdstuk en
“Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden”.

17. Waarschuwing Lage oliedruk (voor
modellen met VR30DDTT-motor)
Deze waarschuwing verschijnt wanneer een lage
oliedruk wordt gesignaleerd. Als de waarschu-
wing verschijnt tijdens normaal rijden, ga dan
naar de kant van de weg en stop op een veilige
plek, zet onmiddellijk de motor af en bel een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

De waarschuwing lage oliedruk is niet bedoeld
om een laag oliepeil aan te geven. Gebruik de
peilstok om het oliepeil te controleren. (Zie
“Motorolie” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-
zelf”.)

LET OP

Als het waarschuwingslampje motoroliedruk brandt
bij draaiende motor, kan de motor ernstig beschadigd
raken.

18. Waarschuwing Lage oliedruk (voor
modellen met 2,0L turbobenzinemo-
tor en modellen met 2,2L dieselmotor)
Deze waarschuwing verschijnt wanneer een lage
oliedruk wordt gesignaleerd. Als de waarschu-
wing verschijnt tijdens normaal rijden, ga dan
naar de kant van de weg en stop op een veilige

plek, zet onmiddellijk de motor af en bel een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

De waarschuwing lage oliedruk is niet bedoeld
om een laag oliepeil aan te geven. Gebruik de
peilstok om het oliepeil te controleren. (Zie
“Motorolie” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-
zelf”.)

LET OP

Als het waarschuwingslampje motoroliedruk brandt
bij draaiende motor, kan de motor ernstig beschadigd
raken.

19. Waarschuwing AdBlue® (indien
aanwezig)
Deze waarschuwing verschijnt wanneer het ni-
veau van de AdBlue®-vloeistof in de tank te laag
is of als er een storing is in het AdBlue® Selec-
tieve katalytische reductiesysteem (SCR). Zie
“AdBlue® Selectieve katalytische reductie (SCR) (in-
dien aanwezig voor model met dieselmotor)” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden”.

20. Waarschuwingslampje
Vierwielaandrijving (4WD) (indien
aanwezig)
Deze waarschuwing verschijnt wanneer het In-
telligente vierwielaandrijfsysteem (4WD) niet
goed functioneert wanneer de motor draait. Zie
voor meer informatie “Vierwielaandrijving (4WD)
(indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

21. Waarschuwing Verzendstand aan
Druk opslag zekering
Deze waarschuwing verschijnt mogelijk als de
zekeringschakelaar voor langdurige opslag niet
ingedrukt is (ingeschakeld is). Wanneer deze
waarschuwing verschijnt moet u de zekering-
schakelaar voor langdurige opslag indrukken
(inschakelen) om de waarschuwing uit te zetten.
Zie voor meer informatie “Zekeringschakelaar voor
langdurige opslag” in hoofdstuk “8. Onderhoud en
doe-het-zelf”.

22. Waarschuwing Koplampen (indien
aanwezig)
Deze waarschuwing verschijnt wanneer de LED-
koplampen niet goed functioneren. Laat het sys-
teem nakijken door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

23. Waarschuwing Adaptieve bocht-
verlichting (AFS) (indien aanwezig)
Deze waarschuwing verschijnt wanneer de
Adaptieve bochtverlichting niet goed werkt.
Laat het systeem nakijken door een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf.

(Zie “Adaptive Front Lighting System (AFS - Adaptief
koplampsysteem) (indien aanwezig)” verderop in dit
hoofdstuk.)
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24. Waarschuwing Voeding wordt
uitgeschakeld om de accu te sparen
Deze waarschuwing verschijnt na een bepaalde
periode als de schakelhendel niet uit de P-stand
(parkeren) is gehaald.

25. Voeding uitgeschakeld om de accu
te sparen
Deze waarschuwing verschijnt nadat de contact-
schakelaar automatisch op “OFF” is gezet om de
accu te sparen.

26. Waarschuwing Koplampen
uitzetten
Deze waarschuwing verschijnt wanneer het
bestuurdersportier wordt geopend terwijl de
koplampschakelaar nog op ON staat en de
contactschakelaar in de ACC-stand, “OFF”-stand
of LOCK-stand wordt gezet. Zet de koplamp-
schakelaar in de <OFF>- of <AUTO>-stand. Zie voor
meer informatie “Schakelaar koplampverlichting en
richtingaanwijzers” verderop in dit hoofdstuk.

27. Indicator “Tijd voor een pauze”
Deze aanduiding verschijnt wanneer de inge-
stelde aanduiding “TIMER WAARSCHUWING”
geactiveerd wordt. U kunt de tijdsduur instellen
tot maximaal 6 uur. (Raadpleeg het Infiniti In-
Touch Instructieboekje.)

28. Waarschuwing Lage
buitentemperatuur
Deze waarschuwing verschijnt wanneer de
buitentemperatuur lager is dan 3°C (37°F). De
waarschuwing kan zo ingesteld worden dat hij
niet verschijnt op het display. (Raadpleeg het
Infiniti InTouch Instructieboekje.)

29. Waarschuwing Chassis Control
Deze waarschuwing verschijnt als de Chassis
Control niet correct functioneert. Chassis Con-
trol bestaat uit Active Lane Control (indien aan-
wezig), Actieve stabiliteitsregeling en/of
Noodstopsignaal. Laat het systeem nakijken
door een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf. (Zie “Chassis Control” in hoofdstuk “5. Star-
ten en rijden”.)

30. Snelheidsbegrenzerindicator
Deze indicator toont de status van de snelheids-
begrenzer. De status wordt aangegeven door
middel van de kleur.

Zie voor meer informatie “Snelheidsbegrenzer” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

31. Cruise-indicator
Modellen zonder Intelligent Cruise Control-
systeem (ICC):

Deze indicator toont de status van de cruise con-
trol. De status wordt aangegeven door middel
van de kleur.

Zie “Cruise control (indien aanwezig)” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden” voor details.

Modellen met Intelligent Cruise Control-
systeem (ICC):

Deze indicator toont de status van de traditio-
nele Cruise Control (vaste snelheid). De status
wordt aangegeven door middel van de kleur.

Zie “Traditionele (vaste snelheid) cruise
controlmodus” in hoofdstuk “5. Starten en rijden” of
“Traditionele (vaste snelheid) cruise controlmodus” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden” voor details.

32. Indicator Intelligent Cruise
Controlsysteem (ICC) AAN (indien
aanwezig)
Deze indicator toont de status van het Intelli-
gent Cruise Controlsysteem (ICC). De status
wordt aangegeven door middel van de kleur.

Zie “Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (indien
aanwezig in modellen met handgeschakelde
versnellingsbak)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”
of “Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (indien aan-
wezig voor model met automatische versnellingsbak
(AT))” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.
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33. Rijhulpsysteemindicator (indien
aanwezig)
Deze indicator toont de status van de volgende
systemen.

• Lane Departure Warning (LDW)

• Lane Departure Prevention (LDP)

• Blind Spot Warning (BSW)

• Blind Spot Intervention

• Distance Control Assist (DCA)

• Forward Emergency Braking

• Predictive Forward Collision Warning

Zie voor meer informatie “Lane Departure Warning-
systeem (LDW)/Lane Departure Prevention-systeem
(LDP) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en
rijden”, “Blind Spot Warning-systeem/Blind Spot In-
tervention-systeem/Back-up Collision Intervention-
systeem (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden”, “Distance Control Assist-systeem (DCA) (in-
dien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”,
“Forward Emergency Braking (Autonoom noodrem-
systeem) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden”, en “Predictive Forward Collision Warning-
systeem (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden”.

De vorm en kleur van deze indicator zal verande-
ren naargelang de toestand van de boven-
staande systemen. (In de verschillende hoofd-
stukken wordt de naam van deze indicator aan-

geduid als “Rijstrookindicator van het
rijhulpsysteem”, “Dodehoekindicator van het
rijhulpsysteem” of “Vooruitindicator van het rij-
hulpsysteem”, afhankelijk van welk systeem be-
handeld wordt.)

34. Indicator voor
INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar
Wanneer een rijmodus geselecteerd wordt met
de INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar wordt de
indicator van de geselecteerde modus getoond.

• PERSONAL

• SPORT+ (indien aanwezig)

• SPORT

• STANDARD

• ECO (indien aanwezig)

• SNOW (indien aanwezig)

(Zie “INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden”.)

35. Controlelampje Stop/Start-sys-
teem of stationair stopsysteem
Deze indicator toont de status van het Stop/
Start-systeem of Stationair stopsysteem. Zie
“Stop/Start-systeem (voor Europa) of Stationair stop-
systeem (behalve voor Europa) (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

36. Schakelstandindicator
Automatische versnellingsbak (AT)
(modellen met automatische
versnellingsbak (AT))
Deze indicator toont de schakelstand van de au-
tomatische versnellingsbak.

Modellen met VR30DDTT-motor: Als in de hand-
matige schakelmodus de versnellingsbak niet
schakelt naar de geselecteerde versnelling van-
wege een beveiligingsfunctie van de versnel-
lingsbak, zal het AT-stand controlelampje gaan
knipperen en zal er een geluidssignaal klinken.

Zie “Rijden met automatische versnellingsbak (AT)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden” voor aanvullende
informatie.
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ONDERHOUDSINDICATORS

Raadpleeg het Infiniti InTouch Instructieboekje
voor aanwijzingen voor het instellen van onder-
houdsindicators.

1. Indicator Motorolie verversen en
filter vervangen
Deze indicator verschijnt wanneer de ingestelde
tijd om de motorolie te verversen en het filter te
vervangen is verstreken. U kunt de afstand voor
het verversen van de motorolie en vervangen
van het filter instellen of weer op nul zetten.
(Raadpleeg het instructieboekje voor Infiniti In-
Touch.)

2. Indicator banden vervangen
Deze indicator verschijnt wanneer de door de
klant ingestelde afstand voor het vervangen van
de banden is bereikt. U kunt de afstand voor het
vervangen van de banden instellen of resetten.

WAARSCHUWING

De indicator voor het vervangen van de banden is geen
vervanging voor regelmatige bandcontroles, inclusief
controle van de bandenspanning. Zie “Vervangen van
banden en wielen” in hoofdstuk “8. Onderhoud en
doe-het-zelf”. Veel verschillende factoren, zoals ban-
denspanning, wieluitlijning, rijgewoontes en weg-
omstandigheden kunnen de mate waarin de banden
slijten en het moment waarop de banden vervangen
moeten worden beïnvloeden. Als u de indicator voor
het vervangen van de banden instelt op een bepaalde
rijafstand betekent dat niet dat uw banden het gega-
randeerd zo lang uithouden. Gebruik de indicator voor
het vervangen van de banden alleen als een indicatie
en controleer de banden regelmatig. Als u de banden

niet regelmatig controleert, inclusief de bandenspan-
ning, kan dat leiden tot bandbreuk. Hierdoor kan er
ernstige schade aan de auto ontstaan hetgeen kan re-
sulteren in een ongeval met ernstig lichamelijk letsel
of zelfs de dood tot gevolg.

3. Indicator Overige
Deze indicator verschijnt wanneer de ingestelde
tijd is verstreken om andere items dan de mo-
torolie, het oliefilter en de banden te vervangen.
U kunt de afstand voor het vervangen van de
onderdelen instellen of weer op nul zetten.

JVI0722XZ
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BOORDCOMPUTER

JVI1552X
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De schakelaars voor de boordcomputer bevin-
den zich aan de rechterkant van het stuurwiel.
Om de boordcomputer te bedienen drukt u op
de schakelaar zoals hierboven afgebeeld.

Elke keer dat de m -schakelaar wordt inge-
drukt zal het display veranderen.

Het displayonderdeel voor de boordcomputer
verandert op het onderdisplay. Raadpleeg voor
details het instructieboekje voor INFINITI In
Touch.

1. Rijbereik met resterende brandstof
(dte - km of mijl)
De modus rijbereik met resterende brandstof
(distance to empty - dte) geeft u een schatting
van de afstand die nog kan worden gereden
voordat moet worden bijgetankt. Het rijbereik
wordt voortdurend berekend aan de hand van
de hoeveelheid brandstof in de brandstoftank
en het werkelijke brandstofverbruik.

De weergave wordt elke 30 seconden
bijgewerkt.

De dte-modus kent een waarschuwingsfunctie
voor laag brandstofniveau. Wanneer het
brandstofniveau laag is, wordt de waarschuwing
op het scherm weergegeven.

Als het brandstofniveau nog verder zakt, veran-
dert de dte-weergave in “——”.

• Indien een kleine hoeveelheid brandstof wordt toe-
gevoegd, kan de weergave vlak voordat de contact-
schakelaar op “OFF” wordt gezet nog steeds zicht-
baar zijn.

• Wanneer u bergopwaarts rijdt of op een weg met
scherpe bochten, golft de brandstof in de tank heen
en weer en kan de weergave tijdelijk veranderen.

2. Gemiddelde snelheid (km/u of
MPH)
In de modus gemiddelde snelheid wordt de ge-
middelde rijsnelheid getoond sinds de laatste
reset. Op nul zetten doet u door de m -knop
langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.

De weergave wordt elke 30 seconden
bijgewerkt. Tijdens de eerste 30 seconden na
een reset toont het display “——”.

3. Verstreken tijd en dagteller (km of
mijl)
Verstreken tijd:

In de modus verstreken tijd wordt aangegeven
hoeveel tijd er is verstreken sinds de laatste
reset. U kunt de weergegeven tijd op nul zetten
door de m -knop langer dan 1 seconde inge-
drukt te houden. (Tegelijkertijd wordt ook de
dagteller gereset.)

Dagteller:

In de dagtellermodus wordt de totale afstand
getoond die de auto heeft gereden sinds de laat-
ste reset. Op nul zetten doet u door de
m -knop langer dan 1 seconde ingedrukt te
houden. (Tegelijkertijd wordt ook de verstreken
tijd gereset.)

4. Bespaarde CO2/brandstof en
motorstoptijd tijdens een rit (indien
aanwezig)
De Stop/Start-systeemmodus of stationair stop-
systeemmodus toont de CO2-besparing of be-
spaarde brandstof en de stoptijd van de motor.
(Zie “Display Stop/Start-systeem of stationair
stopsysteem” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

De modus bespaarde CO2 of bespaarde brand-
stof en motorstoptijd toont het volgende:

• Een schatting van de bespaarde hoeveelheid CO2-
uitstoot (voor Europa)
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• Een schatting van de bespaarde hoeveelheid
brandstof (behalve Europa)

• Hoe lang de motor heeft uit gestaan dankzij het
Stop/Start-systeem of Stationair stopsysteem.

Bespaarde CO2 en motorstoptijd tijdens een
rit (voor Europa):

De modus voor bespaarde CO2 en motorstoptijd
tijdens een rit toont de hoeveel CO2-uitstoot die
bespaard is en hoe lang de motor heeft uit ge-
staan sinds de laatste reset.

De bespaarde CO2 en motorstoptijd kunnen
weer op nul gezet worden door de
m -schakelaar langer dan 1 seconde inge-
drukt te houden.

Bespaarde brandstof en motorstoptijd tijdens
een rit (behalve Europa):

De modus voor bespaarde brandstof en motors-
toptijd tijdens een rit toont hoeveel brandstof
bespaard is en hoe lang de motor heeft uit ge-
staan sinds het moment dat de contact-
schakelaar op ON is gezet.

5. Totale hoeveelheid bespaarde
CO2/brandstof en motorstoptijd
(indien aanwezig)
De Stop/Start-systeemmodus of stationair stop-
systeemmodus toont de CO2-besparing of be-
spaarde brandstof en de stoptijd van de motor.
(Zie “Display Stop/Start-systeem of stationair
stopsysteem” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

De modus bespaarde CO2 of bespaarde brand-
stof en motorstoptijd toont het volgende:

• Een schatting van de bespaarde hoeveelheid CO2-
uitstoot (voor Europa)

• Een schatting van de bespaarde hoeveelheid
brandstof (behalve Europa)

• Hoe lang de motor heeft uit gestaan dankzij het
Stop/Start-systeem of Stationair stopsysteem.

Totale hoeveelheid bespaarde CO2 en
motorstoptijd (voor Europa):

De totale hoeveelheid bespaarde CO2 en
motorstoptijd toont de accumulatieve informa-
tie van het Stop/Start-systeem of Stationair
stopsysteem sinds de bouw van de auto. Deze
waardes kunnen niet op nul worden gezet.

Totale hoeveelheid bespaarde brandstof en
motorstoptijd (behalve Europa):

De modus voor totale hoeveelheid bespaarde
brandstof en motorstoptijd toont hoeveel brand-
stof bespaard is en hoe lang de motor uit heeft
gestaan sinds de laatste reset.

De bespaarde brandstof en stoptijd motor kun-
nen weer op nul gezet worden door de
m /m -schakelaar langer dan 1 seconde in-
gedrukt te houden.

6. Huidig brandstofverbruik en
gemiddeld brandstofverbruik
(l (liter)/100 km, km/l(liter) of MPG)
Huidig brandstofverbruik:

In de modus huidig brandstofverbruik wordt het
huidige brandstofverbruik getoond.

Gemiddeld brandstofverbruik:

In de modus gemiddeld brandstofverbruik
wordt het gemiddelde brandstofverbruik ge-
toond sinds de laatste reset. Dit kan gereset
worden door m of m /m langer dan 1
seconde ingedrukt te houden.

Het gemiddelde brandstofverbruik wordt ook op
nul gezet op het onderdisplay. Raadpleeg het
Infiniti InTouch Instructieboekje.

De weergave wordt elke 30 seconden
bijgewerkt. Tijdens ongeveer de eerste 500 m
(1/3 mijl) vanaf het op nul zetten verschijnt in
het display “——”.

7. Navigatie (indien aanwezig)
Wanneer de routebegeleiding is ingesteld in het
navigatiesysteem toont deze optie informatie
over de navigatieroute.

Raadpleeg voor meer informatie het Infiniti In-
Touch Instructieboekje.
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8. Audio
De audiomodus toont de status van audio-infor-
matie.

Raadpleeg voor meer informatie het Infiniti In-
Touch Instructieboekje.

9. Rijhulp (indien aanwezig)
De rijhulpmodus toont de bedrijfsomstandig-
heden van de volgende systemen.

• Lane Departure Warning (LDW)

• Lane Departure Prevention (LDP)

• Blind Spot Warning (BSW)

• Blind Spot Intervention

• Distance Control Assist (DCA)

• Forward Emergency Braking

• Predictive Forward Collision Warning

Zie voor meer informatie “Lane Departure Warning-
systeem (LDW)/Lane Departure Prevention-systeem
(LDP) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en
rijden”, “Blind Spot Warning-systeem/Blind Spot In-
tervention-systeem/Back-up Collision Intervention-
systeem (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden”, “Distance Control Assist-systeem (DCA) (in-
dien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”,
“Forward Emergency Braking (Autonoom noodrem-
systeem) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten

en rijden” en “Predictive Forward Collision Warning-
systeem (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden”.

10. Bandenspanning (indien
aanwezig)
In de bandenspanningmodus wordt de span-
ning van alle vier de banden getoond terwijl er
wordt gereden.

Wanneer de waarschuwing [Lage bandenspan-
ning] of [Lekke band] (indien aanwezig)
verschijnt, kan het display overgeschakeld wor-
den op de bandenspanningmodus door op de
m -schakelaar te drukken.

De bandenspanningeenheid kan veranderd wor-
den in [TPMS-instelling] in het [Instellingen]-
menu op het onderdisplay. (Raadpleeg het Infi-
niti InTouch Instructieboekje.)

11. Chassis Control
Wanneer Active Lane Control (indien aanwezig)
of de actieve stabiliteitsregeling in werking ge-
treden is, zal dit de werkingssituatie tonen. Zie
“Active Lane Control-systeem (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden” en “Active Trace
Control” in hoofdstuk “5. Starten en rijden” voor meer
details.

12. Oliecontrolesysteem (voor
modellen met VR30DDTT-motor)
Informatie over motorolie betreft de afstand die
nog afgelegd kan worden totdat de olie ververst
moet worden.

Afstand tot olie verversen:

De afstand tot de volgende olieverversing wordt
weergegeven zodra deze afstand minder dan
1.500 km (940 mijl) is.

Indicator olie verversen:

Wanneer de ingestelde kilometerstand nadert,
zal de indicator olie verversen op het scherm
verschijnen. Reset het oliecontrolesysteem na
olieverversing door m of m /m langer
dan 1 seconde ingedrukt te houden.

U kunt de afstand tot olie verversen niet hand-
matig instellen. De afstand tot de volgende olie-
verversing wordt berekend op basis van
rijomstandigheden en automatisch ingesteld
door het oliecontrolesysteem.

LET OP

Als de indicator olie verversen verschijnt, dient u de
motorolie zo snel mogelijk te verversen. De auto ge-
bruiken met gedegenereerde olie kan de motor be-
schadigen.

De huidige waarschuwingen worden getoond.
Als er geen waarschuwing geldt, wordt “Geen
waarschuwing” weergegeven.
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KLOK EN BUITENLUCHTTEMPERATUUR

De klokj1 en de buitenluchttemperatuurj2
worden weergegeven aan de bovenzijde van het
voertuiginformatiedisplay.

Klok
De klok kan ingesteld worden op het
onderdisplay. Raadpleeg het Infiniti InTouch In-
structieboekje.

Buitentemperatuur (°C of °F)
De buitentemperatuur wordt weergegeven in
°C of °F, binnen een bereik van −40 tot 60 °C
(−40 tot 140 °F).

De buitentemperatuursensor bevindt zich voor
de radiator. De werking van de sensor kan beïn-
vloed worden door de hitte van het wegdek of
van de motor, de windrichting en door andere
rijomstandigheden. De weergave op het display
kan verschillen van de werkelijke buiten-

temperatuur of van de temperatuur die weerge-
geven wordt op reclameborden of wijzers langs
de weg.

KOPLAMPSCHAKELAAR

INFINITI raadt aan de plaatselijke wetgeving te
raadplegen over het gebruik van lichten.

AUTO-stand
Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat en de koplampschakelaar in de <AUTO>-
standj1 , gaan de koplampen, de stadslichten,
de dashboardverlichting, de achterlichten en de
nummerbordverlichting automatisch branden,
afhankelijk van de helderheid van de omgeving.

De koplampen gaan automatisch aan wanneer
het gaat schemeren of in regenachtig weer (wan-
neer de ruitenwissers voortdurend in werking
zijn).

De verlichting dooft automatisch wanneer u de
contactschakelaar in de “OFF”-stand drukt.

JVI0724XZ SIC3330Z

SCHAKELAAR KOPLAMPVERLICHTING EN
RICHTINGAANWIJZERS
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LET OP

Leg niets bovenop de sensorjA . De sensor meet de
lichtsterkte en regelt de automatische verlichtings-
functie. Als de sensor is bedekt, reageert deze alsof
het donker is, en zullen de koplampen gaan branden.

Vertraging automatische uitschakeling
koplampen (indien aanwezig):

U kunt de koplampen aan houden tot 180 secon-
den nadat u de contactschakelaar naar “OFF”
drukt en een portier opent en daarna alle portie-
ren sluit.

U kunt de duur van de automatische uitschakel-
vertraging voor de koplampen instellen van 0
seconden (OFF) tot 180 seconden. De standaard
fabrieksinstelling is 45 seconden.

Raadpleeg het Instructieboekje van Infiniti In-
Touch voor het instellen van de automatische
uitschakelvertraging voor de koplampen.

m -stand
De m -standj2 zet de stadslichten, het zij-
licht voor (indien aanwezig), het zijlicht achter,
de dashboardverlichting, achterlichten en
nummerbordverlichting aan.

m -stand
In de m -stand j3 worden de koplampen
naast de andere lichten ingeschakeld.

Grootlicht selecteren
Om het grootlicht in te schakelen duwt u de hen-
del naar vorenj1 .

Om het grootlicht uit te schakelen zet u de hen-
del terug in de neutrale standj2 .

U geeft met de koplampen een lichtsignaal door
de hendel zoveel mogelijk naar achteren te trek-
kenj3 . U kunt ook een lichtsignaal geven als de
koplampen uitstaan.

Wanneer de hendel in de achterste stand j3
wordt getrokken nadat de contactschakelaar op
“OFF” of LOCK is gezet, zullen de koplampen in-
geschakeld worden en gedurende 30 seconden
blijven branden. Er kan 4 keer aan de hendel
getrokken worden om deze tijd te verhogen tot 2
minuten.

SIC3784AZ
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Met mistachterlicht
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Met mistlamp voor en achter
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High Beam Assist (Grootlicht-
assistent) (indien aanwezig)
De grootlicht assistent treedt in werking wan-
neer de auto wordt gereden met de volgende
snelheden en hoger:

• ongeveer 35 km/h (22 mph) (voor Rusland en Oek-
raïne)

• ongeveer 40 km/h (25 mph) (voor Europa)

Als er een tegenligger aankomt of een voorlig-
ger voor u gaat rijden terwijl u grootlicht aan
heeft staan, zullen de koplampen automatisch
op dimlicht overschakelen.

Voorzorgsmaatregelen bij grootlicht assistent:

WAARSCHUWING

• De grootlicht assistent is een zeer handige functie
maar geen vervanging voor veilig rijden. De be-
stuurder moet altijd alert blijven, veilig rijden en
grootlicht en dimlicht handmatig bedienen wan-
neer noodzakelijk.

• Grootlicht en dimlicht worden wellicht niet auto-
matisch bediend onder de volgende omstandighe-
den. Bedien grootlicht en dimlicht dan handmatig.

– Tijdens slecht weer (regen, mist, sneeuw,
wind, enz.).

– Wanneer een lichtbron die lijkt op een
koplamp of achterlicht zich in de buurt
van de auto bevindt.

– Wanneer de koplampen van een tegenlig-
ger of een voorligger uit staan, wanneer
de kleur van het licht beïnvloed wordt
door vreemde materialen op de lampen of
wanneer de lichtstraal verkeerd gericht
is.

– Bij een plotselinge, voortdurende veran-
dering in de lichtsterkte.

– Bij rijden over een weg die door heuvels
loopt, of over een weg met hoogtever-
schillen.

– Bij rijden op een zeer bochtige weg.

– Wanneer een bord of spiegelachtig op-
pervlak sterk licht naar de voorkant van
de auto weerkaatst.

– Wanneer de aanhangwagen, enz. van de
voorligger sterk licht weerkaatst.

– Wanneer een koplamp op uw auto
beschadigd of vuil is.

– Wanneer de auto scheef staat door een
lekke band, doordat de auto gesleept
wordt, enz.

• De timing van het dimlicht en grootlicht kan veran-
deren onder de volgende omstandigheden.

– De helderheid van de koplampen van een
voorligger of tegenligger.

– Beweging en richting van tegenligger en
voorligger.

– Wanneer maar één lamp van de tegenlig-
ger of voorligger brandt.

– Wanneer de tegenligger of voorligger een
voertuig met twee wielen is.

– Wegomstandigheden (helling, bochtig,
wegdek, enz.).

– Het aantal passagiers en hoeveelheid ba-
gage.

De grootlicht assistent bedienen:

Om de grootlichtassistent aan te zetten, draait u
de koplampschakelaar in de <AUTO>-standj1
en drukt u de hendel naar vorenj2 (grootlichtst-
and). Het controlelampje voor de grootlicht as-
sistent gaat branden op het dashboard wanneer
de koplampen zijn ingeschakeld.

Als het controlelampje voor de grootlicht assis-
tent niet gaat branden in het bovenstaande ge-
val kan dat betekenen dat het systeem niet goed
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werkt. Laat het systeem nakijken door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Wanneer de rijsnelheid daalt tot onder de vol-
gende snelheden, dan blijft alleen het dimlicht
ingeschakeld:

• ongeveer 27 km/h (17 mph) (voor Rusland en Oek-
raïne)

• ongeveer 30 km/h (19 mph) (voor Europa)

Om de grootlicht assistent uit te zetten, draait u
de koplampschakelaar naar dem -stand of se-
lecteert u het dimlicht door de hendel in de neu-
trale stand te zetten.

Onderhoud van omgevingslichtsensor:

De omgevingslichtsensorj1 voor de grootlicht
assistent bevindt zich voor de binnenspiegel.
Om de goede werking van de grootlicht assis-
tent te garanderen en storingen te voorkomen,
dient u het volgende in acht te nemen:

• Houd de voorruit altijd schoon.

• Plak geen sticker (inclusief van doorzichtig materi-
aal) en installeer geen accessoire in de buurt van
de omgevingslichtsensor.

• Stoot niet tegen delen direct rondom de omgeving-
slichtsensor en beschadig deze niet. Raak de lens
van de sensor op de omgevingslichtsensor niet
aan.

Als de omgevingslichtsensor na een ongeval be-
schadigd is geraakt, dient u contact op te ne-
men met een INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf.

Dagrijverlichting
Ook als de verlichtingsschakelaar uitstaat, gaan
de lampen voor dagrijverlichting branden zodra
de motor start. Als de koplampschakelaar uit
staat, kunt u echter niet overschakelen van dim-
licht naar grootlicht.

Wanneer u de verlichtingsschakelaar naar de
stand m draait, gaat het dimlicht uit.

AUTOMATISCHE HOOGTEVERSTELLING
De koplampen zijn uitgerust met automatische
hoogteverstelling. De hoogte van de lichtbun-
del van de koplampen wordt automatisch inge-
steld.

ACCUBESPARINGSFUNCTIE
Het waarschuwingssignaal voor de verlichting
klinkt wanneer het bestuurdersportier wordt ge-
opend terwijl een van de volgende verkeerde
handelingen wordt uitgevoerd:

De koplampschakelaar staat in de
m -stand of de m -stand en de contact-
schakelaar in de ACC-stand, “OFF”-stand of
LOCK-stand.

Zet de koplampschakelaar in de <OFF>-stand of
<AUTO>-stand en de mistlampschakelaar in de
<OFF>-stand wanneer u de auto verlaat.

Wanneer de koplampschakelaar in de stand
m of m staat terwijl de contactschakelaar
in de stand ON staat, gaan de lampen na een
bepaalde tijd automatisch uit wanneer de
contactschakelaar in de stand “OFF” of LOCK
wordt geduwd en het bestuurdersportier wordt
geopend.

Als de koplampschakelaar in de m - of
m -stand blijft na het automatisch uitschake-
len van de lichten, dan zullen de lichten gaan
branden wanneer de motor gestart wordt.

LET OP

Laat de lichten niet aan wanneer de motor langere tijd
uitstaat, om te voorkomen dat de accu ontladen raakt.

JVI0670XZ
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ADAPTIVE FRONT LIGHTING SYSTEM
(AFS - ADAPTIEF KOPLAMPSYSTEEM)
(indien aanwezig)

De Adaptieve bochtverlichting (AFS) zorgt ervoor
dat de koplampverlichting (dimlicht) automa-
tisch wordt aangepast aan de draairichting van
de auto bij het nemen van een bocht, om het
zicht van de bestuurder te verbeteren. Wanneer
de koplampschakelaar is ingeschakeld en de be-
stuurder in een bocht aan het stuur draait, dan
wordt het AFS-systeem geactiveerd.

Het AFS treedt in werking:

• wanneer de koplampschakelaar in de ON-stand
staat.

• wanneer de schakelhendel in een andere stand
staat dan de P-stand (parkeren) of R-stand (achter-
uit).

• wanneer de auto harder dan 5 km/u (3 mph) rijdt
voor de koplamp aan de bestuurderszijde. Let op
dat het dimlicht aan passagierszijde zal draaien
maar die aan bestuurderszijde niet wanneer de
snelheid lager is dan 5 km/u (3 mph) en het stuur-
wiel bediend wordt.

Het AFS is uitgerust met automatische koplamp-
hoogteverstelling. Afhankelijk van het aantal in-
zittenden in de auto, de belading van de auto en
de wegomstandigheden, zullen de koplampen
automatisch worden afgesteld op de juiste
hoogte.

Als de waarschuwing voor AFS verschijnt op het
voertuiginformatiedisplay nadat de contact-
schakelaar in de ON-stand is gedrukt, kan dat
erop wijzen dat het AFS niet goed werkt. Laat
het systeem nakijken door een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

Wanneer de motor wordt gestart gaan de kop-
lampen trillen om de conditie van het systeem
te controleren. Dit is geen storing.

KOPLAMPREINIGER (indien aanwezig)

De koplampreiniger werkt wanneer de koplam-
pen aanstaan en de contactschakelaar in de ON-
stand staat.

Om de koplampreiniger aan te zetten:

• Druk de voorruitsproeierschakelaar naar voren
(voor Rusland en Oekraïne).

• Trek de voorruitsproeierschakelaar naar u toe (be-
halve voor Rusland en Oekraïne).

– De koplampreiniger werkt in combinatie
met de voorruitsproeier. Deze functie
wordt telkens eenmaal geactiveerd wan-
neer u de contactschakelaar of de licht-
schakelaar uit- en aanzet.

– Na de eerste bediening zal de koplamp-
reiniger eenmaal werken per enkele ke-
ren dat de voorruitsproeier gebruikt
wordt.

Zie “Wis-/wasschakelaar voorruit” verderop in dit
hoofdstuk.

LET OP

• Gebruik de ruitensproeier niet als het sproei-
vloeistofreservoir leeg is.

• Gebruik de ruitensproeier nooit langer dan 30 se-
conden aaneen.

JVI0778XZ

Voor Rusland en Oekraïne
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SCHAKELAAR RICHTINGAANWIJZERS

LET OP

De richtingaanwijzers worden niet automatisch uitge-
schakeld als het stuurwiel niet de vooraf ingestelde
hoek wordt rondgedraaid. Na het afslaan of na het ver-
anderen van rijstrook moet u zelf controleren of de
richtingaanwijzerschakelaar is teruggekeerd in de
oude stand.

Richtingaanwijzer
U zet de richtingaanwijzer aan door de hendel
omhoogj1 of omlaagj2 te bewegen, tot waar
de hendel niet verder kan. Het richtingssignaal
stopt automatisch nadat u van richting bent ver-
anderd.

Signaal voor veranderen van rijstrook
U geeft wisselen van rijstrook aan door de hen-
del omhoogj1 of omlaagj2 te bewegen, tot
waar het lampje begint te knipperen, maar de
hendel niet vergrendelt.

Wanneer u de hendel terughaalt na het omhoog
j1 of omlaagj2 bewegen, gaat het lampje 3
keer knipperen.

Duw de hendel in de tegengestelde richting om
het knipperen te stoppen.

MISTVOORLAMPEN (indien aanwezig)

Om de mistvoorlampen in te schakelen, zet u de
mistlampschakelaar in dem -standj1 met de
koplampschakelaar in de m - of m -stand.

Zet de mistlampen uit door de mistlamp-
schakelaar in de “OFF”-stand te zetten.

Wanneer de koplampschakelaar in de “AUTO”-
stand staat:

JVI0754XZ

Zonder mistachterlicht

SIC3332Z

Met mistachterlicht

JVI0755XZ

Met mistachterlicht

SIC3333Z

Met mistlamp voor en achter

MISTLAMPSCHAKELAAR
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• Als u de mistlampschakelaar in stand m zet,
gaan de koplampen, de mistlampen en de overige
lampen aan terwijl de contactschakelaar in de ON-
stand staat of de motor draait.

MISTACHTERLICHT

Modellen met mistachterlicht
Om de mistvoorlampen in te schakelen, zet u de
mistlampschakelaar in dem -standj1 met de
koplampschakelaar in de m - of m -stand.

Zet de mistlampen uit door de mistlamp-
schakelaar in de “OFF”-stand te zetten.

Modellen met mistlamp voor en
achter
Om het mistachterlicht in te schakelen, zet u de
mistlampschakelaar in de m -standj2 met
de koplampschakelaar in de m -stand. De
schakelaar keert automatisch terug naar de
m -stand en het mistachterlicht gaat tegelijk
met de mistvoorlampen branden. Controleer of
het m -controlelampje op het dashboard gaat
branden.

Zet het mistachterlicht uit door de mistlamp-
schakelaar weer in stand m te zetten. Con-
troleer of het m -controlelampje op het dash-
board uitgaat.

Zet de mistvoorlampen en het mistachterlicht uit
door de mistlampschakelaar in de “OFF”-stand
te zetten.

Wanneer de koplampschakelaar in de “AUTO”-
stand staat:

• Als u de mistachterlichtschakelaar in de m
-stand zet, gaan de koplampen, de mistlichten en
de andere lampen aan als de contactschakelaar in
de “ON”-stand staat of als de motor aan staat.

Gebruik het mistachterlicht alleen wanneer het
zicht ernstig beperkt is. In het algemeen tot min-
der dan 100 m (328 ft).

WAARSCHUWING

Bij temperaturen onder nul kan de sproeivloeistof op
de voorruit aanvriezen en het zicht belemmeren. Ver-
warm de voorruit met de ontwasemingsfunctie voor-
dat u de voorruitsproeier gebruikt.

LET OP

• Gebruik de ruitensproeier nooit langer dan 30 se-
conden aaneen.

• Gebruik de ruitensproeier niet als het sproei-
vloeistofreservoir leeg is.

• Als de werking van de ruitenwissers wordt belem-
merd door sneeuw of ijs op de voorruit, dan kan
het gebeuren dat de ruitenwissers stoppen met
wissen ter bescherming van de ruitenwissermotor.
Als dit gebeurt, draai dan de ruitenwisser-
schakelaar naar de <OFF>-stand en verwijder
sneeuw of ijs van de wisserbladen of van het ge-
bied rond de wisserbladen. Zet de ruitenwissers
na ongeveer 1 minuut nogmaals aan.

WIS-/WASSCHAKELAAR VOORRUIT
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WIS-/WASSCHAKELAAR VOORRUIT

De ruitenwissers en ruitensproeier werken wan-
neer de contactschakelaar in de ON-stand staat.

Ruitenwisserbediening
Met de hendel in stand <INT>j1 (type A) werken
de wissers met tussenpozen.

• U kunt de duur van de intervallen aanpassen door
de instelknop naar (langer)jA of (korter)jB te
draaien.

• De snelheid waarmee in intervalstand wordt gewist
hangt af van de rijsnelheid. Raadpleeg voor het aan
of uit zetten van deze functie het instructieboekje
voor Infiniti InTouch.

Met de hendel in stand <AUTO> (type B)j1 wor-
den de automatische ruitenwissers met regen-
sensor ingeschakeld. (Zie “Automatische ruiten-
wissers met regensensor (indien aanwezig)” verderop
in dit hoofdstuk.)

Met de hendel in stand <LO> of “m ”j2 wer-
ken de ruitenwissers op lage snelheid.

Met de hendel in stand <HI> of “m ”j3 werken
de wissers op hoge snelheid.

U stopt de werking van de wissers door de hen-
del omhoog in de <OFF>-stand te zetten.

Met de hendel in stand <MIST> of “m ”j4 ma-
ken de wissers een enkele slag. De hendel keert
automatisch terug naar de oorspronkelijke
stand.

De ruitenwisserarm omhoog tillen:

De wisserarm moet omhoog gezet worden wan-
neer u de ruitenwisser vervangt.

Om de wisserarm omhoog te trekken, eerst
tweemaal j4 omhoog drukken terwijl de
contactschakelaar in de “OFF”-stand staat, bin-

nen 1 minuut. De wisserarm stopt halverwege
waarna de wisserarm omhoog getild kan wor-
den.

De schakelhendel moet in de P-stand (parkeren)
staan (modellen met automatische versnellings-
bak AT)) of de parkeerrem moet geactiveerd wor-
den (modellen met handgeschakelde versnel-
lingsbak (MT)).

Zet, om de wisserarm weer terug te klappen, de
wisserarm in de omlaagstand en bedien de
wisserschakelaar eenmaal.

LET OP

Bedien de ruitenwissers niet terwijl de wisserarmen
omhoog staan. Dit zou de wisserarmen kunnen be-
schadigen.

Sproeierbediening
U bedient de sproeier door de hendel naar ach-
teren te trekkenj5 totdat er voldoende sproei-
vloeistof op de voorruit is gesproeid. De ruiten-
wissers maken vervolgens automatisch enkele
wisslagen.

Bij gebruik van de voorruitsproeier wordt ook de
koplampreiniger (indien aanwezig) geactiveerd.
(Zie “Koplampreiniger (indien aanwezig)” verderop in
dit hoofdstuk.)

JVI0737XZ

Type A

JVI0769XZ

Type B
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Druppelwissysteem:

Ongeveer 3 seconden nadat de wissers en
sproeier zijn gebruikt, voeren de wissers nog
een extra wisslag uit. Hierdoor wordt de sproei-
vloeistof die op de voorruit is gedruppeld weg-
gewist.

Koplampreiniger (indien aanwezig)
Trek de hendel naar de voorzijde van de auto om
de koplampreiniger te bedienen. Zie “Koplamp-
reiniger (indien aanwezig)” eerder in dit hoofdstuk.

Behalve voor Rusland en Oekraïne:

Trek de hendel richting de achterkant van de
auto. De koplampreiniger treedt in werking wan-
neer de voorruitsproeier wordt bediend. De
koplampreiniger werkt in combinatie met de
voorruitsproeier. Deze functie wordt telkens
eenmaal geactiveerd wanneer u de contact-
schakelaar of de lichtschakelaar uit- en aanzet.
Na de eerste bediening zal de koplampreiniger
eenmaal werken per enkele keren dat de
voorruitsproeier gebruikt wordt.

Voor Rusland en Oekraïne:

Trek de hendel richting voorzijde van de auto
om de koplampreiniger te bedienen. Zie
“Koplampreiniger (indien aanwezig)” eerder in dit
hoofdstuk.

LET OP

Gebruik de koplampreiniger niet als het ruiten-
sproeiervloeistofreservoir leeg is.

AUTOMATISCHE RUITENWISSERS MET
REGENSENSOR (indien aanwezig)

De automatische ruitenwissers met regensensor
kunnen automatisch geactiveerd worden, terwijl
de wissnelheid aangepast wordt aan de hoe-
veelheid neerslag met behulp van de regen-
sensor aan de bovenzijde van de voorruit.

Om de automatische ruitenwissers met regen-
sensor in te stellen, drukt u de hendel omlaag
naar de <AUTO>-standj1 . De wissers voeren een
wisslag uit wanneer de contactschakelaar in de
ON-stand staat.

De gevoeligheidsgraad van de regensensor kan
aangepast worden door de knop naarj2 (Hoog)
of naarj3 (Laag) te draaien.

• Hoog — Werking met hoge gevoeligheid

• Laag — Werking met lage gevoeligheid

Om de automatische ruitenwissers met regen-
sensor uit te schakelen drukt u de hendel om-
hoog naar de <OFF>-stand of duwt u de hendel
omlaag naar de stand “m ”, <LO> of “m ”,
<HI>.

LET OP

• Raak de regensensor en het omliggende gedeelte
niet aan wanneer de ruitenwisserschakelaar in de
<AUTO>-stand en de contactschakelaar in de ON-
stand staat. De ruitenwissers kunnen onverwacht
in werking treden en letsel of schade aan de wis-
sers veroorzaken.

• De automatische ruitenwissers met regensensor
zijn bedoeld om gebruikt te worden in geval van
neerslag. Als de schakelaar in de <AUTO>-stand
gelaten wordt, kunnen de ruitenwissers onver-
wacht gaan wissen wanneer vuil, vingerafdrukken,
een olielaag of insecten op de regensensor, of het
oppervlak eromheen, terechtkomt. De ruiten-
wissers kunnen ook in werking treden wanneer uit-
laatgassen of vochtigheid de regensensor beïn-
vloeden.

• Als de voorruit bedekt is met een waterafstotend
middel, kan de snelheid van de automatische
ruitenwissers toenemen, ook bij lichte regen.

• Zorg ervoor dat u de automatische ruitenwissers
met regensensor uitschakelt wanneer u van een
autowasstraat gebruik maakt.

JVI0770XZ
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• De automatische ruitenwissers met regensensor
werken mogelijk niet als tijdens een regenbui de
regen niet direct op de sensor terecht komt.

• Het gebruik van originele wisserbladen voor een
juiste werking van de automatische ruitenwissers
met regensensor wordt aanbevolen. (Zie
“Ruitenwisserbladen” in hoofdstuk “8. Onder-
houd en doe-het-zelf” voor het vervangen van
de ruitenwisserbladen.)

De schakelaar voor achterruit- en buitenspiegel-
verwarming werkt wanneer de contact-
schakelaar in de ON-stand staat.

U gebruikt de achterruit- en buitenspiegel-
verwarming om vocht, waterdamp of aan-
vriezend ijs van de achterruit of van de buiten-
spiegels te verwijderen om zo het zicht naar
achteren en opzij te verbeteren.

Wanneer u de achterruitverwarmingschakelaar
j1 indrukt, gaat het controlelampjej2 bran-
den en werkt de achterruitverwarming gedu-
rende ongeveer 15 minuten. Nadat de ingestelde
tijd is verstreken, gaat de achterruitverwarming
automatisch uit. U zet de achterruit- en
buitenspiegelverwarming met de hand uit door
de schakelaar voor achterruit- en buitenspiegel-
verwarming opnieuw in te drukken.

LET OP

• Wanneer u de achterruitverwarming voortdurend
gebruikt, is het raadzaam de motor te starten. De
accu kan anders leeg raken.

• Wanneer u de binnenzijde van het raam reinigt,
moet u oppassen dat u de elektrische geleiders
niet krast of beschadigt.

JVI1441XZ

ACHTERRUITVERWARMINGSCHAKELAAR
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De schakelaar voor de voorruitontdooier (ontwa-
semingsschakelaar) werkt wanneer de contact-
schakelaar in de ON-stand staat.

De ontdooier wordt gebruikt om ijs van de voor-
ruit te verwijderen wanneer de ruitenwissers
aan de voorruit zijn vastgevroren.

Wanneer de schakelaar j1 wordt ingedrukt,
gaat het controlelampjej2 branden en treedt
de voorruitontdooier gedurende ongeveer 15 mi-
nuten in werking. De achterruitverwarming
wordt tegelijkertijd ingeschakeld. Nadat de in-
gestelde tijd is verstreken, gaat de ontdooier au-
tomatisch uit. Om de ontdooier handmatig uit te
zetten, drukt u nogmaals op de schakelaar,
waarna het controlelampje uit gaat.

LET OP

• Vergeet niet de motor aan te zetten wanneer u de
ontdooier langere tijd gebruikt. De accu kan an-
ders leeg raken.

• Wanneer u de binnenzijde van het raam reinigt,
moet u oppassen dat u de elektrische geleiders
niet krast of beschadigt.

WAARSCHUWING

Gebruik stuurverwarming niet en zorg dat inzittenden
niet in contact kunnen komen met het verwarmde
stuur wanneer u of de inzittenden de verhoogde tem-
peraturen van het stuur niet in de gaten kunt of kun-
nen houden, of geen pijn kunnen voelen in het li-
chaamsdeel dat in aanraking komt met het verwarmde
stuur. Gebruik van het verwarmde stuurwiel door der-
gelijke personen kan leiden tot ernstig letsel.

LET OP

• De accu kan leeg raken als u de stuurverwarming
gebruikt terwijl de motor niet ingeschakeld is.

• Gebruik de stuurverwarming niet gedurende lange
tijd, want dat kan leiden tot brandwonden en over-
verhitting.

• Op het verwarmde stuur gemorste vloeistoffen
moet u onmiddellijk met een droge doek droog
deppen.

• Gebruik nooit wasbenzine, verdunner of soortge-
lijke middelen om het stuurwiel schoon te maken.

• Als er een storing optreedt of de stuurverwarming
functioneert niet, zet de verwarming dan uit en laat
het systeem nakijken door een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

Druk op de <CLIMATE>-knop en tik op [Stuur-
verwarming] op het onderdisplay om de stuur-
verwarming handmatig aan of uit te zetten. De
stuurverwarming zal automatisch uitgaan 30 mi-

JVI1441XZ

VOORRUITONTDOOIERSCHAKELAAR (indien
aanwezig)

STUURVERWARMING (indien aanwezig)
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nuten nadat het is aangezet. Wanneer de stuur-
verwarming aangezet wordt, gaat de indicator
boven [Stuurverwarming] aan.

Als de oppervlaktetemperatuur van het stuur-
wiel hoger is dan de ingestelde temperatuur
waarop het systeem zou moeten inschakelen,
zal het systeem het stuur niet verwarmen. Dit is
geen storing.

De automatische stuurverwarming kan aan- of
uitgezet worden via het instellingenscherm voor
de klimaatregeling. Raadpleeg voor meer infor-
matie het Infiniti InTouch Instructieboekje. De claxon werkt wanneer de contactschakelaar

in willekeurig welke stand staat, behalve wan-
neer de accu leeg is.

U hoort de claxon wanneer u deze ingedrukt
houdt. Het geluid van de claxon stopt als u de
claxon loslaat.

ELEKTRISCH BEDIENDE RAMEN

WAARSCHUWING

• Controleer eerst of alle inzittenden hun handen
e.d. binnen boord hebben voordat u de elektrische
raambediening gebruikt.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door het
onbedoeld bedienen van de auto en/of de bijbeho-
rende systemen te voorkomen, inclusief het knel-
zitten in de ramen of het onopzettelijk activeren
van de portiersloten, mag u kinderen, hulpbehoe-
vende volwassenen of huisdieren niet zonder toe-
zicht in uw auto achterlaten. Bovendien kan de
temperatuur in een afgesloten auto op een warme
dag zo snel oplopen dat er een aanzienlijk risico
bestaat op ernstig of dodelijk letsel aan mensen
en huisdieren.

De elektrische raambediening werkt als de
contactschakelaar in de ON-stand staat.

U opent een raam door de raambedienings-
schakelaar naar beneden te drukken.

U sluit een raam door de raambedienings-
schakelaar omhoog te trekken.

JVI0645XZ

CLAXON RAMEN

Instrumenten en bedieningen 2-41



Schakelaar bestuurdersraam

1. Zijraam bestuurder

2. Zijraam voorpassagier

3. Linker achterraam passagierszijde

4. Rechter achterraam passagierszijde

5. Raamblokkeerknop

Met de bestuurdersschakelaar, de hoofdscha-
kelaar, kunt u alle ramen bedienen.

Vergrendeling passagiersramen:

Wanneer u de raamblokkeerknop jA indrukt,
kan het passagiersraam niet meer worden be-
diend.

Druk nogmaals op de schakelaar jA om de
vergrendelfunctie van het passagiersraam uit te
schakelen.

Schakelaar passagiersraam

Met de passagiersschakelaar kunt u het betref-
fende raam bedienen.

Als de raamblokkeerknop voor het passagiers-
raam op de bestuurdersschakelaar wordt inge-
drukt, werkt de schakelaar voor het passagiers-
raam niet.

Automatische functie

De automatische functie is beschikbaar voor de
schakelaar met een m -markering.

Met de automatische functie opent of sluit u een
raam volledig zonder de knop te hoeven vast-
houden.

Om een raam helemaal te openen drukt u de
elektrische raamschakelaar omlaag naar de
tweede klikstand en laat u de schakelaar los.
Om een raam helemaal te sluiten trekt u de elek-
trische raamschakelaar omhoog naar de tweede
klikstand en laat u de schakelaar los. U hoeft de
knop niet vast te houden terwijl het raam be-
weegt.

Om een raam te stoppen dat automatisch open
of dicht gaat, drukt of trekt u de knop omhoog of
omlaag in de andere richting.

SIC4463Z SIC4353Z SIC4354Z
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Tijdschakelaar van het raam:

Dankzij de tijdschakelaar van het raam, kan de
raamschakelaar ongeveer 45 seconden nadat de
contactschakelaar naar de “OFF”-stand is ge-
drukt nog worden bediend. De tijdschakelaar
van het raam wordt uitgeschakeld wanneer het
voorportier wordt geopend of wanneer de inge-
stelde tijd is verstreken.

Antiknelfunctie:

WAARSCHUWING

Er is een smalle zone vlak voordat een raam volkomen
gesloten is waarin beknelling niet kan worden gede-
tecteerd. Zorg ervoor dat alle inzittenden hun handen
e.d. binnenboord hebben voordat u de ramen sluit.

De antiknelfunctie zorgt dat een raam automa-
tisch weer open gaat als er bij het sluiten iets of
iemand bekneld raakt. Wanneer de regel-
eenheid een obstakel constateert, gaat het raam
onmiddellijk weer open.

Afhankelijk van de omgeving of rij-
omstandigheden kan de antiknelfunctie geacti-
veerd worden wanneer er zich een klap of stoot
voordoet waarbij het lijkt alsof er iets vastzit in
het raam.

Ramen bedienen met de Intelligent
Key
De ramen kunnen worden geopend of gesloten
(indien aanwezig) door een druk op de
vergrendelknop of de ontgrendelknop op de In-
telligent Key. Deze functie werkt niet als de tijd-
schakelaar van het raam is geactiveerd of wan-
neer de ramen moeten worden geïnitialiseerd.
Zie voor meer informatie over het gebruik van de
Intelligent Key-knoppen “Het sleutelloze portier-
openingssysteem gebruiken” in hoofdstuk “3. Alvo-
rens te gaan rijden”.

Openen:

Druk om de ramen te openen op de ontgrendel-
knop m op de Intelligent Key, gedurende 3
seconden nadat het portier is ontgrendeld.

Om het openen te onderbreken, laat u de
ontgrendelknop m los.

Als het openen van de ramen halverwege onder-
broken wordt terwijl de ontgrendelknop m
wordt ingedrukt, moet u de knop loslaten en
weer indrukken totdat de ramen geheel geo-
pend zijn.

Sluiten:

Druk om de ramen te sluiten op de vergrendel-
knop m op de Intelligent Key, gedurende 3
seconden nadat het portier is vergrendeld.

Laat de vergrendelknop m los om te stoppen
met sluiten.

Als het sluiten van de ramen halverwege onder-
broken wordt terwijl de vergrendelknop m
wordt ingedrukt, moet u de knop loslaten en
weer indrukken totdat de ramen geheel geslo-
ten zijn.

Als de ramen niet automatisch sluiten
Wanneer de automatische elektrische raam-
functie niet goed werkt (alleen sluiten), verricht
dan de volgende handelingen om het elektri-
sche raamsysteem te initialiseren.

1. Druk de contactschakelaar in de ON-stand.

2. Sluit het portier.

3. Open het raam volledig met de schakelaar
voor de elektrisch bediende ramen.

4. Trek de elektrische raamschakelaar omhoog
en houd hem zo om het raam te sluiten. Houd
de schakelaar nog steeds zo, meer dan 3 se-
conden nadat het raam volledig is gesloten.

5. Laat de schakelaar voor de elektrisch
bediende ramen los. Bedien het raam door
middel van de automatische functie om te be-
vestigen dat de initialisatie voltooid is.

6. Voer de stappen 2 t/m 5 uit voor overige ra-
men.

Als de automatische elektrische raamfunctie
niet goed werkt na het bovenstaande te hebben
uitgevoerd, laat dan uw auto nakijken door een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.
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WAARSCHUWING

• Bij een ongeval kunt u uit de auto worden geslin-
gerd als het schuifdak open staat. Volwassenen
horen altijd een veiligheidsgordel om te doen en
kinderen moeten gebruik maken van veiligheids-
gordels of een kinderzitje.

• Sta passagiers nooit toe om rechtop te staan of
ledematen door de dakopening te steken terwijl
de auto rijdt of het schuifdak wordt gesloten.

LET OP

• Verwijder waterdruppels, sneeuw, ijs of zand van
het schuifdak vóór het te openen.

• Plaats geen zware spullen op het schuifdak of in
de directe omgeving.

ELEKTRISCH SCHUIFDAK

De schuifdakbediening werkt wanneer de
contactschakelaar in de ON-stand staat.

Zonwering
Verschuif de zonwering met de hand om deze te
openen of te sluiten.

De zonwering opent automatisch als u het
schuifdak opent. De zonwering moet met de
hand worden gesloten door dicht te schuiven.
Wanneer het schuifdak open is, kan de zonwe-
ring met de hand teruggezet worden in de stand
van wanneer het schuifdak dicht is.

Schuifdak
Kantelen:

Om omhoog te kantelen, het schuifdak eerst
sluiten, en dan de schakelaar in de stand voor
omhoog kantelenj1 drukken en dan loslaten;
de schakelaar hoeft niet ingedrukt gehouden te
worden. Om het schuifdak omlaag te kantelen,
de schakelaar naar de stand voor omlaag kante-
lenj2 drukken.

Schuiven:

Om het schuifdak helemaal te openen of slui-
ten, de schakelaar naar de openen-zijdej2 of
sluiten-zijdej1 drukken en loslaten; de scha-
kelaar hoeft niet ingedrukt gehouden te worden.
Het dak gaat automatisch helemaal open of
dicht. Om het schuifdak tegen te houden drukt u
nogmaals op de schakelaar terwijl het dak zich
opent of sluit.

Schuifdaktijdschakelaar:

Dankzij de tijdschakelaar van het schuifdak kan
de schakelaar van het schuifdak ongeveer 45 se-
conden nadat de contactschakelaar op “OFF” is
gezet nog worden bediend. De tijdschakelaar
van het schuifdak wordt uitgeschakeld als het
portier van de bestuurder of voorpassagier
wordt geopend of de ingestelde tijd voorbij is.

Anti-knelfunctie

WAARSCHUWING

Er is een smalle zone vlak voordat een raam volkomen
gesloten is waarin beknelling niet kan worden gede-
tecteerd. Zorg dat alle inzittenden hun handen e.d.
binnenboord hebben voordat u het schuifdak sluit.

De antiknelfunctie zorgt dat het schuifdak auto-
matisch weer open gaat als er bij het sluiten van
het dak iets of iemand bekneld raakt. Wanneer
de regeleenheid een obstakel constateert, gaat
het schuifdak onmiddellijk weer open.

Als het schuifdak niet automatisch gesloten kan
worden wanneer de antiknelfunctie in werking
treedt door een storing, de schuifdakschakelaar
indrukken en ingedrukt houden naar de sluiten-
zijdej1 .

Afhankelijk van de omgeving of rij-
omstandigheden kan de antiknelfunctie geacti-
veerd worden wanneer er zich een klap of belas-
ting voordoet waarbij het lijkt alsof er iets vastzit
in het schuifdak.

JVI0756XZ

SCHUIFDAK (indien aanwezig)
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Schuifdak bedienen met de Intelligent
Key
Het schuifdak kan worden geopend of gesloten
(indien aanwezig) met een druk op de
vergrendelknop of de ontgrendelknop op de In-
telligent Key. Deze functie werkt niet als de tijd-
schakelaar van het schuifdak is geactiveerd of
wanneer het schuifdak moeten worden geïnitia-
liseerd. Zie voor meer informatie over het ge-
bruikvan de Intelligent Key-knoppen “Het sleutel-
loze portieropeningssysteem gebruiken” in hoofdstuk
“3. Alvorens te gaan rijden”.

Openen:

Druk op de ontgrendelknop m op de Intelli-
gent Key gedurende ca. 3 seconden nadat het
portier is ontgrendeld.

Om het openen te onderbreken, laat u de
ontgrendelknop m los.

Sluiten:

Om het schuifdak te sluiten drukt u op de
vergrendelknop m op de Intelligent Key on-
geveer 3 seconden nadat het portier is vergren-
deld.

Laat de vergrendelknop m los om te stoppen
met sluiten.

Als het schuifdak niet werkt
Wanneer het schuifdak niet goed werkt, verricht
dan de volgende handelingen om het schuifdak-
systeem te initialiseren.

1. Als het schuifdak open is, deze helemaal slui-
ten door herhaaldelijk op de sluiten-zijde van
de schuifdakschakelaar j1 te drukken om
het schuifdak omhoog te kantelen.

2. De sluiten-zijde van de schakelaar indrukken
en ingedrukt houdenj1 .

3. Laat de schuifdakschakelaar los als het
schuifdak enigszins omhoog en omlaag be-
weegt.

4. De open-zijde van de schakelaarj2 indruk-
ken en ingedrukt houden om het schuifdak
helemaal omlaag te kantelen.

5. Controleer of de schuifdakschakelaar nor-
maal werkt.

Als het schuifdak niet goed werkt na
bovenstaande te hebben uitgevoerd, laat dan
uw auto nakijken door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

SIC4316Z

In het opbergvak (indien aanwezig voor modellen met
automatische versnellingsbak (AT))

JVI1475XZ

In het opbergvak (modellen met handgeschakelde
versnellingsbak (MT))

AANSLUITCONTACTEN
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Aansluitcontacten, om elektrische accessoires
zoals een mobiele telefoon van stroom te voor-
zien, zitten in het opbergvak (indien aanwezig)
en in de consolebox.

LET OP

• De aansluiting en de stekker kunnen warm zijn tij-
dens en onmiddellijk na gebruik.

• Deze elektrische aansluiting is niet bedoeld voor
gebruik met een sigarettenaansteker.

• Gebruik het aansluitcontact niet voor apparatuur
met een stroomverbruik hoger dan 12 volt, 120 W
(10 A). Gebruik geen dubbele adapters en sluit niet
meerdere elektrische apparaten aan.

• Gebruik deze elektrische aansluiting bij draaiende
motor om te voorkomen dat de accu leeg raakt.

• Gebruik de aansluiting niet als de airconditioning,
koplampen of achterruitverwarming aan staan.

• Druk de stekker zo ver mogelijk in. Als de stekker
onvoldoende contact maakt, kan deze oververhit
raken of kan de inwendige thermische zekering
doorbranden.

• Voordat u een stekker in de elektrische aanslui-
ting steekt of eruit haalt, moet u er zeker van zijn
dat het betreffende apparaat uit staat.

• Sluit het klepje wanneer de elektrische aanslui-
ting niet gebruikt wordt. Zorg dat er geen water in
de aansluiting komt.

VOORIN (indien aanwezig)

Asbak
Druk opj1 om de asbak te openen.

Trek aanj2 om de asbak te verwijderen.

Sigarettenaansteker (indien
aanwezig)

WAARSCHUWING

Gebruikde sigarettenaansteker niet tijdens het rijden,
zodat u uw volle aandacht bij het besturen van de auto
kunt houden.

LET OP

• De aanstekerbus is uitsluitend bedoeld als elektri-
sche voeding voor het aanstekerelement. Gebruik
de aanstekerbus niet als elektrische voeding voor
andere accessoires.

JVI1298XZ

In de consolebox (model met automatische versnel-
lingsbak (AT))

JVI1476XZ

In de consolebox (modellen met handgeschakelde
versnellingsbak (MT))

JVI0815XZ

ASBAKKEN EN SIGARETTENAANSTEKER (indien
aanwezig)
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• Gebruik geen ander aansluitcontact voor een aan-
vullende aansteker.

De aansteker werkt met de contactschakelaar in
de ACC- of ON-stand. Om de sigarettenaansteker
aan te zetten drukt u hem inj3 totdat hij ver-
grendelt. Zodra de aansteker heet is, springt hij
automatisch naar buiten.

Breng de aansteker na gebruik weer in de oor-
spronkelijke positie aan.

ACHTER

Om de asbak te openen, drukt u opj1 .

Om de asbak te legen, drukj2 omlaag en trek
eruit.

WAARSCHUWING

• Gebruik de bergruimtes niet tijdens het rijden om
uw volledige aandacht bij het besturen van de auto
te houden.

• Laat de deksels van de bergruimtes gesloten tij-
dens het rijden om letsel te voorkomen tijdens een
ongeval of plotseling remmen.

HANDSCHOENENKASTJE

Om het handschoenenkastje te openen, trekt u
aan de handgreepj1 .

Om te sluiten drukt u het deksel aan totdat het
slot vergrendelt.

Om het handschoenenkastje te vergrendelen
j2 /ontgrendelenj3 gebruikt u de autosleutel.
Voor meer informatie over het gebruik van de
sleutel, zie “Sleutels” in hoofdstuk “3. Alvorens te
gaan rijden”.

CONSOLEVAK

Om de consolebox te openen, de knop omhoog
drukkenjA en het deksel omhoog trekken.

Om te sluiten drukt u het deksel omlaag totdat
het slot vergrendelt.

Het consolevaklampje gaat branden wanneer de
koplampschakelaar in de m -stand staat.

SIC2570Z

JVI0763XZ

JVI0653XZ

BERGRUIMTE
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OPBERGVAK

Druk op de klep van het opbergvak om het op-
bergvak te openen.

Leg geen waardevolle spullen in het opbergvak.

Gebruik het opbergvak niet als asbak.

ZONNEBRILHOUDER

WAARSCHUWING

Houd de zonnebrilhouder gesloten tijdens het rijden
om het zicht van de bestuurder niet te belemmeren en
zo eventuele ongelukken te voorkomen.

LET OP

• Gebruik de zonnebrilhouder uitsluitend voor zon-
nebrillen.

• Laat uw zonnebril niet in de zonnebrilhouder lig-
gen terwijl de auto in het volle zonlicht staat ge-
parkeerd. Door de hitte kan de zonnebril bescha-
digd raken.

Druk op de zonnebrilhouder om deze te openen.
Om te sluiten drukt u de houder omhoog totdat
het slot vergrendelt.

KAARTHOUDER

De kaarthouder vindt u op de zonnekleppen aan
de bestuurderskant en de passagierskant.

Schuif de kaart in de kaarthouder om deze te
gebruiken.

BEKERHOUDERS
LET OP

Voorkom bruusk wegrijden of afremmen vooral als u
de bekerhouders gebruikt. Als u dit wel doet kan er
gemorst worden met de drankjes en als deze heet zijn,
kunnen u of uw passagiers zich branden.

VoorJVI0664XZ

JVI0757XZ
SIC4348Z

JVI0649XZ
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Achter

Open de klep op de armsteun om de
bekerhouder te gebruiken.

ZACHTE FLESHOUDER

LET OP

• Gebruik de fleshouder niet voor andere voorwer-
pen die door de auto kunnen gaan slingeren en
mogelijk inzittenden kunnen verwonden tijdens
plotseling remmen of een ongeluk.

• Gebruik de fleshouder niet voor open blikjes.

JASHAKEN

LET OP

Hang niet meer dan in totaal 1 kg (2 lb) aan de haak.

De handgrepen achterin zijn voorzien van de
jashaken.

BAGAGEHAKEN

WAARSCHUWING

• Zorg er altijd voor dat de bagage stevig is vastge-
maakt. Gebruik geschikte koorden en haken.

• Losse bagage kan gevaarlijk worden bij een onge-
val of plotseling remmen.

LET OP

Belast een enkele haak met niet meer dan 10 kg
(22 lb).

JVI0650XZ

JVI0715XZ

SIC3248Z

SIC4350Z
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1. Om fel zonlicht via de voorruit af te schermen
klapt u de zonneklepj1 omlaag.

2. Om fel zonlicht te blokkeren dat via de zijra-
men binnenvalt, maakt u de zonneklep los
van de middensteun en draait u deze naar de
zijkantj2 .

3. Schuif de zonneklepj3 zover naar binnen of
buiten als nodig.

Wanneer de portieren ontgrendeld worden door
te drukken op de ontgrendelknop op de Intelli-
gent Key of door de one touch ontgrendelings-
sensor aan te raken terwijl de contactschakelaar
op de LOCK-stand staat, zal de instapverlichting
jA gaan branden.

Stel [Lamp AAN bij deur ontgrendeld] in om de
instapverlichting in of uit te schakelen. Raad-
pleeg het instructieboekje voor Infiniti InTouch.

SIC3739

SIC4328Z

ZONNEKLEPPEN INSTAPVERLICHTING (indien aanwezig)

2-50 Instrumenten en bedieningen



LET OP

• Schakel de verlichting uit als u de auto verlaat.

• Gebruik de verlichting niet lange tijd aaneen als
de motor is afgezet. Dit kan de accu ontladen.

KAARTLEESLAMPJES

Druk op de knop zoals afgebeeld om het lampje
aan of uit te zetten.

LEESLAMPJES ACHTERIN

Druk op de knop zoals afgebeeld om het lampje
aan of uit te zetten.

CONSOLEVERLICHTING

De consoleverlichting gaat aan wanneer de
stadslichten of koplampen branden.

BEDIENINGSSCHAKELAAR
INTERIEURVERLICHTING

j1 AAN-schakelaar:
Wanneer de AAN-schakelaarj1 aangezet wordt,
zullen de kaartleeslampjes en de leeslampjes
achterin gaan branden. Wanneer de schakelaar
uitgezet wordt, zullen de lampjes niet gaan bran-
den, onafhankelijk van de status.

j2 PORTIER UIT-schakelaar
Wanneer de PORTIER UIT-schakelaarj2 niet is
ingedrukt, zullen de kaartleeslampjes en de
leeslampjes achterin onder de volgende
omstandigheden gaan branden:

• contactschakelaar wordt in de OFF-stand gezet

– blijven ca. 30 seconden branden.

• portieren worden ontgrendeld met de ontgrendel-
knop op de Intelligent Key of de one touch ontgren-
delingsensor met de contactschakelaar in de LOCK-
stand

– blijven ca. 30 seconden branden.

• één van de portieren wordt geopend en vervolgens
gesloten terwijl de contactschakelaar in de LOCK-
stand staat.

– blijven ca. 30 seconden branden.

• er wordt een portier geopend

– blijft branden zolang het portier open
staat. De lampjes gaan uit wanneer het
portier wordt gesloten.

JVI0758XZ

SIC3250Z

JVI0759XZ

JVI0760XZ

INTERIEURVERLICHTING
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Wanneer de PORTIER UIT-schakelaarj2 is inge-
drukt, zullen de kaartleeslampjes en de lees-
lampjes achterin onder de bovenstaande om-
standigheden niet gaan branden. De kaart-
leeslampjes en leeslampjes achterin kunnen
alleen met de AAN-schakelaar aangezet worden
j1 .

Wanneer [Lamp AAN bij deur ontgrendeld] op UIT
staat (zie instructieboekje Infiniti InTouch) zul-
len de lampen onder de volgende omstandighe-
den gaan branden:

• er wordt een portier geopend en de contact-
schakelaar staat in willekeurig welke stand

– blijft branden zolang het portier open
staat. De lampjes gaan uit wanneer het
portier wordt gesloten.

MAKE-UP SPIEGELVERLICHTING

Om de make-up spiegel voorin te gebruiken,
klapt u de zonneklep omlaag en doet u het dek-
seltje open.

Het lampje op de make-up spiegel gaat aan wan-
neer u het dekseltje van de spiegel opent. Het
lampje gaat uit wanneer u het dekseltje sluit.

KOFFERBAKVERLICHTING
Het licht in de kofferbak gaat branden wanneer
het kofferdeksel wordt geopend. Het licht gaat
uit wanneer het deksel wordt gesloten.

ACCUBESPARINGSFUNCTIE
Wanneer de interieurverlichting blijft branden,
zal deze automatisch binnen een bepaalde tijd
na het op OFF zetten van de contactschakelaar
weer uitgaan. Om de verlichting weer aan te zet-
ten, zet u de contactschakelaar in de ON-stand.

SIC3869Z
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Met uw autosleutel is een sleutelnummerplaatje
meegeleverd. Maak een notitie van het sleutel-
nummer en bewaar het op een veilige plaats (bij-
voorbeeld in uw portemonnee), niet in de auto.
Als u uw sleutels kwijt bent geraakt, ga dan naar
een INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf
voor nieuwe sleutels. Die worden met het
sleutelnummer gemaakt. INFINITI registreert de
nummers van sleutels niet; het is daarom erg
belangrijk om te weten waar het nummerplaatje
van uw sleutel is.

Het sleutelnummer is alleen nodig als u al uw
sleutels verloren hebt en er geen sleutel meer
beschikbaar is voor het maken van duplicaat
sleutels. Als u nog een sleutel hebt, kan deze
sleutel worden gekopieerd door een INFINITI-
centrum of een erkend garagebedrijf.

INTELLIGENT KEY

1. Intelligent Key (2)

2. Mechanische sleutel (2)

3. Sleutelnummerplaatje (1)

WAARSCHUWING

• De Intelligent Key zendt radiogolven uit die medi-
sche elektrische apparatuur ongunstig kunnen
beïnvloeden.

• Als u een pacemaker hebt, is het raadzaam zich te
wenden tot de fabrikant van de medische appara-
tuur met vragen betreffende de eventuele effecten
van het Intelligent Key-signaal op de medische ap-
paratuur.

U kunt uw auto alleen met de Intelligent Key’s
bedienen die zijn geprogrammeerd voor de on-
derdelen van het Intelligent Key-systeem en het
INFINITI Voertuig startblokkeersysteem van uw
auto. Maximaal kunt u 4 Intelligent Key’s regis-
treren en gebruiken met één auto. De nieuwe
sleutels moeten worden geregistreerd door een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf
voordat ze met het Intelligent Key-systeem en
het INFINITI Voertuig startblokkeersysteem van
uw auto worden gebruikt. Omdat bij het
registratieproces van de sleutels het complete
geheugen van de onderdelen van het Intelligent
Key-systeem wordt gewist, moet u bij het regis-
treren al uw Intelligent Key’s meenemen naar
een INFINITI-centrum of erkende garagebedrijf.

Het is mogelijk dat de functies van de Intelligent
Key worden opgeheven. Neem contact op met
een INFINITI-centrum of een erkend garagebe-
drijf.

LET OP

• Zorg dat u de Intelligent Key bij u draagt wanneer
u met de auto rijdt. De Intelligent Key is een
precisiemechanisme met een ingebouwde zender.
Om eventuele schade te voorkomen, moet u op het
volgende letten.

– De Intelligent Key is waterdicht; wanneer
de Intelligent Key echter nat wordt, kan
dat beschadiging veroorzaken. Als de In-
telligent Key nat wordt, veeg deze dan on-
middellijk goed droog.

– Laat de Intelligent Key niet vallen en ver-
mijd buigen en stoten tegen andere voor-
werpen.

– Bij een buitentemperatuur lager dan
-10°C (14°F) kan het voorkomen dat de
batterij van de Intelligent Key niet naar
behoren werkt.

– Leg de Intelligent Key niet voor langere
periodes op een plek waar de tempera-
tuur tot boven de 60°C (140°F) stijgt.

– Verander de Intelligent Key niet en breng
geen wijzigingen aan.

– Gebruik geen magneet als sleutelhanger.

– Leg de Intelligent Key niet in de buurt van
elektrische apparaten, zoals een televi-
sie of computer.

SPA2504Z
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– De Intelligent Key mag niet in contact ko-
men met zoet of zout water en mag niet
worden gewassen in een wasmachine.
Hierdoor kan het systeem defect raken.

• Als een Intelligent Key verloren of gestolen wordt,
beveelt INFINITI aan om de ID-code van die speci-
fieke Intelligent Key te wissen. Op deze wijze wordt
voorkomen dat de Intelligent Key door onbevoeg-
den wordt gebruikt om de auto te ontgrendelen.
Voor informatie over het wissen kunt u contact op-
nemen met een INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf.

Mechanische sleutel

Geef het vergrendelknopje aan de achterkant
van de Intelligent Key vrij om de mechanische
sleutel te verwijderen.

Om de mechanische sleutel terug te plaatsen
steekt u deze stevig in de Intelligent Key totdat
het vergrendelknopje terugkeert naar de
vergrendelstand.

Gebruik de mechanische sleutel om portieren,
het handschoenenkastje en de opening naar de
kofferbak te vergrendelen of ontgrendelen, mist
deze uitgerust zijn met een sleutelcilinder.

Zie “Portieren” verderop in dit hoofdstuk,
“Bergruimte” in hoofdstuk “2. Instrumenten en bedie-
ningen” en “Toegang tot de kofferruimte van
binnenuit” in hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen, vei-
ligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”.

WAARSCHUWING

• Kijk altijd om u heen voordat u een portier opent,
om een ongeval met tegemoet- of achteropkom-
end verkeer te vermijden.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door het
onbedoeld bedienen van de auto en/of de bijbeho-
rende systemen te voorkomen, inclusief het knel-
zitten in de ramen of het onopzettelijk activeren
van de portiersloten, mag u kinderen, hulpbehoe-
vende volwassenen of huisdieren niet zonder toe-
zicht in uw auto achterlaten. Bovendien kan de
temperatuur in een afgesloten auto op een warme
dag zo snel oplopen dat er een aanzienlijk risico
bestaat op ernstig of dodelijk letsel aan mensen
en huisdieren.

SUPERLOCKSYSTEEM (voor modellen met
rechtse besturing)

WAARSCHUWING

Volg bij modellen die uitgerust zijn met het Superlock-
systeem de volgende voorzorgsmaatregelen, anders
kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Zorg dat het
Superlocksysteem altijd op een veilige manier wordt
geactiveerd.

• Wanneer er iemand in de auto zit, doe deze dan
nooit op slot met het Intelligent Key-systeem. U
sluit de inzittenden zo op, want bij het Superlock-
systeem kunnen de portieren niet van binnenuit
worden geopend.

SPA2033Z
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• Gebruik de vergrendelknop op de Intelligent Key
alleen wanneer u de auto duidelijk kunt zien. U
voorkomt zo dat u door activering van het Super-
locksysteem iemand in de auto opsluit.

Als u de portieren vergrendelt met de
vergrendelknop op de Intelligent Key m of
met de verzoekschakelaar (indien aanwezig)
zullen alle portieren vergrendeld worden en zal
het Superlocksysteem geactiveerd worden.

Dit houdt in dat geen enkel portier van binnen-
uit kan worden geopend, om diefstal te voorko-
men.

Het systeem wordt vrijgegeven wanneer het por-
tier wordt ontgrendeld met de ontgrendelknop
op de Intelligent Key m of door de ontgrende-
lingssensor (indien aanwezig) aan te raken.

Het Superlocksysteem zal niet geactiveerd wor-
den wanneer de portieren worden vergrendeld
met de schakelaar voor de centrale portier-
vergrendeling of de mechanische sleutel.

Noodsituaties
Als het Superlocksysteem na een verkeersonge-
val of in andere onverwachte omstandigheden
wordt geactiveerd terwijl u in de auto zit:

• Draai de contactschakelaar naar de ON-stand: het
Superlocksysteem wordt vrijgegeven en u kunt alle
portieren ontgrendelen met de schakelaar voor
centrale portiervergrendeling. Vervolgens kunt u
de portieren openen.

• Ontgrendel het portier met de Intelligent Key. Het
Superlocksysteem wordt uitgeschakeld en u kunt
het portier openen.

VERGRENDELEN MET DE SLEUTEL

Het cilinderslot bevindt zich in het portier aan
bestuurderszijde.

Om het bestuurdersportier te vergrendelen
steekt u de sleutel in de slotcilinder en draait u
deze naar de voorkant van de autoj1 .

Om het bestuurdersportier te ontgrendelen
draait u de sleutel naar de achterzijde van de
autoj2 . Het slot in het bestuurdersportier ont-
grendelt nu.

Als u de andere portieren, het kofferdeksel en
de brandstofvulklep wilt vergrendelen of ont-
grendelen, gebruik dan de schakelaar voor cen-
trale portiervergrendeling, de vergrendel
m /ontgrendelknop m op de Intelligent Key

of een van de one touch ontgrendelsensoren/
verzoekschakelaars (indien aanwezig).

VERGRENDELEN MET DE
BINNENVERGRENDELKNOP
LET OP

Laat de Intelligent Key niet in de auto achter als u de
portieren vergrendelt met de binnenvergrendelknop.

Type A

Om het portier te vergrendelen, drukt u de
binnenvergrendelknop naar de vergrendelstand
j1 en sluit u het bestuurdersportier met de
buitenportierhendel omhooggetrokken.

Om de portieren te ontgrendelen, trekt u de
binnenvergrendelknop naar de ontgrendel-
standj2 .

SPA2457Z
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Type B

U ontgrendelt en opent het portier door aan de
binnenhandgreep te trekken zoals in de afbeel-
ding.

Voor model met rechtse besturing:

De portieren kunnen niet via de binnen-
handgreep worden geopend wanneer het Super-
locksysteem actief is.

VERGRENDELEN MET DE SCHAKELAAR
VAN DE CENTRALE
PORTIERVERGRENDELING

Als de schakelaar voor de centrale portier-
vergrendeling wordt bediend, worden alle por-
tieren en het kofferdeksel vergrendeld of ont-
grendeld.

Wanneer u de portieren en het kofferdeksel wilt
vergrendelen, druk op de schakelaar voor cen-
trale portiervergrendeling (op het bestuurders-
portier en het portier van de voorpassagier) in
de vergrendelstandj1 terwijl het bestuurders-
portier of het voorpassagiersportier open staat
en sluit vervolgens het portier.

Ontgrendel de portieren en het kofferdeksel
door de schakelaar voor centrale portier-
vergrendeling in de ontgrendelde standj2 te
drukken.

LET OP

Laat de Intelligent Key niet in de auto achter als u de
portieren vergrendelt met de schakelaar voor centrale
portiervergrendeling.

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, zal het controlelampje portier-
vergrendeling m (op het dashboard) (indien
aanwezig) gaan en blijven branden. Als de
contactschakelaar in de ACC-stand, OFF-stand of
LOCK-stand staat, gaat het controlelampje
portiervergrendeling m gedurende 30 minu-
ten branden.

SNELHEIDSAFHANKELIJK PORTIERVER-
GRENDELINGSMECHANISME
Alle portieren en het kofferdeksel worden auto-
matisch vergrendeld bij een rijsnelheid van 10
km/h. Alle portieren en het kofferdeksel worden
ook automatisch vergrendeld wanneer de scha-
kelhendel uit de stand P (parkeren) wordt gezet,
wanneer geselecteerd. Is het slot eenmaal ont-
grendeld, dan zal het snelheidsgevoelige
portiervergrendelingsmechanisme tijdens het
rijden het portier niet opnieuw vergrendelen,
tenzij u een van de volgende handelingen ver-
richt.

• Een portier openen.

• Druk de contactschakelaar in de LOCK-stand.

SPA2791Z
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Het snelheidsgevoelige portierver-
grendelingsmechanisme aan- of
uitzetten
Raadpleeg het instructieboekje voor Infiniti In-
Touch voor informatie over het activeren en de-
activeren van het portiervergrendelings-
mechanisme.

AUTOMATISCH
PORTIERONTGRENDELINGSMECHANISME
Alle portieren en het kofferdeksel worden auto-
matisch ontgrendeld wanneer de contact-
schakelaar van de stand ON-stand naar de stand
“OFF” wordt gezet.

Het automatische
portiervergrendelingsmechanisme
aan- of uitzetten
Raadpleeg het instructieboekje voor Infiniti In-
Touch voor informatie over het activeren en de-
activeren van het automatische portier-
vergrendelingsmechanisme.

PORTIERONTGRENDELINGSMECHANISME
MET BOTSINGSENSOR
Alle portieren en het kofferdeksel worden auto-
matisch ontgrendeld wanneer de botssensoren
een botsing waarnemen terwijl de contact-
schakelaar in de stand ON staat.

Het botsinggevoelig portierontgrendelingsme-
chanisme werkt wellicht niet, afhankelijk van de
kracht van de botsing.

KINDERSLOT OP DE ACHTERPORTIEREN

Het kinderslot op de achterportieren voorkomt
dat de portieren per ongeluk geopend worden,
vooral als er kleine kinderen in de auto zitten.

Met de schakelaars in de vergrendelstandj1 is
het kinderslot op de achterportieren ingescha-
keld en kunnen de achterportieren alleen wor-
den geopend via de portierhandgrepen aan de
buitenkant van de auto.

Om het systeem uit te schakelen zet u de scha-
kelaars in de ontgrendelstandj2 .

WAARSCHUWING

• Radiogolven kunnen een negatief effect hebben op
elektrische medische apparatuur. Mensen met een
pacemaker moeten daarom vóór gebruik contact
opnemen met de fabrikant van hun elektrische me-
dische apparaat voor informatie over de mogelijke
effecten.

• De Intelligent Key zendt radiogolven uit wanneer
de knoppen worden ingedrukt. De radiogolven
kunnen navigatie- en communicatiesystemen
beïnvloeden. Gebruik de Intelligent Key niet wan-
neer u in een vliegtuig zit. Zorg ervoor dat de knop-
pen niet per ongeluk worden ingedrukt wanneer u
de Intelligent Key bij u heeft tijdens een vlucht.

Het Intelligent Key-systeem kan alle portieren
en de kofferbak bedienen met behulp van de
geïntegreerde afstandsbediening, de verzoek-
schakelaars (indien aanwezig) of door de one
touch ontgrendelsensor (indien aanwezig) op de
auto aan te raken zonder de sleutel uit broekzak
of tas te hoeven halen. De gebruiksomgeving
en/of -omstandigheden kunnen de werking van
het Intelligent Key-systeem beïnvloeden.

Zorg ervoor dat u het volgende doorgelezen
heeft voordat u het Intelligent Key-systeem ge-
bruikt.

LET OP

• Zorg ervoor dat u de Intelligent Key bij u heeft wan-
neer u de auto gebruikt.

SPA2536Z
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• Laat de Intelligent Key nooit in de auto wanneer u
de auto verlaat.

De Intelligent Key staat altijd in contact met de
auto omdat het radiogolven ontvangt. Het Intel-
ligent Key-systeem zendt zwakke radiogolven
uit. De omgeving kan de werking van het Intelli-
gent Key-systeem beïnvloeden in de volgende
gevallen.

• Wanneer de Intelligent Key gebruikt wordt op een
plaats waar sterke radiogolven uitgezonden wor-
den, zoals een TV zendmast, een elektriciteits-
centrale en een zendstation.

• Wanneer u draadloze apparatuur bij u heeft, zoals
een mobiele telefoon, zendontvanger en CB-radio-
zendapparatuur.

• Wanneer de Intelligent Key in contact komt met, of
bedekt wordt door, metalen materialen.

• Wanneer een radiografische afstandsbediening in
de directe omgeving gebruikt wordt.

• Wanneer de Intelligent Key zich in de buurt van een
elektrisch apparaat bevindt, zoals een computer.

• Wanneer de auto in de buurt van een parkeermeter
geparkeerd staat.

Pas in die gevallen de bedieningsomstandig-
heden aan voordat u de Intelligent Key gebruikt,
of gebruik de mechanische sleutel.

Hoewel de levensduur van de batterij afhangt
van de bedieningsomstandigheden, zal het on-

geveer 2 jaar duren voordat de batterij leeg is.
Als de batterij leeg is, dient u deze te vervangen
door een nieuwe.

Aangezien de Intelligent Key voortdurend radio-
golven ontvangt, kan de batterij sneller leeg ra-
ken wanneer de sleutel zich in de buurt van ap-
paratuur bevindt die sterke radiogolven
uitzendt, zoals signalen van een TV of een com-
puter.

Zie voor informatie over het vervangen van een
batterij, “Intelligent Key-batterij” in hoofdstuk
“8. Onderhoud en doe-het-zelf”.

Voor modellen met stuurslotmechanisme: aan-
gezien het stuurwiel elektrisch wordt vergren-
deld, is het onmogelijk het stuurwiel te ontgren-
delen als de contactschakelaar in de LOCK-stand
staat en de accu volledig leeg is. Let er goed op
dat de accu niet helemaal leeg raakt.

Maximaal kunt u 4 Intelligent Key’s registreren
en gebruiken met één auto. Als u vragen heeft
over het aanschaffen en gebruiken van extra In-
telligent Key’s, kunt u contact opnemen met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

Voor modellen met stuurslotmechanisme: aan-
gezien het stuurwiel elektrisch wordt vergren-
deld, is het onmogelijk het stuurwiel te ontgren-
delen als de contactschakelaar in de LOCK-stand
staat en de accu volledig leeg is. Let er goed op
dat de accu niet helemaal leeg raakt.

Maximaal kunt u 4 Intelligent Key’s registreren
en gebruiken met één auto. Als u vragen heeft
over het aanschaffen en gebruiken van extra In-
telligent Key’s, kunt u contact opnemen met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

LET OP

• De Intelligent Key bevat elektrische onderdelen en
mag daarom niet in contact komen met zoet of zout
water. Hierdoor kan het systeem defect raken.

• Laat de Intelligent Key niet vallen.

• Stoot niet met de Intelligent Key tegen een ander
voorwerp.

• Verander de Intelligent Key niet en breng geen wij-
zigingen aan.

• De Intelligent Key kan beschadigd raken als hij nat
wordt gemaakt. Als de Intelligent Key nat wordt,
veeg deze dan onmiddellijk goed droog.

• Leg de Intelligent Key niet voor langere tijd op een
plek waar de temperatuur hoger is dan 60°C
(140°F).

• Als de buitentemperatuur lager is dan −10°C (14°F),
kan de batterij van de Intelligent Key niet goed
werken.

• Bevestig de Intelligent Key niet aan een sleutel-
hanger die een magneet bevat.

• Leg de Intelligent Key niet in de buurt van appara-
tuur die een magnetisch veld produceert, zoals een
TV, geluidsapparatuur en computers.
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Als één van de Intelligent Key’s kwijtraakt of ge-
stolen wordt, raadt INFINITI aan om de ID-code
van die specifieke Intelligent Key uit de auto te
wissen. Dit kan voorkomen dat de Intelligent Key
onrechtmatig gebruikt wordt om de auto te ge-
bruiken. Voor informatie over het wissen kunt u
contact opnemen met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Voor modellen met portierhandgreep-
schakelaars: de Intelligent Key-functie (portier
ontgrendelen/vergrendelen met de one touch
ontgrendelsensor of de schakelaar op een
portierhandgreep) kan uitgeschakeld worden.
Neem contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf voor informatie over het
uitschakelen van de Intelligent Key-functie.

WERKINGSBEREIK VAN DE
INTELLIGENT KEY (modellen met
portierhandgreepschakelaar)

De functies van de Intelligent Key kunnen alleen
gebruikt worden wanneer de Intelligent Key zich
binnen het aangegeven werkingsbereik van de
one touch ontgrendelsensor/portierhandgreep-
schakelaar j1 en schakelaar op het koffer-
dekselj2 bevindt.

Wanneer de batterij van de Intelligent Key bijna
leeg is, of wanneer er sterke radiogolven aan-
wezig zijn in de buurt van de Intelligent Key, zal
het werkingsbereik van de Intelligent Key klei-
ner worden en zal de Intelligent Key mogelijk
niet goed werken.

Het werkingsbereik is tot 80 cm (31,50 in) van
elke one touch ontgrendelsensor/portier-
handgreepschakelaarj1 en de schakelaar op
het kofferdekselj2 .

Als de Intelligent Key zich te dicht bij het glas,
portiershandgreep, of achterbumper bevindt,
kan het zijn dat de verzoekschakelaars op de
portierhandgrepen niet werken.

Wanneer de Intelligent Key zich binnen het
werkingsbereik bevindt, kan iedereen, ook per-
sonen die niet de Intelligent Key bij zich dragen,
de one touch ontgrendelsensor of portier-
handgreepschakelaars gebruiken om portieren
en het kofferdeksel te ontgrendelen.

HET INTELLIGENT KEY-SYSTEEM
GEBRUIKEN (modellen met
portierhandgreepschakelaars)

De portierhandgreepschakelaar en one touch
ontgrendelsensor zullen onder de volgende om-
standigheden niet werken:

• Wanneer de Intelligent Key in de auto is achterge-
laten

• Wanneer de Intelligent Key niet binnen het
werkingsbereik is

• Wanneer de batterij van de Intelligent Key leeg is

• Wanneer een portier openstaat of niet goed geslo-
ten is (indien aanwezig)

• Wanneer de contactschakelaar in de ACC-stand of
ON-stand staat (indien aanwezig)

JVP0225XZ
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• Druk niet op de verzoekschakelaar op de portier-
handgreep met de Intelligent Key in uw hand, zoals
afgebeeld. De korte afstand tot de portier-
handgreep zorgt ervoor dat het Intelligent Key-sys-
teem moeite heeft om te herkennen dat de Intelli-
gent Key zich buiten de auto bevindt.

• Controleer binnen 2 seconden nadat de portieren
zijn vergrendeld met een portierhandgreep-
schakelaar of de portieren goed vergrendeld zijn
door even aan een portierhandgreep te trekken.
Als u de portierhandgreep langer dan 2 seconden
open houdt nadat u de portieren vergrendeld heeft,
wordt het portier ontgrendeld.

• Om te voorkomen dat de Intelligent Key in de auto
of kofferbak achterblijft, moet u zich ervan verze-
keren dat u de sleutel bij u draagt voordat u de por-
tieren of het kofferdeksel vergrendelt.

• Wanneer u de portieren vergrendelt met de
verzoekschakelaar op de portierhandgreep, zorg er
dan voor dat u de Intelligent Key in uw bezit heeft

voordat u de verzoekschakelaar op de portier-
handgreep bedient om er zeker van te zijn dat de
Intelligent Key niet in de auto achterblijft.

• Het Intelligent Key-systeem (portieren ontgrende-
len/vergrendelen met een portierhandgreep-
schakelaar of one touch ontgrendelsensor) kan uit-
geschakeld worden. (Raadpleeg het Infiniti InTouch
Instructieboekje.)

• Binnen 2 seconden nadat de portieren vergrendeld
zijn kunnen de portieren niet ontgrendeld worden
met de one touch ontgrendelsensor. Laat om de
portieren te ontgrendelen de portierhandgreep los
en trek er dan weer aan.

• Wanneer er een grote hoeveelheid water langs de
portierhandgreep loopt (bijvoorbeeld bij het was-
sen van de auto of bij hevige regenval), zal het por-
tier worden ontgrendeld indien de Intelligent Key
binnen het werkingsbereik is. Om te voorkomen dat
het portier wordt ontgrendeld, dient de Intelligent
Key meer dan 2 meter (7 ft) van de auto zijn verwij-
derd.

• Als u aan een portierhandgreep trekt met een hand-
schoen aan werkt de one touch ontgrendelsensor
wellicht niet.

Wanneer u de Intelligent Key bij u draagt, kunt u
alle portieren en de achterklep vergrendelen
door binnen het werkingsbereik op de schake-
laar op de portierhandgreepjA te drukken.

U kunt alle portieren en de achterklep ontgren-
delen door binnen het werkingsbereik de one
touch ontgrendelsensorjB aan te raken.

Wanneer u de portieren vergrendelt of ontgren-
delt, knipperen de waarschuwings-

SPA2407Z SPA2540Z
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knipperlichten ter bevestiging. Zie voor meer in-
formatie “Werking van de waarschuwings-
knipperlichten” verderop in dit hoofdstuk.

Functie voor welkomstverlichting en
afscheidsverlichting
Wanneer u de portieren vergrendelt of ontgren-
delt, gaan de zijlichten voor (indien aanwezig)
en achter, de stadslichten, achterlichten en de
kentekenplaatverlichting even branden.

Portieren en brandstofvulklep
vergrendelen

1. Druk de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

2. Draag de Intelligent Key bij u.

3. Sluit alle portieren.

4. Druk eenmaal op de schakelaar op de portier-
handgreepjA terwijl u de Intelligent Key bij
u heeft.

5. Alle portieren, het kofferdeksel en de
brandstofvulklep worden vergrendeld.

Het controlelampje open portierm (op het
dashboard) zal 1 minuut gaan branden.

6. Controleer door middel van de handgrepen
of alle portieren goed zijn vergrendeld.

Bescherming tegen buitensluiten:

Om te voorkomen dat de Intelligent Key per on-
geluk in een vergrendelde auto blijft liggen, is
het Intelligent Key-systeem voorzien van een
speciale bescherming tegen het buitensluiten.

• Wanneer de Intelligent Key in de auto is blijven lig-
gen en u probeert het portier te vergrendelen met
de schakelaar voor centrale portiervergrendeling
of de binnenvergrendelknop van het bestuurders-
portier (indien aanwezig) nadat u uit de auto bent
gestapt, worden alle portieren automatisch ont-
grendelt en een geluidssignaal gaat af nadat het
portier wordt gesloten.

• Wanneer de Intelligent Key in de auto is achterge-
bleven en u probeert met open bestuurdersportier,
nadat u uit de auto bent gestapt, het portier te ver-
grendelen met de schakelaar voor centrale portier-
vergrendeling, dan worden na het bedienen van de
schakelaar voor centrale portiervergrendeling (in-
dien aanwezig) alle portieren automatisch ontgren-
deld.

LET OP

De bescherming tegen buitensluiten zal mogelijk niet
werken onder de volgende omstandigheden:

• Wanneer de Intelligent Key op het dashboard ligt.

• Wanneer de Intelligent Key op de hoedenplank
ligt.

• Wanneer de Intelligent Key in het handschoenen-
kastje ligt.

• Wanneer de Intelligent Key in één van de portier-
zakken zit.

• Wanneer de Intelligent Key aan de zijkant in de
kofferbak ligt.

• Wanneer de Intelligent Key in of dichtbij metalen
materialen ligt.

De bescherming tegen buitensluiten zal echter moge-
lijk wel werken wanneer de Intelligent Key zich bui-
ten, maar dichtbij de auto bevindt.

JVP0233XZ
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Portieren en brandstofvulklep
ontgrendelen

Raadpleeg het instructieboekje voor Infiniti In-
Touch voor het veranderen van de ontgrende-
lingsmodus.

Selectieve portierontgrendelmodus (Alleen
bestuurdersportier):

1. Houd de Intelligent Key bij u.

2. Raak de one touch ontgrendelsensor jB
(bestuurdersportier) aan terwijl u de Intelli-
gent Key bij u draagt.

3. Het betreffende portier en de brandstofvul-
klep worden ontgrendeld.

4. Druk nogmaals op de verzoekschakelaar op
de portierhandgreepjA binnen 1 minuut.

5. Alle portieren en het kofferdeksel worden nu
ontgrendeld.

6. Open de portieren door middel van de
portierhandgrepen.

Ontgrendelmodus van alle portieren:

1. Houd de Intelligent Key bij u.

2. Raak de one touch ontgrendelsensorjB aan
terwijl u de Intelligent Key bij u draagt.

3. Alle portieren, het kofferdeksel en de
brandstofvulklep worden ontgrendeld.

4. Open de portieren door middel van de
portierhandgrepen.

LET OP

Als aan de handgreep getrokken wordt wanneer de
portieren ontgrendeld worden, kan het zijn dat dit por-
tier niet ontgrendeld wordt. Door de handgreep weer
in zijn oorspronkelijke stand terug te brengen, wordt
het portier ontgrendeld. Als het portier niet ontgren-
delt nadat de portierhandgreep is losgelaten, raakdan
de one touch ontgrendelsensor aan om het portier te
ontgrendelen.

Automatische hervergrendeling:

Alle portieren, het kofferdeksel en de brandstof-
vulklep worden automatisch vergrendeld, tenzij
een van de volgende handelingen wordt uitge-
voerd binnen 1 minuut na het indrukken van de
verzoekschakelaar terwijl de portieren zijn ver-
grendeld.

• Een portier openen.

• De contactschakelaar indrukken.

Indien gedurende de vooraf ingestelde tijdsduur
de ontgrendelknop m op de Intelligent Key
wordt ingedrukt, worden alle portieren automa-
tisch vergrendeld na de volgende vooraf inge-
stelde tijd.

Het kofferdeksel openen

1. Draag de Intelligent Key bij u.

2. Druk op de verzoekschakelaar voor het ope-
nen van de kofferbakjA .

JVP0350XZ
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3. Het kofferdeksel wordt ontgrendeld.

4. Doe het kofferdeksel omhoog om de koffer-
bak te openen.

LET OP

Zorg er bij het sluiten van de kofferbak voor dat u de
Intelligent Key bij u draagt om te voorkomen dat de
Intelligent Key in de kofferbak achterblijft.

Bescherming tegen buitensluiten:

Om te voorkomen dat de Intelligent Key per on-
geluk in de vergrendelde kofferbak blijft liggen,
is het Intelligent Key-systeem voorzien van een
bescherming tegen buitensluiten.

Wanneer het kofferdeksel gesloten wordt en de
Intelligent Key bevindt zich in de kofferbak, zal
er een geluidssignaal klinken en zal het koffer-
deksel ontgrendeld worden.

LET OP

De bescherming tegen buitensluiten zal mogelijk niet
werken onder de volgende omstandigheden:

• Wanneer de Intelligent Key op of onder de ruimte
voor de reserveband ligt.

• Wanneer de Intelligent Key aan de zijkant in de
kofferbak ligt.

• Wanneer de Intelligent Key in de metalen box ligt.

ACCUBESPARINGSFUNCTIE
Als er sprake is van alle volgende condities ge-
durende een bepaalde periode, dan zal de accu-
spaarfunctie de elektrische voeding onderbre-
ken om te voorkomen dat de accu ontlaadt.

• De contactschakelaar staat in de ACC-stand

• Alle portieren zijn gesloten

• De schakelhendel staat in de P-stand (parkeren)
(model met automatische versnellingsbak (AT))

WAARSCHUWINGSSIGNALEN
Het Intelligent Key-systeem is uitgerust met een
functie die is ontworpen om onjuiste bediening
te beperken en om te helpen bij het voorkomen
van diefstal van de auto. De waarschuwings-
zoemer klinkt en het waarschuwingsscherm op
het voertuiginformatiedisplay verschijnt wan-
neer onjuiste bediening wordt gesignaleerd.

Zie “Storingen opsporen en verhelpen” op de
volgende pagina. Voor waarschuwingen en indi-
catoren op het voertuiginformatiedisplay, zie
“Voertuiginformatiedisplay” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”.

LET OP

Wanneer de zoemer afgaat en het waarschuwings-
display verschijnt, dient u zowel de auto als de Intel-
ligent Key te controleren.
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GIDS VOOR HET OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN

Symptoom Mogelijke oorzaak Te nemen maatregelen
Wanneer de contactschakelaar
wordt ingedrukt voor het stop-
pen van de motor (modellen
met automatische versnel-
lingsbak (AT))

De waarschuwing [Schakel naar parkeer-
stand] verschijnt op het display en het
waarschuwingssignaal in de auto klinkt
continu of gedurende enkele seconden.

De schakelhendel staat niet in de
P-stand (parkeren).

Zet de schakelhendel in de P-stand
(parkeren).

Wanneer u de schakelhendel in
de P-stand (parkeren) zet.

Het geluidssignaal in de auto klinkt
voortdurend.

De contactschakelaar staat in de ACC
of ON-stand.

Zet de contactschakelaar in de OFF-
stand.

Wanneer u het bestuurders-
portier bedient om de auto te
verlaten

Het geluidssignaal in de auto klinkt
voortdurend.

De contactschakelaar staat in de
ACC-stand

Zet de contactschakelaar in de OFF-
stand.

Wanneer u het portier sluit
nadat u uit de auto bent
gestapt

De waarschuwing [Geen sleutel
gedetecteerd] verschijnt op het display,
het geluidssignaal buiten de auto klinkt 3
keer en het waarschuwingssignaal in de
auto klinkt gedurende enkele seconden.

De contactschakelaar staat in de ACC
of ON-stand.

Zet de contactschakelaar in de OFF-
stand.

De waarschuwing [Schakel naar parkeer-
stand] verschijnt op het display en het
geluidssignaal buiten de auto klinkt
continu.

De contactschakelaar staat in de
ACC-stand of de OFF-stand en de
schakelhendel staat niet in de
P-stand (parkeren).

Zet de schakelhendel in de P-stand
(parkeren) en druk de contact-
schakelaar in de OFF-stand.

Wanneer u het portier sluit met
de binnenste vergrendelknop
in de vergrendelstand

Het geluidssignaal buiten de auto klinkt
gedurende enkele seconden en alle
portieren ontgrendelen.

De Intelligent Key ligt in de auto of
kofferbak. Draag de Intelligent Key bij u.

Wanneer u op de schakelaar op
de portierhandgreep of op de

vergrendelknop m op de
Intelligent Key drukt om het
portier te vergrendelen.

Het geluidssignaal buiten de auto klinkt
gedurende enkele seconden.

De Intelligent Key ligt in de auto of
kofferbak. Draag de Intelligent Key bij u.

Een portier is niet goed afgesloten. Sluit het portier goed.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Te nemen maatregelen

Wanneer het kofferdeksel
gesloten wordt

Het geluidssignaal buiten gaat gedurende
10 seconden af en het kofferdeksel gaat
open.

De Intelligent Key ligt in de kof-
ferbak. Draag de Intelligent Key bij u.

Wanneer u op de contact-
schakelaar drukt voor het
starten van de motor

Het controlelampje voor de batterij van de
Intelligent Key verschijnt op het display. De accu is zwak.

Vervang de batterij door een nieuwe.
(Zie “Intelligent Key-batterij” in
hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-
zelf”.)

De waarschuwing [Geen sleutel
gedetecteerd] verschijnt op het display en
het waarschuwingssignaal in de auto
klinkt gedurende enkele seconden.

De Intelligent Key bevindt zich niet in
de auto. Draag de Intelligent Key bij u.

De waarschuwingsindicator van het Intel-
ligent Key-systeem verschijnt op het
display.

Hierdoor wordt u attent gemaakt op
een storing met het elektrische
stuurslotsysteem of het Intelligent
Key-systeem.

Neem contact op met een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.
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LOGIN FUNCTIE
Na het instellen van de gebruikersinformatie zal
het systeem automatisch de gebruiker herken-
nen wanneer de auto wordt gestart.

Er komt dan een gepersonaliseerde welkomst-
groet en -scherm die de gebruiker vraagt om in
te loggen.

Met deze functie kunnen 4 bestuurders elk hun
eigen registratie, rijstand, rijpositie,
airconditioningstanden en auto-instellingen ge-
bruiken, welke het systeem zal onthouden.

De ingelogte gebruiker kan gewijzigd worden op
het welkomstscherm of het scherm met de lijst
met gebruikers. Raadpleeg voor meer informa-
tie het Infiniti InTouch Instructieboekje.

De login functie is verbonden met de volgende
items:

• Meter

• Audio

• Display van het navigatiesysteem (indien aanwe-
zig)

• Navigatie-instellingen (indien aanwezig)

• Airconditioning

• Automatische rijstandfunctie (indien aanwezig)

• Versnellingsbak

• Sturen

• Active Trace Control

• Active Lane Control (indien aanwezig)

• Voertuiginstellingen

• Vering (indien aanwezig)

• Rijhulp* (indien aanwezig)

*: Behalve het Forward Emergency Braking-sys-
teem

HET SLEUTELLOZE
PORTIEROPENINGSSYSTEEM
GEBRUIKEN

Werkingsbereik
Het sleutelloze portieropeningssysteem stelt u
in staat om alle portieren, de brandstofvulklep
en het kofferdeksel te vergrendelen/ontgrende-

len en de ramen te openen. Het werkingsbereik
hangt af van de omstandigheden die zich voor-
doen rond de auto. Om de vergrendel- en
ontgrendelknop goed te bedienen, dient u de
auto tot ongeveer 1m (3,3 ft) vanaf het portier te
benaderen.

Het sleutelloze portieropeningssysteem werkt
niet onder de volgende omstandigheden:

• Wanneer de Intelligent Key niet binnen het
werkingsbereik is.

• Wanneer de batterij van de Intelligent Key leeg is.

Portieren en brandstofvulklep
vergrendelen
Wanneer u de portieren en de achterklep ver-
grendelt of ontgrendelt, knippert het
waarschuwingsknipperlicht ter bevestiging. Zie
voor meer informatie “Werking van de
waarschuwingsknipperlichten” verderop in dit hoofd-
stuk.

1. Druk de contactschakelaar op “OFF”, en
draag de Intelligent Key bij u.

2. Sluit alle portieren.

3. Druk op de vergrendelknop mj1 op de In-
telligent Key.

4. Alle portieren, het kofferdeksel en de
brandstofvulklep worden vergrendeld.

SPA2130Z
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Het controlelampje open portierm (op het
dashboard) zal 1 minuut gaan branden.

5. Trek aan de portierhandgrepen om er zeker
van te zijn dat de portieren goed zijn vergren-
deld. (Voor modellen met one touch
ontgrendelsensor: bevestig dit binnen 2 se-
conden na het vergrendelen van de portie-
ren.)

LET OP

• Controleer nadat u de portieren afsluit met de In-
telligent Key of ze inderdaad zijn vergrendeld door
aan de handgrepen te trekken.

• Laat de contactsleutel niet in de auto achter als u
de portieren vergrendelt met de Intelligent Key.

Portieren en brandstofvulklep
ontgrendelen
Raadpleeg het instructieboekje voor Infiniti In-
Touch voor het veranderen van de ontgrende-
lingsmodus.

Selectieve portierontgrendelmodus:

1. Druk op de ontgrendelknop m j2 op de In-
telligent Key.

2. Het bestuurdersportier en de brandstofvul-
klep worden ontgrendeld.

3. Druk nogmaals binnen 5 seconden op de
“ONTGRENDEL” m -knopj2 .

4. Alle portieren en het kofferdeksel worden nu
ontgrendeld.

5. Open de portieren door middel van de
portierhandgrepen.

Ontgrendelmodus van alle portieren:

1. Druk op de ontgrendelknop m j2 op de In-
telligent Key.

2. Alle portieren, het kofferdeksel en de
brandstofvulklep worden ontgrendeld.

3. Trek aan de portierhandgreep om het portier
te openen.

Ontgrendelmodus voor portieren veranderen
(indien aanwezig):

Om te veranderen van portierontgrendelmodus
drukt u tegelijkertijd langer dan 5 seconden op
de vergrendelknop m en de ontgrendelknop
m op de Intelligent Key.

Automatische hervergrendeling:

Alle portieren, de kofferdeksel en de brandstof-
vulklep worden automatisch vergrendeld tenzij
een van de volgende handelingen wordt uitge-
voerd binnen 30 seconden na het indrukken van
de ontgrendelknopmj2 op de Intelligent Key
terwijl de portieren zijn vergrendeld.

• Een portier openen.

• De contactschakelaar indrukken.

Indien gedurende de vooraf ingestelde tijdsduur
de ontgrendelknopmj2 op de Intelligent Key
wordt ingedrukt, worden alle portieren automa-
tisch vergrendeld na de volgende ingestelde
tijd.

Openen of sluiten van ramen
De ramen kunnen worden geopend of gesloten
met de Intelligent Key. Deze functie werkt niet
als de tijdschakelaar van het raam is geactiveerd
of wanneer de ramen moeten worden geïnitiali-
seerd.

Zie “Ramen” in hoofdstuk “2. Instrumenten en bedie-
ningen”.

Openen:

Om de ramen te openen, druk op de ontgrendel-
knop mj2 op de Intelligent Key gedurende
ongeveer 3 seconden nadat het portier is ont-
grendeld.

Om het openen te onderbreken, laat u de
ontgrendelknop mj2 los.

Als het openen van de ramen halverwege onder-
broken wordt terwijl de ontgrendelknopmj2
wordt ingedrukt, moet u de knop loslaten en
weer indrukken totdat de ramen geheel geo-
pend zijn.
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Sluiten:

Druk om de ramen te sluiten de vergrendelknop
op de Intelligent Key mj1 ongeveer 3 secon-
den in nadat het portier is vergrendeld.

Om het sluiten te onderbreken, laat u de
vergrendelknop m losj1 .

Als het sluiten van de ramen halverwege onder-
broken wordt terwijl de vergrendelknop mj1
wordt ingedrukt, moet u de knop loslaten en
weer indrukken totdat de ramen geheel geslo-
ten zijn.

Het schuifdak openen of sluiten
Het schuifdak kan worden geopend of gesloten
met de Intelligent Key. Deze functie werkt niet
als de tijdschakelaar van het schuifdak is geac-
tiveerd of wanneer de ramen moeten worden
geïnitialiseerd.

Openen:

Om het schuifdak te openen drukt u op de
ontgrendelknop mj2 op de Intelligent Key
gedurende ca. 3 seconden nadat het portier is
ontgrendeld.

Om het openen te onderbreken, laat u de
ontgrendelknop mj2 los.

Sluiten:

Druk, om het schuifdak te sluiten, op de
vergrendelknop mj1 op de Intelligent Key
gedurende ongeveer 3 seconden nadat het por-
tier is vergrendeld.

Laat de vergrendelknop m los om het sluiten
te onderbrekenj1 .

De kofferbak openen
1. Druk op de “KOFFERBAK” m -knopj3 op

de Intelligent Key gedurende langer dan 1 se-
conde.

2. Het kofferdeksel wordt ontgrendeld.

3. Doe het kofferdeksel omhoog om de koffer-
bak te openen.
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WERKING VAN DE WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHTEN
Wanneer u portieren, inclusief het kofferdeksel, vergrendelt of ontgrendelt met de
verzoekschakelaar op een portierhandgreep of met de afstandsbediening, zullen de
waarschuwingsknipperlichten ter bevestiging knipperen.

De volgende beschrijvingen tonen hoe de waarschuwingsknipperlichten zullen werken bij het
vergrendelen of ontgrendelen van de portieren of het kofferdeksel.

Uw auto is uitgerust met de volgende
beveiligingssystemen:

• Diefstalwaarschuwingssysteem

• INFINITI-voertuig startonderbrekersysteem

Het controlelampje voor het anti-diefstal-
systeem geeft aan of het systeem in werking is.

DIEFSTALWAARSCHUWINGSSYSTEEM
Het diefstalwaarschuwingssysteem geeft visu-
ele en hoorbare alarmsignalen als onderdelen
van de auto worden verstoord.

Controlelampje anti-diefstalsysteem

Het controlelampje anti-diefstalsysteem be-
vindt zich op het dashboard.

Dit lampje treedt in werking wanneer de contact-
schakelaar in de ACC-, “OFF”- of LOCK-stand
staat. Dit is normaal.

PORTIERVERGRENDELING PORTIERONTGRENDELING KOFFERDEKSEL
ONTGRENDELEN

Intelligent Key-systeem (indien
aanwezig)

(met de portierhandgreep-
schakelaar en one touch

ontgrendelsensor)

WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHTEN -
eenmaal

WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHTEN -
tweemaal

WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHTEN -
inactief

Sleutelloos portieropenings-
systeem

(met de m -knop of de

m -knop)

WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHTEN -
eenmaal

WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHTEN -
tweemaal

WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHTEN -
inactief

SIC2045Z

BEVEILIGINGSSYSTEMEN
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Voor modellen met ultrasone en
kantelsensoren
Het systeem activeren:

1. Sluit alle ramen en het schuifdak (indien aan-
wezig).

2. Zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

3. Draag de Intelligent Key bij u en stap uit de
auto.

4. Zorg dat de motorkap en het kofferdeksel
dicht zijn. Sluit en vergrendel alle portieren
met de Intelligent Key.

Wanneer er een portier of de motorkap open-
staat, klinkt de zoemer. De zoemer stopt wan-
neer het portier op juiste wijze gesloten is.

5. Controleer of het controlelampje voor het
anti-diefstalsysteem gaat branden. Het
beveiligingscontrolelampje knippert snel ge-
durende 20 seconden en knippert daarna
langzaam. Het systeem is nu geactiveerd. In-
dien gedurende deze 20 seconden het por-
tier ontgrendeld wordt door het Intelligent
Key-systeem, of de contactschakelaar in de
ON-stand gezet wordt, zal het systeem niet
actief worden.

Zelfs als de bestuurder en/of passagiers zich in
de auto bevinden, zal het systeem actief wor-
den als alle portieren vergrendeld worden en de

contactschakelaar uitstaat. Zet de contact-
schakelaar in de stand ON om het systeem uit
te schakelen.

Als er een storing optreedt in het systeem, klin-
ken er 5 korte pieptonen wanneer het systeem
geactiveerd wordt. Laat het systeem nakijken
door een INFINITI-centrum of een erkend gara-
gebedrijf.

Werking van het diefstalwaarschuwings-
systeem:

Het waarschuwingssysteem geeft de volgende
alarmsignalen:

• De waarschuwingsknipperlichten gaan knipperen
en het alarm klinkt met tussenpozen gedurende ca.
30 seconden. (Het alarm wordt 8 keer herhaald.)

• Het alarm wordt na ca. 30 seconden automatisch
uitgeschakeld. Het alarm wordt echter opnieuw ac-
tief als er weer met de auto geknoeid wordt.

Het alarm gaat af in de volgende gevallen:

• wanneer portier of kofferdeksel worden bediend
zonder de Intelligent Key.

• wanneer de motorkap wordt bediend.

• wanneer het volumetrisch sensorsysteem (ul-
trasone sensoren) in werking treedt (wanneer het
geactiveerd is).

• wanneer een inclinatie van de auto wordt waarge-
nomen door de kantelsensoren (wanneer deze zijn
geactiveerd).

• wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken.

Het alarm stoppen:

• Ontgrendel een portier door de ontgrendelingssen-
sor (indien aanwezig) aan te raken of op de
ontgrendelknopm op de Intelligent Key te druk-
ken om het alarm uit te zetten.

• Het alarm zal stoppen als de contactschakelaar op
ACC of ON gezet wordt.

Schakelaar voor het uitschakelen van de
ultrasone en kantelsensoren:

De ultrasone sensoren (volumetrisch sensor-
systeem), aan het plafond, detecteren beweging
in het interieur van de auto. De kantelsensoren
herkennen de hoek van de auto. Wanneer het
diefstalwaarschuwingssysteem op scherp is ge-
zet, worden de ultrasone sensoren en kantel-
sensoren automatisch geactiveerd.

JVP0256XZ
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LET OP

Raak de ultrasone sensorenjA niet aan. U kunt de
sensoren zo beschadigen.

Het is mogelijk de ultrasone sensoren en kantel-
sensor uit te schakelen (wanneer u bijvoorbeeld
huisdieren in de auto achterlaat of de auto op
een veerboot vervoert).

Om de ultrasone sensoren en kantelsensoren uit
te schakelen:

1. Sluit alle ramen.

2. Zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

3. Druk op de annuleerschakelaarjB aan het
plafond. Het beveiligingscontrolelampje be-
gint snel te knipperen (drie keer per
seconde).

4. Sluit alle portieren, de motorkap en het
kofferdeksel. Vergrendel ze door middel van
het Intelligent Key-systeem. Het
beveiligingscontrolelampje begint sneller te
knipperen en er klinkt eenmalig een zoemer.

De ultrasone sensoren en kantelsensoren zijn
nu losgekoppeld van het diefstal-
waarschuwingssysteem. Alle andere functies
van het systeem blijven geactiveerd totdat het
diefstalwaarschuwingssysteem weer wordt uit-
geschakeld.

Voor modellen zonder ultrasone en
kantelsensoren
Het systeem activeren:

1. Sluit alle ramen en het schuifdak (indien aan-
wezig).

U kunt het alarmsysteem ook inschakelen als
de ramen open zijn.

2. Zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

3. Draag de Intelligent Key bij u en stap uit de
auto.

4. Zorg dat de motorkap en het kofferdeksel
dicht zijn. Sluit en vergrendel alle portieren
met de schakelaar op een portierhandgreep
(indien aanwezig), de vergrendelknop m
op de Intelligent Key of de schakelaar voor
centrale portiervergrendeling. (Als het por-
tier wordt vergrendeld met de vergrendel-
knop in de auto zal het systeem niet geacti-
veerd worden.)

5. Controleer of het controlelampje voor het
anti-diefstalsysteem gaat branden. Het
beveiligingscontrolelampje blijft gedurende
ca. 30 seconden branden. Het beveiligings-
systeem is nu voor-ingeschakeld. Na ca. 30
seconden schakelt het beveiligingssysteem
automatisch over op de ingeschakelde fase.
Het beveiligingslampje begint om de ca. 3 se-
conden te knipperen.

Als het portier tijdens deze pre-alarmperiode
van 30 seconden wordt ontgrendeld door het
aanraken van een ontgrendelingssensor, een
druk op de ontgrendelknop m op de Intel-
ligent Key, de schakelaar voor centrale
portiervergrendeling, of als de contact-
schakelaar op ACC of ON wordt gezet, wordt
het systeem niet ingeschakeld.

Zelfs als de bestuurder en/of passagiers zich in
de auto bevinden, zal het systeem actief wor-
den als alle portieren vergrendeld zijn en de
contactschakelaar in de LOCK-stand staat. Zet
de contactschakelaar op de ACC-stand of de ON-
stand om het systeem uit te schakelen.

Werking van het diefstalwaarschuwings-
systeem:

Het waarschuwingssysteem geeft de volgende
alarmsignalen:

• De waarschuwingsknipperlichten knipperen en de
claxon gaat met tussenpozen af gedurende onge-
veer 30 seconden.

• Het alarm wordt na ca. 30 seconden automatisch
uitgeschakeld. Het alarm wordt echter opnieuw ac-
tief als er weer met de auto geknoeid wordt.

Het alarm wordt geactiveerd:

• wanneer portier of kofferdeksel worden bediend
zonder de Intelligent Key.

• wanneer de motorkap wordt geopend.

3-20 Alvorens te gaan rijden



Het alarm stoppen:

• Ontgrendel een portier door de ontgrendelingssen-
sor (indien aanwezig) aan te raken of op de
ontgrendelknopm op de Intelligent Key te druk-
ken om het alarm uit te zetten.

• Het alarm stopt wanneer de contactschakelaar in
de ON-stand wordt gezet.

Als het systeem niet werkt zoals hierboven
wordt beschreven, laat het dan controleren door
uw INFINITI-centrum of een erkend garagebe-
drijf.

INFINITI-VOERTUIG
STARTONDERBREKERSYSTEEM
Het INFINITI Voertuig startblokkeersysteem
zorgt dat de motoralleen kan starten met een
geregistreerde Intelligent Key.

Controlelampje anti-diefstalsysteem

Het controlelampje anti-diefstalsysteem be-
vindt zich op het dashboard. Het toont de status
van het INFINITI-voertuig startonderbreker-
systeem.

Het lampje treedt in werking wanneer de
contactschakelaar in de LOCK-, ACC- of “OFF”-
stand staat. Het controlelampje voor het anti-
diefstalsysteem geeft aan dat de beveiligings-
systemen van de auto operationeel zijn.

Als het INFINITI-voertuig startonderbreker-
systeem niet goed werkt, blijft dit lampje bran-
den zolang de contactschakelaar in de ON-stand
staat.

Als het lampje aan blijft en/of de motor gaat
niet aan, neem dan zo snel mogelijk contact op
met een INFINITI-centrum of een erkend garage-
bedrijf voor onderhoud aan het INFINITI Voer-
tuig startblokkeersysteem. Neem alle Intelli-
gent Keys die u bezit mee wanneer u naar een
INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf gaat
voor onderhoud.

WAARSCHUWING

• Ga pas rijden als de motorkap goed gesloten en
vergrendeld is. Doet u dit niet, dan kan deze tij-
dens het rijden onverwacht openwaaien en
riskeert u een ongeval.

• Open de motorkap nooit als u stoom of rook uit de
motorruimte ziet komen, om letsel te vermijden.

SIC2045Z

MOTORKAP
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DE MOTORKAP OPENEN

1. Trek aan de hendel voor de motorkapontgren-
delingj1 , deze zit onder het dashboard, om
de motorkap iets omhoog te laten springen.

2. Zoek de hendelj2 tussen de motorkap en de
grille met uw vingers en duw deze hendel met
uw vingertop omhoog.

3. Til de motorkap op.

DE MOTORKAP SLUITEN
Laat de motorkap langzaam zakken zodat zowel
het linker- als het rechterslot aangrijpt. Druk de
motorkap omlaag om hem stevig te vergrende-
len.

JVP0234XZ
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WAARSCHUWING

• Het kofferdeksel moet goed dicht zitten voordat u
gaat rijden. Als het kofferdeksel open blijft staan,
kunnen gevaarlijke uitlaatgassen het interieur van
de auto binnenkomen.

• Let goed op kinderen die in de nabijheid van de
auto spelen en voorkom dat ze opgesloten worden
in de kofferbak waar ze ernstig gewond kunnen
raken. Zorg dat de auto, wanneer deze niet ge-
bruikt wordt, goed vergrendeld is en zorg ervoor
dat ook het kofferdeksel goed dicht zit; voorkom
dat kinderen bij de autosleutels kunnen komen.

U kunt het kofferdeksel op één van de volgende
manieren openen:

• Met de ontgrendelschakelaar voor het kofferdeksel

• Met de openingsschakelaar voor de kofferruimte
(indien aanwezig) en de one touch ontgrendelings-
sensor (indien aanwezig) terwijl u de Intelligent
Key bij u draagt (Zie “Werkingsbereik van de Intel-
ligent Key (modellen met portier-
handgreepschakelaar)” eerder in dit hoofdstuk.)

• Met de “KOFFERBAK”-knop m op de Intelligent
Key (zie “Het sleutelloze portieropeningssysteem
gebruiken” eerder in dit hoofdstuk.)

KOFFERDEKSELONTGRENDELING

Werking van de ontgrendelschakelaar

Om het kofferdeksel te openen, drukt u op de
ontgrendelschakelaarjA

Om het kofferdeksel te sluiten, duwt u het naar
beneden totdat het stevig vergrendelt.

Werking van de openingsschakelaar
voor de kofferruimte (indien
aanwezig)

Het kofferdeksel kan worden geopend door de
verzoekschakelaar voor het openen van de kof-
ferruimtejA in te drukken terwijl de Intelligent
Key binnen het werkingsbereik ligt.

Het kofferdeksel kan worden geopend door op
de openingsschakelaar voor de kofferruimtejA
te drukken, zelfs als de Intelligent Key zich bui-
ten het werkingsbereik van de vergrendel-/
ontgrendelfunctie van de kofferruimte bevindt,
wanneer alle portieren ontgrendeld zijn door het
centrale portiervergrendelingssysteem, en de
automatische ontgrendelingsfunctie (voor Eu-
ropa).

JVP0202XZ

Model met linkse besturing SPA2732Z
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Bediening van de sleutel met
geïntegreerde afstandsbediening
U opent het kofferdeksel door de “KOFFERBAK”-
knop m op de Intelligent Key langer dan 1
seconde ingedrukt te houden. (Zie “Het sleutel-
loze portieropeningssysteem gebruiken” eerder in dit
hoofdstuk.)

Kofferdekselontgrendeling vanuit de
kofferruimte

WAARSCHUWING

Houd kinderen goed in de gaten wanneer ze zich
rondom de auto bevinden, om te zorgen dat ze niet in
de kofferruimte gaan spelen en erin opgesloten ra-
ken, omdat dat kan leiden tot ernstig letsel. Houd de
auto goed vergrendeld en het kofferdeksel goed afge-
sloten wanneer de auto niet gebruikt wordt, en zorg
ervoor dat kinderen de Intelligent Key’s niet kunnen
bemachtigen.

Met het interne kofferdekselontgrendelingsme-
chanisme kunt u het kofferdeksel openen wan-
neer iemand zich per ongeluk in de kofferbak
heeft opgesloten of wanneer er geen stroom be-
schikbaar is, bijvoorbeeld wanneer de accu leeg
is.

Het kofferdeksel ontgrendelen van binnenuit:

Om het kofferdeksel van binnenuit te ontgren-
delen, dient u aan de ontgrendelingshendelj1
te trekken totdat het slot wordt ontgrendeld en
het kofferdeksel openspringt. De ontgrende-
lingshendel is gemaakt van materiaal dat oplicht
in het donker nadat het kort is blootgesteld aan
licht.

De hendel zit aan de achterkant van het koffer-
deksel, zoals getoond in de afbeelding.

Openen vanaf de achterbank:

U kunt bij de ontgrendelingshendel komen door
middel van de opening in de kofferbak (armleu-
ning achterbank). (Zie “Armsteun” in hoofdstuk
“1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvul-
lend veiligheidssysteem”.)

Om het kofferdeksel te openen vanaf de achter-
bank, trekt u de ontgrendelingshendel naar de
voorkant van de auto totdat het slot ontgren-
deld wordt.

Als u niet bij de ontgrendelingshendel kunt ko-
men, neem dan contact op met een INFINITI-cen-
trum of een erkend garagebedrijf.

WAARSCHUWING

• Brandstof ontbrandt gemakkelijk en is onder be-
paalde omstandigheden zeer explosief. U kunt ern-
stige brandwonden of ander letsel oplopen als u
niet oppast met benzine. Zet de motor altijd af ter-
wijl u tankt. Rook niet en vermijd open vuur of von-
ken nabij de auto.

• De brandstof kan onder druk staan. Draai de dop
een halve slag open en wacht totdat een mogelijk
“sissend” geluid stopt, om te voorkomen dat er
brandstof naar buiten spuit wat persoonlijk letsel
kan veroorzaken. Verwijder daarna de dop.

• Gebruik alleen een originele vuldop als deze ver-
vangen moet worden. Deze bevat een veiligheids-
ventiel dat onmisbaar is voor het correct functio-
neren van het brandstof- en emissiesysteem. Een
verkeerd model vuldop kan leiden tot een slecht
werkende motor en mogelijk tot letsel.

DE BRANDSTOFVULKLEP OPENEN
SPA2768Z

SPA2735Z

BRANDSTOFVULKLEP

3-24 Alvorens te gaan rijden



Om de brandstofvulklep te openen, ontgrendelt
u deze op een van de volgende manieren en
drukt u vervolgens linksboven op de klep.

• Raak de one touch ontgrendelsensor aan en druk
dan op de schakelaar op de portierhandgreep ter-
wijl u de Intelligent Key (indien aanwezig) bij u
draagt.

• Druk op de ontgrendelknop op de Intelligent Key.

• Druk de schakelaar voor centrale portier-
vergrendeling naar de ontgrendelstand.

Om te vergrendelen sluit u de brandstofvulklep
tot hij goed dicht zit.

BRANDSTOFVULDOP

De brandstofvuldop is van het type met ratel-
mechanisme. Draai de dop linksom om deze te
verwijderen. Draai na het bijtanken de
brandstofvuldop rechtsom vast totdat u ten min-
ste twee klikken van de vergrendeling hoort.

Zet de brandstofvuldop in de vuldophouderj1
terwijl u tankt.

LET OP

Als u brandstof morst op de lak van de auto, spoel het
er dan zorgvuldig met water af om lakschade te voor-
komen.

WAARSCHUWING

Verstel het stuurwiel nooit terwijl u rijdt, zodat u al uw
aandacht kunt schenken aan het bedienen van de
auto.

HET STUURWIEL HANDMATIG
VERSTELLEN

Kantel- of telescopische werking

Trek de vergrendelhendelj1 naar beneden en
verstel het stuur naar boven, naar beneden, naar
voren of naar achteren tot de gewenste stand is
bereikt.

U zet het stuur in die stand vast door de vergren-
deling stevig terug te drukken.

JVP0254XZ
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HET STUURWIEL ELEKTRISCH
VERSTELLEN

Kantel- of telescopische werking

Beweeg de schakelaar om het stuurwiel naar bo-
ven of beneden, naar voren of naar achteren te
verstellen tot de gewenste stand.

Instap-/Uitstapfunctie (indien
aanwezig)
Het systeem voor de Automatische rijstand-
functie doet het stuurwiel automatisch omhoog-
gaan, als het bestuurdersportier wordt geopend
terwijl de contactschakelaar in de LOCK-stand
staat. De bestuurder kan zo gemakkelijker in en
uit de bestuurdersstoel stappen.

Zie voor meer informatie “Automatische rijstand-
functie (indien aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk.

WAARSCHUWING

Stel de stand van alle spiegels in voordat u gaat rij-
den. Stel de stand van de spiegels niet in tijdens het
rijden, omdat alle aandacht gegeven moet worden aan
het besturen van de auto.

BINNENSPIEGEL

Houd de binnenspiegel vast en zet deze in de
gewenste stand.

Antiverblindingstype met handmatige
bediening

In de nachtstandj1 bestaat minder kans op ver-
blinding door koplampen van achteropkomende
auto’s.

Gebruik de dagstandj2 bij het rijden overdag.

WAARSCHUWING

Gebruik de nachtstand alleen als dit noodzakelijk is,
want het zicht naar achteren wordt wel verminderd.

JVP0205XZ

SPA2447Z
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SPIEGELS
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Autmatische antiverblindingsspiegel

Door het ontwerp van de binnenspiegel past
deze automatisch de lichtweerkaatsing aan, af-
hankelijk van de lichtsterkte van de koplamp-
verlichting van de auto achter u.

Het antiverblindingssysteem wordt automatisch
ingeschakeld zodra u de contactschakelaar in
de ON-stand drukt.

Wanneer het systeem is ingeschakeld, gaat het
controlelampjejA branden en wordt het even-
tuele verblindende licht van de koplampen van
achteropkomende auto’s verminderd.

Druk gedurende 3 seconden op de m -knop
jB om de binnenspiegel normaal te laten func-
tioneren en het controlelampje gaat uit. Druk
nogmaals gedurende 3 seconden op de
m -schakelaar om het systeem in te schake-
len.

Hang geen voorwerpen aan de spiegel en ge-
bruik geen ruitenreiniger. Hierdoor vermindert
de gevoeligheid van de sensorjC , waardoor de
spiegel niet meer goed zal werken.

BUITENSPIEGELS

WAARSCHUWING

• Blijf met uw handen van de buitenspiegels af ter-
wijl deze in beweging zijn. U kunt anders met uw
vingers bekneld raken of de spiegel beschadigen.

• Ga nooit met de auto rijden terwijl de buitenspie-
gels zijn ingeklapt. Het zicht naar achteren is dan
beperkt en u riskeert zo een ongeval.

• Objecten lijken in de buitenspiegel verder weg dan
ze in werkelijkheid zijn (indien aanwezig).

• Afmetingen en afstanden zoals weergegeven in de
buitenspiegels komen niet overeen met de werke-
lijkheid.

Afstellen

De buitenspiegels kunnen alleen elektrisch af-
gesteld worden als de contactschakelaar in de
ACC- of ON-stand staat.

1. Verzet de schakelaar om de linker (L) of rech-
ter (R) spiegel te kiezenj1 .

2. Stel de stand van elke spiegel naar wens in
door de schakelaar in te drukkenj2 .

Ontwasemen
U ontwasemt de buitenspiegels door op de knop
voor de achterruitverwarming te drukken.

JVP0066XZ JVP0246XZ
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Neerklappen
Elektrisch verstelbare spiegel:

De buitenspiegels kunnen alleen elektrisch af-
gesteld worden als de contactschakelaar in de
ACC- of ON-stand staat.

De buitenspiegels klappen automatisch in als
de spiegelinklapschakelaar naar de “CLOSE”-
stand wordt gedrukt j1 . Druk in de “OPEN”-
stand om uit te klappenj2 .

Indien de spiegels handmatig worden bediend
of er tegenaan wordt gereden kan het spiegel-
huis los raken bij het scharnierpunt. Laat, om de
elektronische spiegelbediening te herstellen,
de spiegels een cyclus doorlopen door eerst op
de schakelaar “CLOSE” te drukken tot ze volle-
dig zijn ingeklapt en vervolgens op “OPEN” tot
de spiegels weer volledig zijn uitgeklapt.

LET OP

• Wanneer u voortdurend de buitenspiegels in-/uit-
klapt, kan de schakelaar mogelijk buiten werking
gesteld worden.

• Raak de spiegels niet aan terwijl ze bewegen. Uw
hand kan bekneld raken en de spiegel kan kapot
gaan.

• Ga nooit rijden met ingeklapte spiegels. Dan kunt
u namelijk niet zien wat er achter de auto gebeurt.

• Als de spiegels met de hand zijn in- of uitgeklapt,
bestaat de kans dat de spiegel naar voren of naar
achteren beweegt tijdens het rijden. Als de spie-
gels met de hand zijn in- of uitgeklapt, moet u ze
eerst nogmaals elektrisch afstellen voordat u gaat
rijden.

Type met handmatige bediening:

Druk de buitenspiegel naar binnen om deze in te
klappen.

Achteruitrij-neerkantelfunctie (indien
aanwezig)
Wanneer u achteruitrijdt, kantelen de rechter en
linker buitenspiegel naar beneden om een beter
zicht naar achteren te bieden.

1. Zet de contactschakelaar in de ON-stand.

2. Zet de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit).

3. Selecteer de rechter of linker buitenspiegel
door de buitenspiegelschakelaar te bedie-
nen.

4. De buitenspiegeloppervlakken kantelen om-
laag.

Wanneer één van de volgende situaties zich
voordoet, zullen de buitenspiegeloppervlakken
weer terugkeren naar hun originele standen.

• De schakelhendel wordt in een andere stand gezet
dan R (achteruit).

• De schakelaar van de buitenspiegel wordt in de
middenpositie gezet.

• Contactschakelaar wordt op “OFF” gezet.

SPA2738Z
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MAKE-UP SPIEGEL

U gebruikt de make-up spiegel voorin door de
zonneklep omlaag en het dekseltje omhoog te
klappen.

WAARSCHUWING

• Ga nooit rijden terwijl de auto op de parkeerrem
staat. De remmen raken zo oververhit en de rem-
werking gaat achteruit, wat kan leiden tot een on-
geval.

• Geef de parkeerrem nooit vrij terwijl u zich buiten
de auto bevindt. Als de auto in beweging komt,
kunt u het rempedaal niet intrappen en veroor-
zaakt u mogelijk een ongeval.

• Gebruik nooit de schakelhendel in plaats van de
parkeerrem. Controleer als u parkeert of de par-
keerrem stevig blokkeert.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door het
onbedoeld bedienen van de auto en/of de bijbeho-
rende systemen te voorkomen, mag u kinderen,
hulpbehoevende volwassenen of huisdieren niet
zonder toezicht in uw auto achterlaten. Bovendien
kan de temperatuur in een afgesloten auto op een
warme dag zo snel oplopen dat er een aanzienlijk
risico bestaat op ernstig of dodelijkletsel aan men-
sen en huisdieren.

MODEL MET AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK (AT)

Om de parkeerrem te blokkeren trapt u het
parkeerrempedaalj1 stevig in.

Om de parkeerrem vrij te geven houdt u het rem-
pedaalj2 ingedrukt, drukt u het parkeerrem-
pedaalj1 volledig in en laat u vervolgens weer
los.

Controleer voordat u gaat rijden of het controle-
lampje voor het remsysteem uit is.

SIC3869Z
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MODEL MET HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK (MT)

Om de parkeerrem te activeren, trekt u de
parkeerremhendel omhoogj1 .

Om de parkeerrem vrij te geven, trapt u het rem-
pedaal in en houdt u hem ingetrapt. Trek de
parkeerremhendel iets omhoog, druk op de
knopj2 en breng de hendel vervolgens hele-
maal omlaagj3 .

Controleer voordat u gaat rijden of het controle-
lampje voor het remsysteem uit is.

De automatische rijstandfunctie heeft de vol-
gende functies:

• Instap-/uitstapfunctie (model met automatische
versnellingsbak)

• Geheugenopslag

INSTAP-/UITSTAPFUNCTIE(model met
automatische versnellingsbak (AT))

Dit systeem is zodanig ontworpen dat de
bestuurdersstoel en de stuurkolom automatisch
in beweging komen wanneer de schakelhendel
in de P-stand (parkeren) wordt gezet. De be-
stuurder kan zo gemakkelijker in en uit de
bestuurdersstoel stappen.

Wanneer het portier aan de bestuurderszijde
wordt geopend terwijl de contactschakelaar in
de LOCK-stand staat, schuift de bestuurders-
stoel naar achteren en gaat het stuurwiel om-
hoog.

De bestuurdersstoel en het stuurwiel zullen te-
rugkeren naar hun vorige standen wanneer de
contactschakelaar op ACC gezet wordt.

De bestuurdersstoel zal niet naar de voorgaande
stand terugkeren als de schakelaar voor het ver-
stellen van de stoel of het stuurwiel bediend
wordt wanneer de stoel in de uitstapstand staat.

De instap-/uitstapfunctie activeren of
uitschakelen
Er moet aan alle onderstaande voorwaarden vol-
daan worden voordat de instap-/uitstapfunctie
geactiveerd of geannuleerd kan worden.

• De startknop staat in de LOCK-stand.

• De instap-/uitstapfunctie is niet in werking.

• De volgende schakelaars worden niet bediend.

– Stoelgeheugenschakelaars

– Schakelaars voor elektrisch verstelbare
stoelen

– Elektrisch kantelende/telescopische
stuurwielschakelaar

U kunt de instap-/uitstapfunctie inschakelen of
uitschakelen door de <SET>-schakelaar langer
dan 10 seconden ingedrukt te houden.

Display-instellingen:

De instap-/uitstapfunctie kan ook geactiveerd
of geannuleerd worden door [Stuurwiel omhoog
bij uitzetten] of [Best. stoel verpl. na verlaten
auto] op AAN of UIT te zetten in het [Instellin-
gen]-menu op het onderdisplay. (Raadpleeg het
instructieboekje voor Infiniti InTouch.)

De instap-/uitstapfunctie initialiseren
Als de accu wordt losgemaakt of als de zekering
doorbrandt, zal de instap-/uitstapfunctie niet
werken, ook al was deze functie eerder geacti-

SPA2110Z

AUTOMATISCHE RIJSTANDFUNCTIE (indien
aanwezig)
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veerd. In zo’n geval sluit u eerst de accu aan of
brengt u een nieuwe zekering aan, en opent en
sluit u het bestuurdersportier minstens twee-
maal nadat de contactschakelaar van de ON-
stand naar de LOCK-stand is gezet. De instap-/
uitstapfunctie wordt geactiveerd.

GEHEUGENOPSLAG

In het geheugen van de automatische rijstand-
functie kunnen twee standen voor de
bestuurdersstoel, stuurkolom en buitenspie-
gels worden opgeslagen. Handel als volgt bij ge-
bruik van het geheugensysteem.

1. Stel de gewenste stand in van de
bestuurdersstoel, de stuurkolom en de bui-
tenspiegels door de betreffende verstel-
schakelaars met de hand te bedienen. Zie
voor meer informatie “Stoelen” in hoofdstuk

“1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aan-
vullend veiligheidssysteem”, “Kantel- of telescopi-
sche werking” eerder in dit hoofdstuk en
“Spiegels” eerder in dit hoofdstuk.

2. Druk op de <SET>-schakelaar en vervolgens,
binnen 5 seconden, gedurende ten minste 1
seconde op de geheugenknop (<1> of <2>).

Het controlelampje voor de ingedrukte
geheugenknop blijft na indrukken van de
knop nog ca. 5 seconden branden.

Wanneer het geheugen wordt opgeslagen on-
der de geheugenknop (<1> of <2>) zal er een
zoemer klinken.

Wanneer er gegevens onder dezelfde
geheugenknop worden opgeslagen, worden
de vorige gegevens gewist.

Geheugenopslag bevestigen
Druk op de <SET>-schakelaar. Als de posities niet
in het hoofdgeheugen zijn opgeslagen, brandt
het controlelampje ca. een halve seconde. Als er
wel in het geheugen is opgeslagen, brandt het
controlelampje ca. 5 seconden.

Een stand uit het geheugen selecteren
1. Model met automatische versnellingsbak

(AT):

Zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren).

Model met handgeschakelde versnellings-
bak (MT):

Activeer de parkeerrem.

2. Druk de geheugenknop (<1> of <2>) gedurende
ten minste 1 seconde in.

De bestuurdersstoel, de stuurkolom en de
buitenspiegels zullen in de opgeslagen stand
gaan staan, en het controlelampje zal knip-
peren gedurende deze beweging, en vervol-
gens gedurende ongeveer 5 seconden aan
blijven.

De login functie koppelen aan een in
het geheugen opslagen stand
De login functie kan als volgt gekoppeld worden
aan een in het geheugen opgeslagen stand.

1. Zet de contactschakelaar in de ON-stand ter-
wijl u een Intelligent Key bij u draagt die is
geregistreerd met de login functie van de
auto. Zie voor meer informatie “Login functie”
eerder in dit hoofdstuk.

2. Stel de stand van de bestuurdersstoel, stuur-
kolom en buitenspiegels handmatig in. Zie
“Stoelen elektrisch verstellen” in hoofdstuk “1. Vei-
ligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvul-
lend veiligheidssysteem”, “Het stuurwiel elek-
trisch verstellen” eerder in dit hoofdstuk en
“Buitenspiegels” eerder in dit hoofdstuk.

JVP0240XZ
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3. Zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

De volgende keer dat u inlogt (door de gebruiker
op het display te selecteren) nadat u de contact-
schakelaar op ON heeft gezet terwijl u de Intel-
ligent Key bij u draagt, zal het systeem automa-
tisch de in het geheugen opgeslagen rijstand
selecteren.

WERKING VAN HET SYSTEEM
Het systeem voor de automatische rijstand-
functie werkt niet of stopt met werken onder de
volgende omstandigheden:

• Wanneer de auto rijdt

• Wanneer de schakelaar voor de bestuurdersstoel
of stuurkolom bediend wordt terwijl de automati-
sche rijstandfunctie in werking is.

• Wanneer de geheugenknop <1> of <2> korter dan 1
seconde wordt ingedrukt

• Wanneer de stoel, stuurkolom en buitenspiegels
reeds op een geheugenpositie gezet zijn

• Wanneer er geen stand onder de geheugenknop is
opgeslagen

• Wanneer de parkeerrem vrijgegeven wordt (model-
len met handgeschakelde versnellingsbak (MT))

• Wanneer de schakelhendel van de P-stand (parke-
ren) naar willekeurig welke andere stand wordt ver-
plaatst (modellen met automatische versnellings-
bak (AT)) (Het wordt echter niet geannuleerd als de

schakelaar wordt ingedrukt terwijl de stoel en
stuurkolom terugkeren naar de voorgaande stan-
den (instap-/uitstapfunctie).)
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Raadpleeg het Instructieboekje INFINITI InTouch
waarin u de volgende informatie kunt vinden.

• Infiniti InTouch

• Meterinstellingen

• Audiosysteem

• Navigatiedisplay (indien aanwezig)

• Navigatie-instellingen (indien aanwezig)

• Verwarming en airconditioning

• Bluetooth® handsfree telefoonsysteem

• Informatie bekijken

• Overige instellingen

• Spraakherkenning

• Monitorsysteem

• Algemene systeeminformatie

m :
Dit symbool geeft aan dat de
ventilatieroosters gesloten zijn. U sluit
de ventilatieroosters door de zij-
bedieningsknop in deze richting te
bewegen.

m :
Dit symbool geeft aan dat de
ventilatieroosters geopend zijn. U
opent de ventilatieroosters door de
zijbedieningsknop in deze richting te
bewegen.

Pas de luchtstroomrichting van de ventilatie-
roosters aan met de centrale knop (omhoog/
omlaag, links/rechts).

VENTILATIEROOSTERS ACHTERIN

Open/sluit de ventilatieroosters door de bedie-
ningsknop naar links of rechts te bewegen.

JVH0510XZ

Middenventilatieroosters

JVH0511XZ

Zijventilatieroosters

JVH0574XZ

Achter

INFINITI INTOUCH INSTRUCTIEBOEKJE VENTILATIEROOSTERS
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m :
Dit symbool geeft aan dat de
ventilatieroosters gesloten zijn. U sluit
de ventilatieroosters door de zij-
bedieningsknop in deze richting te
bewegen.

m :
Dit symbool geeft aan dat de
ventilatieroosters geopend zijn. U
opent de ventilatieroosters door de
zijbedieningsknop in deze richting te
bewegen.

Pas de luchtstroomrichting van de ventilatie-
roosters aan met de centrale knop (omhoog/
omlaag, links/rechts).

RAAMANTENNE
Het antennepatroon is gedrukt in de achterruit.

LET OP

• Plaats geen metalen filmlaag in de buurt van het
glas van de achterruit, en maak er geen metalen
delen aan vast. Dit kan een slechte ontvangst of
ruis veroorzaken.

• Wanneer u de binnenkant van de achterruit
schoonmaakt, zorg er dan voor dat u de raaman-
tenne niet krast of beschadigt. Haal voorzichtig
een zachte vochtige doek over de antenne.

Diversiteitsantenne
De radio met elektronische afstemming heeft
een diversiteitontvangstsysteem. Het FM-
signaal kan weerkaatst worden door obstakels
zoals gebouwen of bergen. Dit veroorzaakt ver-
velend lawaai. Het diversiteitsysteem gebruikt
twee antennes, en schakelt automatisch over op
de antenne met de beste ontvangst. Zodoende
zendt de radio geen vervelende bijgeluiden uit.

ANTENNE VOOR DAB-RADIO (indien
aanwezig)

Achterop het dak van de auto zit een antenne
voor de DAB-radio.

Ophoping van ijs op de antenne voor de DAB-ra-
dio kan weerslag hebben op de werking van de
radio. Verwijder het ijs om radio-ontvangst te
herstellen.

Raadpleeg het instructieboekje voor Infiniti In-
Touch voor informatie over bediening van de
DAB-radio.

JVH0641XZ

ANTENNE
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Wanneer u een autotelefoon of een CB radio in
uw voertuig wilt installeren, dient u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om te
voorkomen dat de nieuwe apparatuur de elek-
tronische regelmodules en de bedrading van het
elektronische motorregelsysteem negatief beïn-
vloedt.

LET OP

• Houd de antenne zo ver mogelijk bij de elektroni-
sche regelmodule vandaan.

• Zorg dat de antennekabel minstens 20 cm (8 in)
van de bedrading van het motorregelsysteem van-
daan blijft. Leg de antennekabel niet langs andere
bedrading.

• Stel de staande-golfverhouding van de antenne af,
zoals aanbevolen door de fabrikant.

• Sluit de massakabel van het radiochassis aan op
de carrosserie.

• Neem voor meer informatie contact op met een
INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf.

AUTOTELEFOON OF CB-RADIO

4-4 Display, verwarming en airconditioning, en audiosysteem



5 Starten en rijdenStarten en rijden

Inrijden ............................................................ 5-2
Voorzorgsmaatregelen bij starten en rijden ........ 5-2

Uitlaatgas (koolmonoxide) ............................ 5-2
Driewegkatalysator ...................................... 5-3
AdBlue® Selectieve katalytische reductie
(SCR) (indien aanwezig voor model met
dieselmotor) ................................................ 5-3
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)..... 5-6

Voordat u de motor start.................................... 5-10
Tips voor het rijden met uw auto ........................ 5-10

Opwarmfase van de motor ............................ 5-10
Bagage laden............................................... 5-10
Rijden in regenachtig weer............................ 5-10
Rijden in winterweer..................................... 5-10

Contactdrukknop .............................................. 5-11
Voorzorgsmaatregelen bij bediening van
de contactdrukknop ..................................... 5-11
Intelligent Key-systeem ................................ 5-11
Stuurslot ..................................................... 5-12
Contactschakelaarstanden............................ 5-12
Lege Intelligent Key-batterij .......................... 5-13

De motor starten............................................... 5-14
Voor benzinemodellen.................................. 5-14
Voor dieselmodellen..................................... 5-14

Rijden met het voertuig ..................................... 5-15
Rijden met automatische versnellingsbak
(AT) ............................................................. 5-15
Rijden met handgeschakelde versnellings-
bak (MT) ...................................................... 5-21
Schakelindicator .......................................... 5-22

Vierwielaandrijving (4WD) (indien aanwezig) ...... 5-22
4WD-waarschuwing...................................... 5-23

INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar ..................... 5-24
STANDARD-modus ........................................ 5-24
SPORT+ modus (indien aanwezig) ................. 5-24
SPORT-modus .............................................. 5-24
SNOW-modus (indien aanwezig).................... 5-24
ECO-stand(indien aanwezig) ......................... 5-25
PERSONAL-modus ........................................ 5-26

Vehicle Dynamic Control-systeem (VDC)
(behalve voor Europa) ....................................... 5-27

Remkrachtverdeling ..................................... 5-29
Vehicle Dynamic Control (VDC)
OFF-schakelaar ............................................ 5-29

Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) (voor
Europa) ............................................................ 5-29

Remkrachtverdeling ..................................... 5-31
Electronic Stability Programme (ESP)
OFF-schakelaar ............................................ 5-31

Active Trace Control........................................... 5-32
Hill Start Assist-systeem.................................... 5-33
Chassis Control................................................. 5-33
Stop/Start-systeem (voor Europa) of
Stationair stopsysteem (behalve voor Europa)
(indien aanwezig) ............................................. 5-34

Gebruik van het stationair stopsysteem
(behalve voor Europa)................................... 5-36
Functie om terugrollen te voorkomen (voor
modellen met automatische
versnellingsbak) .......................................... 5-36
Display Stop/Start-systeem of stationair
stopsysteem ................................................ 5-36
OFF-schakelaar van Stop/Start-systeem of
stationair stopsysteem ................................. 5-38



Active Lane Control-systeem (indien aanwezig)... 5-39
Voorzorgsmaatregelen bij Active Lane
Control ........................................................ 5-39
Werking van Active Lane Control.................... 5-41
Status van Active Lane Control ...................... 5-42
Automatische uitschakeling .......................... 5-42
Onderhoud van de rijstrookcamera................ 5-42

Lane Departure Warning-systeem (LDW)/Lane
Departure Prevention-systeem (LDP) (indien
aanwezig) ........................................................ 5-43

Lane Departure Warning (LDW) ...................... 5-44
Lane Departure Prevention (LDP) ................... 5-45
Onderhoud van de rijstrookcamera................ 5-48

Blind Spot Warning-systeem/Blind Spot
Intervention-systeem/Back-up Collision
Intervention-systeem (indien aanwezig) ............. 5-49

Blind Spot Warning (BSW)/Blind Spot
Intervention................................................. 5-49
Werking van het BSW-systeem ...................... 5-50
Werking van het Blind Spot
Intervention-systeem ................................... 5-51
Voorzorgsmaatregelen bij het BSW/Blind
Spot Intervention-systeem............................ 5-54
Rijsituaties met het BSW/Blind Spot
Intervention-systeem ................................... 5-55
Back-up Collision Intervention (BCI) (indien
aanwezig) .................................................... 5-58
Beschrijving van het BCI-systeem (indien
aanwezig) .................................................... 5-59
Voorzorgsmaatregelen bij het BCI-systeem
(indien aanwezig)......................................... 5-60
Werking van het BCI-systeem (indien
aanwezig) .................................................... 5-61
Radaronderhoud .......................................... 5-63

Snelheidsbegrenzer.......................................... 5-64
De snelheidsbegrenzer bedienen .................. 5-64

Cruise control (indien aanwezig) ........................ 5-67
Voorzorgsmaatregelen bij cruise control ........ 5-67
Cruise control bedienen................................ 5-68

Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (indien
aanwezig voor model met automatische
versnellingsbak (AT))......................................... 5-69

De volgafstandregeling selecteren................. 5-70
Volgafstandregeling ..................................... 5-70
Voorzorgsmaatregelen bij de
volgafstandregeling ..................................... 5-70
De volgafstandregeling gebruiken ................. 5-72
Traditionele (vaste snelheid) cruise
controlmodus .............................................. 5-81

Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (indien
aanwezig in modellen met handgeschakelde
versnellingsbak) ............................................... 5-84

De volgafstandregeling selecteren................. 5-85
Volgafstandregeling ..................................... 5-85
Voorzorgsmaatregelen bij de
volgafstandregeling ..................................... 5-86
De volgafstandregeling gebruiken ................. 5-87
Traditionele (vaste snelheid) cruise
controlmodus .............................................. 5-97

Distance Control Assist-systeem (DCA) (indien
aanwezig) ........................................................5-100

Voorzorgsmaatregelen bij het
DCA-systeem ...............................................5-100
Werking van het DCA-systeem ....................... 5-101

Forward Emergency Braking (Autonoom
noodremsysteem) (indien aanwezig)..................5-108

Werking van het systeem ..............................5-109
Predictive Forward Collision Warning-systeem
(indien aanwezig) ............................................. 5-113

Werking van het systeem .............................. 5-113



Rijtips voor een efficiënter brandstofverbruik
en een vermindering van uitstoot van
koolstofdioxide................................................. 5-117
Vermindering van brandstofverbruik en van
uitstoot van koolstofdioxide .............................. 5-118
Parkeren ..........................................................5-118
Een aanhangwagen trekken (behalve voor
Europa) ............................................................5-120
Rijden met aanhangwagen (voor Europa)............5-120

Voorzorgsmaatregelen voor het rijden met
een aanhangwagen ......................................5-120
Bandenspanning.......................................... 5-121
Veiligheidskettingen .................................... 5-121
Remmen van de aanhangwagen .................... 5-121
Aanhangwagendetectie (indien aanwezig) .....5-122
Trekhaak monteren.......................................5-122

Stuurbekrachtiging ...........................................5-123
Type met elektrische stuurbekrachtiging........5-123
Elektrische stuurbekrachtiging met
hydraulische pomp.......................................5-123
Type met Direct Aanpasbaar Stuursysteem
(Direct Adaptive Steering) .............................5-124

Remsysteem.....................................................5-126
Voorzorgsmaatregelen tijdens het remmen ....5-126
Brake Assist-remsysteem..............................5-126
Antiblokkeerremsysteem (ABS) .....................5-126

Beveiliging van het voertuig ..............................5-128
Rijden in winterweer .........................................5-128

Accu ............................................................5-128
Motorkoelvloeistof .......................................5-128
Banden........................................................5-128
Speciale winteruitrusting..............................5-129
Parkeerrem ..................................................5-129
Roestpreventie.............................................5-129

Actieve geluidsonderdrukking/actieve
geluidsverbetering(indien aanwezig) .................5-130

Actieve geluidsonderdrukking.......................5-130
Actieve geluidsverbetering ...........................5-130



Tijdens de eerste 2.000 km (1.200 mijl) (voor
VR30DDTT-motor en 2,0-liter turbo-
benzinemotor) of 1.500 km (932 mijl) (voor 2,2-
liter dieselmotor) wordt aangeraden de
volgende aanbevelingen op te volgen voor maxi-
male rijprestaties, duurzaamheid en zuinigheid
van uw nieuwe auto. Volgt u deze aanbevelin-
gen niet dan kan dit de levensduur van uw mo-
tor bekorten en de prestaties van de motor ver-
minderen.

• Rijd niet te lang op dezelfde snelheid (langzaam of
snel), maar varieer de snelheid.

• Voer het toerental niet op tot boven 4.000 omw/
min (voor VR30DDTT-motor).

• Accelereer niet op volle kracht, in welke versnelling
dan ook.

• Trek niet te snel op.

• Vermijd bruusk remmen zo veel mogelijk.

• Sleep in ieder geval geen aanhangwagen gedu-
rende de eerste 800 km (500 mijl) (voor Europa).

WAARSCHUWING

• Laat kinderen en hulpbehoevende volwassenen
nooit alleen in uw auto achter. Laat ook geen huis-
dieren onbewaakt achter. Zij kunnen per ongeluk
schakelaars of bedieningen activeren en zo ande-
ren of zichzelf ernstig letsel toebrengen. Bij warm
en zonnig weer kan de temperatuur in een afgeslo-
ten voertuig al snel zo hoog oplopen dat mensen
of huisdieren ernstig of zelfs dodelijk letsel kun-
nen oplopen.

• Let goed op kinderen die in de nabijheid van de
auto spelen en voorkom dat ze opgesloten worden
in de kofferbak waar ze ernstig gewond kunnen
raken. Vergrendel de auto, met het kofferdeksel
dicht, wanneer hij niet gebruikt wordt, en zorg dat
kinderen de autosleutels niet kunnen bemachti-
gen.

OPMERKING

Als u tijdens de eerste paar maanden na de aanschaf
van een nieuwe auto de sterke geur ruikt van vluchtige
organische stoffen (VOC, Volatile Organic Com-
pounds) in de auto, moet u het interieur grondig ven-
tileren. Open alle ramen voordat u in de auto stapt of
als u al in de auto zit. Wanneer bovendien de tempera-
tuur in het interieur stijgt, of de auto staat gedurende
een bepaalde tijd geparkeerd in direct zonlicht, zet de
luchtrecirculatiefunctie van de airconditioning dan uit
en/of open de ramen om ervoor te zorgen dat er vol-
doende frisse lucht het interieur binnenkomt.

UITLAATGAS (koolmonoxide)

WAARSCHUWING

• Vermijd het inademen van uitlaatgassen; deze be-
vatten koolmonoxide, een kleur- en reukloos gas.
Koolmonoxide is gevaarlijk. Het kan bewusteloos-
heid en zelfs de dood veroorzaken.

• Als u vermoedt dat uitlaatgassen het interieur bin-
nendringen, moet u met alle ramen open gaan rij-
den en de auto zo snel mogelijk na laten kijken.

• Laat de motor niet in afgesloten ruimten draaien,
zoals in een garage.

• Parkeer het voertuig nooit voor langere tijd met
draaiende motor.

• Houd het kofferdeksel gesloten terwijl u rijdt, an-
ders kunnen uitlaatgassen het interieur in gezo-
gen worden. Als u toch met het kofferdeksel open
moet rijden, neem dan de volgende voorzorgs-
maatregelen:

– Open alle ramen.

– Druk de luchtrecirculatieknop uit en zet
de ventilatorknop op de hoogste stand
om zo de lucht te laten circuleren.

• Indien een speciale carrosserie of een andere uit-
rusting is toegevoegd, volg dan de aanwijzingen
van de fabrikant om te voorkomen dat er koolmo-
noxide in het interieur komt. (Sommige voertuig-
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systemen zoals verwarmingselementen, koelkas-
ten, kookgerei, e.d. kunnen ook koolmonoxide ge-
nereren.)

• Het uitlaatsysteem en de carrosserie moeten wor-
den nagekeken door een erkend monteur telkens
wanneer:

– als de auto omhoog is gekrikt voor onder-
houd;

– Als u vermoedt dat uitlaatgassen in het
interieur worden gezogen;

– Als u een abnormaal geluid hoort in het
uitlaatsysteem;

– U een aanrijding hebt gehad waarbij het
uitlaatsysteem, onderstel of achterste
van de auto werd beschadigd.

DRIEWEGKATALYSATOR

WAARSCHUWING

• De uitlaatgassen en het uitlaatsysteem zijn erg
heet. Zorg daarom dat mensen, huisdieren of
brandbaar materiaal uit de buurt van het uitlaat-
systeem blijven.

• Parkeer of breng de auto nooit tot stilstand boven
brandbaar materiaal, zoals droog gras, oud papier
of vodden. Deze vatten gemakkelijk vlam.

De driewegkatalysator maakt deel uit van het
emissiesysteem en is ingebouwd in het uitlaat-

systeem Uitlaatgassen worden in de katalysator
bij hoge temperaturen verbrand om vervuilende
stoffen onschadelijk te maken.

LET OP

• Gebruik geen loodhoudende benzine. (Zie “Aan-
bevolen vloeistoffen/smeermiddelen en
inhoudsmaten” in hoofdstuk “9. Technische infor-
matie”.) Aanslag afkomstig van loodhou-
dende benzine vermindert in ernstige mate
het vermogen van de driewegkatalysator om
schadelijke uitlaatgassen te beperken en/of
beschadigt de driewegkatalysator.

• Zorg ervoor dat uw motor goed afgesteld is. Als er
gebreken aanwezig zijn in het ontstekings-
systeem, het injectiesysteem of de elektrische in-
stallatie, kan een teveel aan onverbrand mengsel
oververhitting in de katalysator veroorzaken. Rijd
niet door als de motor overslaat, of als u een be-
langrijk verlies aan vermogen of andere ongebrui-
kelijke bedrijfsomstandigheden waarneemt. Laat
uw auto onmiddellijk nakijken door een INFINIT
Center of een erkend garagebedrijf.

• Rijd liever niet met een extreem laag brandstof-
peil. Wanneer u rijdt met een praktisch lege brand-
stoftank kan de motor overslaan, wat de drieweg-
katalysator beschadigt.

• Geef geen gas tijdens het opwarmen van de motor.

• Duw de auto niet aan en sleep hem niet om de mo-
tor te starten.

AdBlue® SELECTIEVE KATALYTISCHE
REDUCTIE (SCR) (indien aanwezig voor
model met dieselmotor)

AdBlue®, of Diesel Exhaust Fluid (DEF) is een
niet giftige en veilige hoogzuivere ureum-
oplossing van 32,5% in gedemineraliseerd wa-
ter. Deze vloeistof wordt in het uitlaatsysteem
van dieselvoertuigen ingespoten om zo een che-
mische reactie te veroorzaken waardoor de bij
de verbranding gevormde schadelijke NOx-uit-
stoot (stikstofoxiden) wordt omgezet in elemen-
tair stikstof en water. Dit systeem wordt ook wel
selectieve katalytische reductie (SCR, Selective
Catalytic Reduction) genoemd. AdBlue® vloei-
stof is geen additief voor brandstof en wordt
nooit gemengd met dieselbrandstof. Het wordt
altijd opgeslagen in een aparte tank op het voer-
tuig.

Het vriespunt van AdBlue® ligt onder -11°C
(12°F). Als u vaak in gebieden rijdt waar de tem-
peratuur lager is dan -11°C (12°F), dient de Ad-
Blue®-tank altijd aan het begin van het koude
seizoen te worden bijgevuld met AdBlue®-vloei-
stof om er zeker van te zijn dat er genoeg
ontdooiingscapaciteit is tijdens het verwarmen.

AdBlue®-waarschuwingsdisplay
Als het niveau van de AdBlue®-vloeistof in de
tank laag is of als er een storing is in het Ad-
Blue® SCR-systeem, zal een waarschuwings-
bericht op het voertuiginformatiedisplay ver-
schijnen.
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AdBlue® bijvullen:

INFINITI raadt aan de AdBlue®-tank bij te laten
vullen door een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf. Echter, in een noodgeval of als er
geen onmiddellijke dealerservice beschikbaar
is, kunt u de AdBlue®-tank zelf bijvullen. (Zie
“AdBlue®-tank (indien aanwezig voor model met
dieselmotor)” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-
zelf”.)

Situatie A

Deze waarschuwing verschijnt wanneer het ni-
veau van de AdBlue®-vloeistof in de tank laag
is.

Vul de AdBlue®-tank zo spoedig mogelijk bij.

Situatie B

Deze waarschuwing geeft u een schatting van
de afstand (0 tot 800 km [0 tot 497 mijl]) die
afgelegd kan worden totdat de AdBlue®-tank
bijgevuld moet worden.

Situatie C

Deze waarschuwing verschijnt wanneer de Ad-
Blue®-tank bijna leeg is.

• Als deze waarschuwing verschijnt terwijl de motor
uit staat, kan de motor niet gestart worden. Neem
contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

• Als deze waarschuwing verschijnt terwijl de motor
draait, kan de auto nog naar het dichtstbijzijnde
INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf gereden
worden.

• Als de contactschakelaar uitgezet wordt wanneer
deze waarschuwing verschijnt, kan de motor bin-
nen 3 minuten opnieuw worden gestart. In dit ge-
val kan de auto niet worden gereden met snelhe-

JVM0543XZ
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den van 21 km/u (13 MPH) of hoger. Stop de auto
op een veilige plek en neem contact op met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

Laat de AdBlue®-tank zo spoedig mogelijk bij-
vullen door een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf.

Zet nadat de AdBlue®-tank is bijgevuld de
contactschakelaar in de ON-stand en controleer
of de waarschuwing is uitgegaan. Zet de contact-
schakelaar eenmaal in de “OFF”-stand en start
vervolgens de motor. Op deze manier wordt de
snelheidsbeperkingmodus geannuleerd.

AdBlue® controleren:

Wanneer de waarschuwing [AdBlue controleren]
verschijnt, zal het motorstoringslampje (MIL)
mogelijk ook oplichten, afhankelijk van de om-
standigheden.

Situatie A

Deze waarschuwing verschijnt in geval van een
storing in het AdBlue® SCR-systeem.

Laat het systeem zo snel mogelijk nakijken door
een INFINITI-centrum of een erkend garagebe-
drijf.

Situatie B

Deze waarschuwing geeft u een schatting van
de afstand (0 tot 800 km [0 tot 497 mijl]) die
afgelegd kan worden totdat het AdBlue® SCR-
systeem geinspecteerd en/of gerepareerd moet
worden.

Situatie C

• Als deze waarschuwing verschijnt terwijl de motor
uit staat, kan de motor niet gestart worden. Neem
contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

• Als deze waarschuwing verschijnt terwijl de motor
draait, kan de auto nog naar het dichtstbijzijnde
INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf gereden
worden.

• Als de contactschakelaar uitgezet wordt wanneer
deze waarschuwing verschijnt, kan de motor bin-
nen 3 minuten opnieuw worden gestart. In dit ge-
val kan de auto niet worden gereden met snelhe-
den van 21 km/u (13 MPH) of hoger. Stop de auto
op een veilige plek en neem contact op met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

Laat het AdBlue® SCR-systeem zo spoedig mo-
gelijk inspecteren en/of repareren door een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

JVM0546XZ

JVM0547XZ
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BANDENSPANNINGSCONTROLESYS-
TEEM (TPMS)
Elke band, inclusief de reserveband (indien aan-
wezig), dient maandelijks te worden gecontro-
leerd wanneer deze “koud” is, en opgepompt
tot de bandenspanning die door de fabrikant
wordt aanbevolen zoals staat op de
bandenspanningssticker. (Als uw auto banden
heeft met een andere maat dan die wordt aan-
gegeven op het voertuigplaatje of op de
bandenspanningssticker, moet u de juiste ban-
denspanning bepalen voor die banden.)

Voor extra veiligheid is uw auto voorzien van een
bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) dat
het waarschuwingslampje lage bandenspan-
ning doet branden wanneer tenminste één van
de banden aanzienlijk leeg is. Op deze manier,
wanneer het waarschuwingslampje lage ban-
denspanning gaat branden, moet u zo snel mo-
gelijk stoppen en uw banden controleren en ze
oppompen tot de juiste spanning. Rijden met
banden met een veel te lage bandenspanning
kan oververhitting van de band veroorzaken het-
geen kan leiden tot bandbreuk. Lege banden
hebben ook een negatief effect op de efficiëntie
van het brandstofverbruik en de duurzaamheid
van het bandloopvlak, en dat kan het wegge-
drag en remvermogen beïnvloeden.

Bij modellen met runflatbanden zal het
waarschuwingslampje voor lage bandenspan-
ning gaan en blijven branden als er met één of

meerdere lekke banden wordt gereden, en zal er
gedurende 10 seconden een akoestisch signaal
klinken. De waarschuwing [Lekke band] zal ook
verschijnen op het voertuiginformatiedisplay.
Het akoestisch signaal zal alleen klinken bij de
eerste tekenen van een lekke band, en het
waarschuwingslampje zal blijven branden. Wan-
neer de waarschuwing voor een lekke band ge-
activeerd wordt, moet u het systeem laten her-
instellen en de band laten nakijken, en zo nodig
vervangen, door een INFINITI Center of een er-
kend garagebedrijf. Zelfs als de band is opge-
pompt tot de gespecificeerde spanning voor
koude banden, zal het waarschuwingslampje
blijven branden tot het systeem opnieuw is in-
gesteld door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

Repareer een lekke band met de reparatieset
voor lekke banden (indien aanwezig). Zie “Lekke
band” in hoofdstuk “6. In geval van nood”. Modellen
met runflatbanden kunnen beperkte tijd doorrij-
den op een lekke band. Zie “Runflatbanden (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “6. In geval van nood” en
“Runflatbanden (indien aanwezig)” in hoofdstuk
“8. Onderhoud en doe-het-zelf”.

Let op dat het TPMS geen vervanging is voor een
juist onderhoud van de banden, en het is de ver-
antwoordelijkheid van de bestuurder om een
juiste bandenspanning te behouden, zelfs wan-
neer de banden nog niet zo leeg zijn dat het
waarschuwingslampje lage bandenspanning
van het TPMS gaat branden.

Uw auto is tevens voorzien van een
TPMS-storingsindicator om aan te geven wan-
neer het systeem niet correct werkt. De TPMS-
storingsindicator wordt gecombineerd met het
waarschuwingslampje voor lage bandenspan-
ning. Als het systeem een storing waarneemt,
gaat het waarschuwingslampje gedurende ca.
één minuut knipperen en blijft daarna continu
aan. Deze reeks blijft aanhouden tijdens de
daarop volgende keren dat de motor gestart
wordt, zolang de storing aanwezig is. Als het
storingslampje brandt, is het mogelijk dat het
systeem de lage bandenspanning niet waar-
neemt of niet aangeeft zoals bedoeld. Storingen
in het TPMS kunnen zich voordoen vanwege ver-
schillende redenen, waaronder het monteren
van vervangende of andere banden of wielen die
er voor zorgen dat het TPMS niet naar behoren
werkt. Controleer altijd het TPMS storing-
waarschuwingslampje nadat u één of meer ban-
den of wielen heeft vervangen, om er zeker van
te zijn dat de vervangende banden en wielen het
TPMS nog naar behoren laten werken.

Extra informatie

• Het TPMS-systeem controleert de bandenspanning
van het reservewiel (indien aanwezig) niet.

• Het TPMS-systeem wordt alleen geactiveerd als het
voertuig rijdt met snelheden hoger dan 25 km/u
(16 mijl/h). Dit systeem kan een plotselinge daling
in de bandenspanning mogelijk niet waarnemen
(bijvoorbeeld een lekke band onder het rijden).
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• Het waarschuwingslampje lage bandenspanning
gaat niet automatisch uit wanneer de bandenspan-
ning is aangepast. Nadat de band is opgepompt tot
de aanbevolen spanning moet u de banden-
spanningen die in uw auto geregistreerd zijn reset-
ten (model met TPMS-resetfunctie) en vervolgens
met de auto rijden met een snelheid boven de
25 km/u (16 mph) om het TPMS-systeem te active-
ren en het waarschuwingslampje lage banden-
spanning uit te laten gaan. Gebruik een
bandenspanningsmeter om de bandenspanning te
controleren.

• De waarschuwing [Lage bandenspanning] ver-
schijnt op het voertuiginformatiedisplay wanneer
het waarschuwingslampje voor lage bandenspan-
ning is gaan branden en lage bandenspanning is
waargenomen. De waarschuwing [Lage banden-
spanning] gaat uit zodra het waarschuwingslampje
voor lage bandenspanning gedoofd is.

De waarschuwing [Lage bandenspanning]
verschijnt telkens wanneer de contact-
schakelaar op ON wordt gezet en het
waarschuwingslampje voor lage banden-
spanning brandt.

De waarschuwing [Lage bandenspanning]
verschijnt niet wanneer het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning is gaan bran-
den om aan te geven dat er een storing in het
bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
is.

• De waarschuwing [Lekke band] (indien aanwezig)
verschijnt op het voertuiginformatiedisplay wan-
neer het waarschuwingslampje voor lage banden-
spanning brandt en er één of meerdere lekke ban-
den waargenomen zijn.

• De bandenspanning stijgt en daalt afhankelijk van
de hitte die door de werking van de auto en de
buitentemperatuur wordt veroorzaakt. Verlaag de
bandenspanning niet als de banden warm zijn na-
dat er met de auto gereden is, omdat de banden-
spanning na het rijden is toegenomen. Een lage
buitentemperatuur kan de temperatuur van de
lucht in de band doen dalen, wat een lagere ban-
denspanning kan veroorzaken. Hierdoor kan het
waarschuwingslampje lage bandenspanning gaan
branden. Als het waarschuwingslampje gaat bran-
den onder een lage buitentemperatuur, controleer
dan de bandenspanning voor alle vier de banden.

• In modellen met de bandenspanningmodus voor
het voertuiginformatiedisplay kunt u de spanning
van alle banden controleren. (Zie “Boordcomputer”
in hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen”.)

• Als gevolg van een verandering in de buiten-
temperatuur, kan het waarschuwingslampje lage
bandenspanning mogelijk gaan branden ondanks
dat de bandenspanning correct is aangepast (mo-
del met TPMS-resetfunctie). Breng de bandenspan-
ning weer op de waarde in KOUDE toestand wan-
neer de banden koud zijn en reset het TPMS.

• Nadat de contactschakelaar in de ON-stand is ge-
zet, kan het even duren voordat de bandenspan-

ning wordt weergegeven tijdens het rijden. Afhan-
kelijk van de omstandigheden van de radiogolven,
wordt de bandenspanning mogelijk niet juist weer-
gegeven.

Zie voor meer informatie “ Waarschuwingslampje
lage bandenspanning” in hoofdstuk “2. Instrumenten
en bedieningen” en “Bandenspanningscontrole-
systeem (TPMS)” in hoofdstuk “6. In geval van nood”.

WAARSCHUWING

• Radiogolven kunnen een negatief effect hebben op
elektrische medische apparatuur. Mensen met een
pacemaker moeten daarom vóór gebruik contact
opnemen met de fabrikant van hun elektrische me-
dische apparaat voor informatie over de mogelijke
effecten.

• Als het waarschuwingslampje voor lage banden-
spanning gaat branden tijdens het rijden, is het
raadzaam plotselinge stuurmanoeuvres of abrupt
remmen te vermijden, de snelheid te matigen en
de auto zo snel mogelijk te stoppen op een veilige
plek langs de weg. De auto zou ernstig beschadigd
kunnen raken en een mogelijk ongeval met ernstig
lichamelijk letsel zou het gevolg kunnen zijn. Con-
troleer de bandenspanning van alle vier de ban-
den. Om ervoor te zorgen dat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning uit gaat, moet u de
bandenspanning instellen op de aanbevolen
waarde in KOUDE toestand, zoals aangegeven op
de bandenspanningssticker. Als het lampje nog
steeds brandt tijdens het rijden nadat de banden-
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spanning is aangepast, kan er sprake zijn van een
lekke band of een storing in het TPMS-systeem.
Repareer een lekke band zo snel mogelijk met be-
hulp van de reparatieset voor lekke banden (in-
dien aanwezig). Als geen van de banden lek is en
alle banden opgepompt zijn tot de juiste spanning,
laat de auto dan nakijken door een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

• Voor modellen met runflatbanden: hoewel u door
kunt rijden met een lekke runflatband, moet u er
wel rekening mee houden dat de wegligging en
het rijgedrag van de auto verslechterd is, wat kan
leiden tot een ongeval en lichamelijk letsel. Lange
tijd op hoge snelheid rijden kan dit soort banden
beschadigen als ze lek zijn.

– Rijd niet harder dan 80 km/u (50 mph) en
niet meer dan ongeveer 150 km (93 mijl)
met een lekke runflatband. De eigenlijke
afstand die u kunt rijden met een lekke
runflatband hangt af van de buiten-
temperatuur, belading van de auto, staat
van het wegdek en andere factoren.

– Als u ongewone geluiden of trillingen
waarneemt terwijl u met een lekke run-
flatband rijdt, moet u de auto naar de kant
van de weg dirigeren en zo snel mogelijk
stoppen. De band kan ernstig beschadigd
zijn en vervangen moeten worden.

• Zorg ervoor het TPMS-systeem te resetten na de
bandenspanning aangepast te hebben (model met

TPMS-resetfunctie). Het TPMS-systeem zal alleen
weer waarschuwen bij lage bandenspanning als
het systeem gereset is.

• Wanneer er een reservewiel wordt gemonteerd of
een wiel wordt vervangen, zal het TPMS-systeem
niet functioneren en gaat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning gedurende ongeveer
1 minuut knipperen. Het lampje blijft na 1 minuut
branden. Neem zo snel mogelijk contact op met
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf om
de band te vervangen en/of het systeem te reset-
ten.

• Als de banden worden vervangen door banden die
niet oorspronkelijk door INFINITI zijn voorgeschre-
ven, kan dit de juiste werking van het TPMS versto-
ren.

• Spuit geen bandenvloeistof of aërosol banden-
afdichtvloeistof in de banden, omdat dit een sto-
ring kan veroorzaken in de bandenspanning-
sensoren (voor modellen die niet voorzien zijn van
de reparatieset voor lekke banden).

• INFINITI beveelt het gebruik aan van uitsluitend
originele INFINITI Emergency Tyre Sealant, dat ge-
leverd wordt met uw auto. Andere afdichtmiddelen
kunnen de afdichtring van de ventielstift bescha-
digen, waardoor de band luchtdruk kan verliezen.
Neem na het afdichtmiddel voor bandenreparaties
te hebben gebruikt (voor modellen voorzien van
reparatieset voor lekke banden) zo snel mogelijk
contact op met een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf.

LET OP

• Het TPMS-systeem werkt mogelijk niet goed wan-
neer de wielen zijn uitgerust met sneeuwkettingen
of als de wielen bedolven zijn onder sneeuw.

• Breng geen gemetalliseerde folie of andere meta-
len onderdelen (antenne, enz.) aan op de ruiten.
Dit kan een slechte ontvangst veroorzaken van de
signalen van de bandenspanningssensoren, waar-
door het TPMS-systeem niet goed zal werken.

Sommige apparaten en zendmasten kunnen tij-
delijk de werking van het TPMS hinderen en er
voor zorgen dat het waarschuwingslampje lage
bandenspanning gaat branden. Enkele voor-
beelden zijn:

• Faciliteiten of elektrische apparaten vlakbij de auto
die gelijksoortige radiofrequenties gebruiken.

• Als er een zender die is ingesteld op gelijksoortige
frequenties vlakbij of in de auto wordt gebruikt.

• Als er een computer (of soortgelijk apparaat) of DC/
AC-transformator vlakbij of in de auto wordt ge-
bruikt.

Het waarschuwingslampje voor lage banden-
spanning licht mogelijk op in de volgende geval-
len:

• Als de auto is uitgerust met een wiel en band die
niet zijn voorzien van TPMS.

• Als de TPMS vervangen is en de ID nog niet is gere-
gistreerd.
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• Als het wiel niet oorspronkelijk is voorgeschreven
door INFINITI.

TPMS-systeem resetten (model met
TPMS-resetfunctie)
Om te zorgen dat het TPMS optimaal blijft func-
tioneren moet het in de volgende gevallen gere-
set worden.

• Wanneer de bandenspanning is aangepast.

• Wanneer een band of wiel is verwisseld.

• Wanneer de banden gerouleerd zijn.

Voer de volgende procedure uit om het TPMS te
resetten:

1. Parkeer de auto op een veilige en vlakke plek.

2. Activeer de parkeerrem en zet de schakelhen-
del in de P-stand (parkeren) (voor modellen
met automatische versnellingsbak (AT)) of in
de N-stand (vrij) (voor modellen met handge-
schakelde versnellingsbak (MT)).

3. Breng de bandenspanning van alle vier de
banden op de aanbevolen waarde in KOUDE
toestand, zoals aangegeven op de
bandenspanningssticker. Gebruik een
bandenspanningsmeter om de bandenspan-
ning te controleren.

4. Zet de contactschakelaar in de ON-stand.
Start de motor niet.

5. Druk op de <MENU>-knopj1 en tik op [Instel-
lingen] op het onderdisplay.

6. Raak [Meterinstellingen] aan.

7. Raak [TPMS-instelling] aan.

8. Raak [Bandenspanning herstellen] aan.

9. Wanneer [TPMS herstellen?] wordt weergege-
ven, raak [Ja] aan.

10. Wanneer [Bandenspanning herstellen] ver-
schijnt, raak [OK] aan.

11. Nadat het TPMS gereset is, rijdt u met de
auto met een snelheid boven de 25 km/h
(16 mph).

Als het waarschuwingslampje lage bandenspan-
ning gaat branden nadat u een reset heeft uitge-
voerd kan dat erop wijzen dat het TPMS niet cor-
rect werkt. Laat het systeem nakijken door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Zie voor informatie over het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning “ Waarschuwings-
lampje lage bandenspanning” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”.

JVS0246XZ
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WAARSCHUWING

De rijeigenschappen van uw auto kunnen sterk beïn-
vloed worden door eventuele extra lading en de verde-
ling daarvan en door sommige extra voorzieningen
(trekhaak voor aanhangwagen, dakdragers, e.d.). U
moet uw rijstijl en snelheid aanpassen aan de omstan-
digheden. Beperk uw snelheid vooral tijdens het ver-
voeren van een zware lading.

• Controleer of het terrein rond de auto vrij is van
obstakels.

• Controleer de buitenkant en de staat van de ban-
den. Controleer en meet ook de bandenspanning.

• Controleer of alle ruiten en lampen voldoende
schoon zijn.

• Verstel de stoel en stel de hoofdsteun goed in.

• Zet de buitenspiegels en de achteruitkijkspiegel in
de goede stand.

• Maak uw veiligheidsgordel vast en verzoek alle
passagiers hetzelfde te doen.

• Controleer of alle portieren gesloten zijn.

• Controleer of de waarschuwings-/controlelampjes
gaan branden wanneer u de contactschakelaar
naar de ON-stand schakelt.

• De onderhoudspunten uit hoofdstuk “8. Onder-
houd en doe-het-zelf” moeten regelmatig worden
gecontroleerd.

Veiligheid en rijcomfort zijn afhankelijk van de
wijze waarop de automobilist zich aanpast aan
de omstandigheden op de weg. Als bestuurder
moet u weten hoe u optimaal op de gegeven om-
standigheden kunt reageren.

OPWARMFASE VAN DE MOTOR
Het toerental ligt bij een koude motor hoger
waardoor u tijdens de opwarmfase na het star-
ten extra voorzichtig moet zijn wanneer u een
versnelling selecteert.

BAGAGE LADEN
De belading en diens verdeling en de bevesti-
ging van de uitrusting (zoals trekhaken, dak-
transportsystemen, enz.) hebben veel invloed
op de rij-eigenschappen van de auto. U moet uw
rijstijl en snelheid aanpassen aan de omstan-
digheden.

RIJDEN IN REGENACHTIG WEER

• Vermijd snel accelereren of plots stoppen.

• Vermijd het nemen van scherpe bochten en het
plotseling wisselen van rijstrook.

• Rijd niet te dicht achter de auto voor u.

Wees vooral voorzichtig wanneer zich een zicht-
baar laagje water op de weg heeft gevormd, zo-
als plassen, stroompjes water e.d. Verminder
dan snelheid om aquaplaning te voorkomen.
Aquaplaning is een verschijnsel waarbij de auto

kan gaan slippen en volkomen onbestuurbaar
worden. Versleten banden verhogen dit risico.

RIJDEN IN WINTERWEER

• Rijd voorzichtig.

• Vermijd snel accelereren of plots stoppen.

• Vermijd het nemen van scherpe bochten en het
plotseling wisselen van rijstrook.

• Vermijd plotselinge stuurmanoeuvres.

• Rijd niet te dicht achter de auto voor u.

VOORDAT U DE MOTOR START TIPS VOOR HET RIJDEN MET UW AUTO
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEDIE-
NING VAN DE CONTACTDRUKKNOP
Gebruik de contactdrukknop niet terwijl u rijdt,
behalve in een noodsituatie. (De motor slaat af
wanneer de contactschakelaar 3 keer achter el-
kaar wordt ingedrukt of als de contact-
schakelaar langer dan 2 seconden ingedrukt
blijft.) Het stuurwiel kan vergrendelen en ervoor
zorgen dat de bestuurder de controle over het
stuur verliest. Ernstige schade aan de auto of
lichamelijk letsel kan hiervan het gevolg zijn.

Voordat u de contactdrukknop gebruikt moet u
ervoor zorgen dat de schakelhendel op P (parke-
ren) staat (bij modellen met automatische ver-
snellingsbak) of de versnellingshendel op N
(vrij) staat (bij modellen met handgeschakelde
versnellingsbak).

INTELLIGENT KEY-SYSTEEM
Met het Intelligent Key-systeem kunt u de
contactschakelaar bedienen zonder dat u de
sleutel uit uw zak of tas hoeft te halen. De
gebruiksomgeving en/of -omstandigheden kun-
nen de werking van het Intelligent Key-systeem
beïnvloeden.

Sommige controlelampjes en waarschuwingen
voor de werking van het systeem worden weer-
gegeven op het voertuiginformatiedisplay, tus-
sen de snelheidsmeter en de toerenteller. (Zie
“Voertuiginformatiedisplay” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”.)

LET OP

• Zorg ervoor dat u de Intelligent Key bij u heeft wan-
neer u de auto gebruikt.

• Laat de Intelligent Key nooit in de auto achter wan-
neer u de auto verlaat.

• Indien de accu leeg raakt, kan de contact-
schakelaar niet uit de LOCK-stand gehaald worden
en als het stuurslot vergrendeld is, kan er niet aan
het stuurwiel gedraaid worden. Laad de accu zo
snel mogelijk op. (Zie “Starten met startkabels” in
hoofdstuk “6. In geval van nood”.)

Werkingsbereik

De Intelligent Key kan alleen gebruikt worden
voor het starten van de motor wanneer de Intel-
ligent Key zich binnen het gespecificeerde
werkingsbereik bevindt, zoals afgebeeld.

Wanneer de batterij van de Intelligent Key bijna
leeg is of als er sterke radiosignalen in de nabij-
heid aanwezig zijn, raakt het bereik van het In-

telligent Key-systeem beperkt en zal de Intelli-
gent Key waarschijnlijk niet naar behoren wer-
ken.

Zodra de Intelligent Key binnen het werkings-
bereik is, kan iedereen, zelfs iemand die de In-
telligent Key niet bij zich heeft, op de contact-
schakelaar drukken om de motor te starten.

• De bagageruimte valt niet binnen het werkings-
bereik, maar de Intelligent Key zou kunnen wer-
ken.

• Als de Intelligent Key op het dashboard, hoeden-
plank, in het handschoenenkastje, of in een
portierzak wordt gelegd, werkt de Intelligent Key
misschien niet.

• Indien de Intelligent Key zich dichtbij het portier of
het raam buiten de auto bevindt, zou de Intelligent
Key daarentegen wel kunnen werken.

Automatische versnellingsbak (AT)
Het contactslot is zodanig ontworpen dat de
contactschakelaar alleen in de LOCK-stand kan
worden gezet nadat de schakelhendel in de P-
stand (parkeren) is gezet. Wanneer u de contact-
schakelaar in de “OFF”-stand zet, zorg er dan
voor dat de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren) staat.

SSD0659Z

CONTACTDRUKKNOP

Starten en rijden 5-11



Wanneer de contactschakelaar niet naar de
LOCK-stand kan worden geschakeld:

1. De waarschuwing SCHAKELEN P verschijnt op
het voertuiginformatiedisplay en een akoes-
tisch signaal klinkt.

2. Zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren).

3. Indien de contactschakelaar in de ACC-stand
staat, verschijnt de waarschuwing DRUKKEN
op het voertuiginformatiedisplay.

4. Druk op de contactschakelaar. De contact-
schakelaar wordt in de ON-stand gezet.

5. De waarschuwing DRUKKEN verschijnt we-
derom op het voertuiginformatiedisplay.

6. Druk op de contactschakelaar. De contact-
schakelaar wordt in de “OFF”-stand gezet.

Voor waarschuwingen en controlelampjes op
het voertuiginformatiedisplay, zie
“Voertuiginformatiedisplay” in hoofdstuk “5. Instru-
menten en bedieningen”.

Indien de contactschakelaar in de LOCK-stand is
gezet, kan de schakelhendel niet uit de P-stand
(parkeren) worden gehaald. De schakelhendel
kan in een andere stand worden gezet als de
contactschakelaar in de ON-stand staat en het
rempedaal is ingetrapt.

STUURSLOT
De contactschakelaar is voorzien van een anti-
diefstal stuurslot.

Het stuurwiel vergrendelen
1. Druk de contactschakelaar naar de “OFF”-

stand, waarin de standindicator van de
contactschakelaar niet zal oplichten.

2. Open of sluit het portier. De contact-
schakelaar schakelt over naar de LOCK-
stand.

3. Draai het stuurwiel 1/8 slag rechtsom of
linksom vanuit de stand recht vooruit.

Het stuurwiel ontgrendelen
Druk op de contactschakelaar en het stuurwiel
wordt automatisch ontgrendeld.

LET OP

• Indien de accu leeg raakt, kan de contact-drukknop
niet uit de LOCK-stand gehaald worden.

• Als de storingsindicator van de ontgrendeling van
het stuurslot op het voertuiginformatiedisplay ver-
schijnt, druk dan nogmaals op de contact-
schakelaar terwijl u het stuurwiel iets naar links
en rechts draait. (Zie “Voertuiginformatiedisplay”
in hoofdstuk “5. Instrumenten en bedieningen”.)

CONTACTSCHAKELAARSTANDEN

Wanneer de contactschakelaar wordt ingedrukt
zonder dat het rempedaal (modellen met auto-
matische versnellingsbak) of de koppeling (mo-
dellen met handgeschakelde versnellingsbak)
wordt ingetrapt, zal de stand van de contact-
schakelaar als volgt veranderen:

• Druk eenmaal in om in de ACC-stand te zetten.

• Druk tweemaal in om in de ON-stand te zetten.

• Druk driemaal in om in de “OFF”-stand te zetten.
(Geen enkele stand licht op.)

• Druk viermaal in om terug te keren naar de ACC-
stand.

• Open of sluit een portier om terug te keren van de
LOCK-stand naar de “OFF”-stand.

JVS0241XZ
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LOCK-stand
De contactschakelaar kan alleen vergrendeld
worden in deze stand.

De contactschakelaar wordt ontgrendeld wan-
neer het naar de ACC-stand wordt gedraaid, ter-
wijl u de Intelligent Key bij u heeft.

ACC-stand
In deze stand activeert u de elektrische acces-
soires zonder dat de motor draait.

ON-stand
In deze stand worden het ontstekingssysteem
en de elektrische accessoires ingeschakeld,
zonder dat de motor draait.

OFF-stand
In deze stand wordt de motor uitgeschakeld.

WAARSCHUWING

Druk nooit de contactschakelaar naar de “OFF”-stand
terwijl u rijdt. Hierdoor kan het stuurwiel vergrende-
len en kan de bestuurder de controle over het stuur
verliezen, wat kan leiden tot ernstige schade aan de
auto of lichamelijk letsel.

LET OP

Laat de auto niet voor lange tijd met de
contactschakelaar in de ACC-stand of ON-stand staan
zonder dat de motor draait. Dit kan leiden tot ontla-
ding van de accu.

LEGE INTELLIGENT KEY-BATTERIJ

Als de batterij van de Intelligent Key leeg is, of
als de omgeving de werking van de Intelligent
Key beïnvloed, start de motor dan als volgt:

1. Zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren) (voor modellen met automatische ver-
snellingsbak) of de N-stand (vrij) (modellen
met handgeschakelde versnellingsbak).

2. Trap stevig op de voetrem.

3. Raak de contactschakelaar aan met de Intel-
ligent Key, zoals afgebeeld. (Er klinkt een ge-
luidssignaal.)

4. Druk op de contactschakelaar terwijl u het
rempedaal (modellen met automatische ver-
snellingsbak) of de koppeling (modellen met
handgeschakelde versnellingsbak) intrapt
binnen 10 seconden na het klinken van het
akoestisch signaal. De motor wordt gestart.

Wanneer na het uitvoeren van stap 3 de contact-
schakelaar wordt ingedrukt zonder dat het rem-
pedaal (modellen met automatische versnel-
lingsbak) of de koppeling (modellen met hand-
geschakelde versnellingsbak) wordt ingetrapt,
zal de stand van de contactschakelaar verande-
ren naar ACC.

OPMERKING

• Wanneer de contactschakelaar in de ACC-stand of
ON-stand wordt gedrukt of de motor wordt gestart
door middel van bovenstaande procedures, ver-
schijnt de indicator voor lege batterij Intelligent
Key op het voertuiginformatiedisplay ook al be-
vindt de Intelligent Key zich in de auto. Dit is geen
storing. Om de indicator voor lege batterij Intelli-
gent Key uit te zetten, moet u de contactschakelaar
nogmaals aanraken met de Intelligent Key.

• Als de indicator lege batterij Intelligent Key op het
voertuiginformatiedisplay verschijnt, moet u de
batterij zo snel mogelijk vervangen. (Zie “Intelli-
gent Key-batterij” in hoofdstuk “8. Onderhoud en
doe-het-zelf”.)

JVS0404XZ
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VOOR BENZINEMODELLEN
1. Activeer de parkeerrem.

2. Zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren) of N-stand (vrij).

De startmotor kan alleen geactiveerd worden
als de schakelhendel in een van de boven-
staande standen staat.

U moet de Intelligent Key bij u dragen wan-
neer u de contactschakelaar bedient.

3. Druk de contactschakelaar in de ON-stand.
Trap het rempedaal in en draai de contact-
knop om de motor te starten.

Om de motor meteen te starten, druk op de
contactknop en laat deze weer los, terwijl u
het rempedaal intrapt, ongeacht de stand van
de contactknop.

4. Laat de contactschakelaar onmiddellijk los
zodra de motor aanslaat. Als de motor wel
start maar niet aanslaat, herhaalt u boven-
staande handelingen.

Als de motor moeilijk start in extreem koud
of warm weer, trap dan het gaspedaal in en
houd het ingedrukt. Houd de contactknop
langer dan 15 seconden ingedrukt. Laat het
gaspedaal los zodra de motor aanslaat.

LET OP

• Laat de contactschakelaar onmiddellijk los zo-
dra de motor aanslaat.

• Laat de startmotor niet langer dan 15 seconden
per keer werken. Als de motor niet meteen
start, drukt u de contactschakelaar uit en wacht
10 seconden voordat u de motor opnieuw start.
Anders kan de startmotor beschadigd worden.

• Als u de motor moet starten met een hulpaccu
en startkabels, dient u de instructies en de
raadgevingen vermeld in hoofdstuk “6. In ge-
val van nood” nauwkeurig op te volgen.

5. Laat de motor na het starten minstens 30 se-
conden lang stationair draaien om hem zo te
laten warmdraaien. Rijd het eerste stuk rus-
tig, vooral bij koud weer.

LET OP

Laat het voertuig nooit onbeheerd achter tijdens
het opwarmen van de motor.

6. Om de motor af te zetten, zet u de schakel-
hendel in de P- (parkeren) stand, trekt u de
handrem aan en drukt u de contact-
schakelaar naar de “OFF”-stand.

VOOR DIESELMODELLEN
1. Activeer de parkeerrem.

2. Model met automatische versnellingsbak
(AT):

Zet de schakelhendel in de stand P (parke-
ren) of N (vrij).

De startmotor kan niet geactiveerd worden
als de schakelhendel niet in de juiste stand
staat.

Model met handgeschakelde versnellings-
bak (MT):

Zet de schakelpook in de N-stand (vrij). Trap
de koppelingspedaal helemaal in tot op de
vloer.

U moet de Intelligent Key bij u dragen wan-
neer u de contactschakelaar bedient.

3. Druk de contactschakelaar in de ON-stand en
wacht totdat het gloeibougie-controlelampje
uitgaat. Trap het rempedaal (modellen met
automatische versnellingsbak) of het koppe-
lingspedaal (modellen met handgeschakelde
versnellingsbak) in en druk op de contact-
schakelaar om de motor te starten.

Om de motor direct te starten, drukt u kort op
de contactschakelaar terwijl u het rempedaal
(model met automatische versnellingsbak) of
koppeling (model met handgeschakelde ver-
snellingsbak) ingetrapt houdt met de
contactschakelaar in willekeurig welke
stand.

4. Laat de contactschakelaar onmiddellijk los
zodra de motor aanslaat. Als de motor wel
start maar niet aanslaat, herhaalt u boven-
staande handelingen.

DE MOTOR STARTEN
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Als de motor moeilijk start in extreem koud
of warm weer, trap dan het gaspedaal in en
houd het ingedrukt. Houd de contactknop
langer dan 15 seconden ingedrukt. Laat het
gaspedaal los zodra de motor aanslaat.

LET OP

• Laat de contactschakelaar onmiddellijk los zo-
dra de motor aanslaat.

• Laat de startmotor niet langer dan 15 seconden
per keer werken. Als de motor niet meteen
start, druk de contactschakelaar dan in de
“OFF”-stand en wacht 20 seconden voordat u
de motor opnieuw start. Anders kan de start-
motor beschadigd worden.

• Als u de motor moet starten met een hulpaccu
en startkabels, dient u de instructies en de
raadgevingen vermeld in hoofdstuk “6. In ge-
val van nood” nauwkeurig op te volgen.

5. Laat de motor na het starten minstens 30 se-
conden lang stationair draaien om hem zo te
laten warmdraaien. Rijd het eerste stuk rus-
tig, vooral bij koud weer.

LET OP

Laat het voertuig nooit onbeheerd achter tijdens
het opwarmen van de motor.

6. Om de motor af te zetten, beweegt u de scha-
kelhendel naar de P-stand (parkeren) (model-
len met automatische versnellingsbak) of de
versnellingshendel naar de N-stand (vrij)

(modellen met handgeschakelde versnel-
lingsbak), activeert u de parkeerrem en drukt
u de contactschakelaar in de OFF-stand.

WAARSCHUWING

Schakel niet abrupt terug op gladde wegen. Hierdoor
kunt u de macht over het stuur verliezen.

RIJDEN MET AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK (AT)
De automatische versnellingsbak (AT) in uw auto
wordt elektronisch bestuurd om te zorgen voor
maximaal vermogen en soepele bediening.

De aanbevolen bedieningsprocedures voor deze
versnellingsbak worden beschreven op de vol-
gende pagina’s. Volg deze procedures voor opti-
male werking van uw auto en maximaal rijgenot.

LET OP

• De stationaire snelheid van de koude motor is
hoog, wees dus voorzichtig wanneer u in een voor-
uit- of achteruitversnelling schakelt wanneer de
motor nog niet is opgewarmd.

• Geef geen gas wanneer de auto stilstaat. Hierdoor
kan de auto plotseling in beweging komen.

• Schakel nooit in de stand P (parkeren) of R (achter-
uit) terwijl de auto naar voren beweegt of in de
stand P (parkeren), D (rijden) of in de handgescha-
kelde modus wanneer de auto naar achteren be-
weegt. Hierdoor kan de versnellingsbak zwaar be-
schadigd raken.

RIJDEN MET HET VOERTUIG
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• Schakel niet naar de N-stand (vrij) tijdens het rij-
den, tenzij u zich in een noodsituatie bevindt. Rij-
den met de versnellingsbak in de N-stand (vrij) kan
ernstige schade veroorzaken aan de transmissie.

• Start de motor in de P-stand (parkeren) of N-stand
(vrij). De motor kan in geen enkele andere stand
gestart worden. Wanneer dit wel mogelijk blijkt,
laat u uw auto nakijken door een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

• Schakel naar de P-stand (parkeren) en zet de auto
op de parkeerrem wanneer u langer dan een korte
periode stilstaat.

• Laat de motor stationair draaien wanneer u van de
N-stand (vrij) naar een rijstand schakelt.

• Om schade aan uw auto te voorkomen wanneer u
stopt op een opwaartse helling, moet u de auto
niet stil houden door op het gaspedaal te drukken.
Trap in dat geval het rempedaal in.

De auto starten
1. Nadat u de auto gestart heeft trapt u het rem-

pedaal volledig in voordat u probeert de scha-
kelhendel uit de P-stand (parkeren) te halen.

2. Houd het rempedaal ingetrapt en zet de scha-
kelhendel in een rijstand.

3. Geef de parkeerrem vrij, laat het rempedaal
los en laat vervolgens de auto langzaam in
beweging komen.

Door het ontwerp van deze automatische ver-
snellingsbak MOET u het rempedaal intrappen
voordat u vanuit P (parkeren) naar een andere
rijstand schakelt terwijl de contactschakelaar
in de ON-stand staat.

U kunt de schakelhendel niet vanuit de P-stand
(parkeren) in een andere stand zetten als de
contactschakelaar in de LOCK-, “OFF”- of ACC-
stand staat.

LET OP

• TRAP HET REMPEDAAL IN - De auto zal vanzelf lang-
zaam in beweging komen als u bij draaiende mo-
tor de schakelhendel in de D-stand, R-stand of in
de stand voor handmatig schakelen zet zonder dat
het rempedaal is ingetrapt. Zorg daarom dat het
rempedaal volledig is ingetrapt en de auto stilstaat
voordat u de schakelhendel in een rijstand zet.

• LET OP DE STAND VAN DE SCHAKELHENDEL - Let
erop dat u de schakelhendel in de juiste stand zet.
D en handgeschakelde versnellingen worden ge-
bruikt om vooruit te rijden, en R om achteruit te rij-
den.

• LAAT DE MOTOR WARMDRAAIEN - Gedurende de
opwarmfase draait de motor met een verhoogd
toerental. Wees daarom direct na het starten van
de motor extra voorzichtig met het kiezen van een
rijstand.

Schakelen

m :
Druk op de knop met het rempedaal
ingetrapt,

m :
Druk op de knop,

m :
Beweeg simpelweg de schakelhendel.

JVS0186XZ
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WAARSCHUWING

• Zet de auto op de parkeerrem wanneer de schakel-
hendel in een willekeurige stand staat terwijl de
motor niet draait. Indien u dit niet doet, kan de
auto onverwachts in beweging komen en ernstig
persoonlijk letsel of schade veroorzaken.

• Als de schakelhendel niet uit de P-stand (parke-
ren) kan worden gehaald terwijl de motor draait en
het rempedaal is ingetrapt, werken de remlichten
mogelijk niet. Rijden met remlichten die niet goed
werken kan ongelukken veroorzaken.

Trap het rempedaal volledig in en beweeg de
schakelhendel uit de P-stand (parkeren) nadat u
de motor gestart heeft.

Wanneer u de schakelhendel vanuit de P-stand
(parkeren) in een andere stand zet, kunt u trillin-
gen voelen en geluiden horen. Dit is geen sto-
ring.

Wanneer de contactschakelaar om welke reden
dan ook in de ACC-stand wordt gedrukt terwijl
de schakelhendel in een andere stand staat dan
P (parkeren), dan kan de contactschakelaar niet
in de LOCK-stand worden gezet.

Handel als volgt indien de contactschakelaar
niet naar de LOCK-stand kan worden gedraaid
en de [Schakelen naar P]-waarschuwing op het
voertuiginformatiedisplay verschijnt:

1. Zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren).

2. Druk op de contactschakelaar. De stand van
de contactschakelaar keert naar de ON-
stand.

3. Zet de contactschakelaar weer in de “OFF”-
stand.

P (parkeren):

Gebruik deze stand bij het parkeren van de auto
en bij het starten van de motor. Zorg ervoor dat
de auto volledig stilstaat en zet de schakelhen-
del in de P-stand (parkeren). Activeer de par-
keerrem. Activeer bij het parkeren op een hel-
ling eerst de parkeerrem en zet vervolgens de
schakelhendel in de P-stand (parkeren).

R (achteruit):

Gebruik deze stand voor achteruitrijden. Zorg
ervoor dat de auto volledig stilstaat voordat u in
de R-stand (achteruit) schakelt.

N (vrij):

Geen rijstand of achteruitrijstand is ingescha-
keld. De motor kan in deze stand gestart wor-
den. Als de motor onder het rijden afslaat, kunt
u veilig de N-stand (vrij) kiezen en de motor op-
nieuw starten terwijl de auto in beweging is.

OPMERKING

Wanneer de schakelhendel in de N-stand (neutraal)
staat, wordt het motortoerental beperkt (voor model-
len met 2.0L turbobenzinemotor en 2.2L dieselmotor).

D (rijden):

Gebruik deze stand voor normaal vooruit rijden.

Handmatige schakelmodus
Modellen met VR30DDTT-motor:

Wanneer de schakelhendel in de sleuf voor
handmatige schakelmodus wordt gezet tijdens
het rijden, zal de versnellingsbak overschake-
len op de handmatige schakelmodus. De
schakelreeks kan handmatig geselecteerd wor-
den.

Beweeg de schakelhendel naar de + (omhoog)
zijde om op te schakelen of trek aan de rechter
schakelpaddle (indien aanwezig) (+)jA . De ver-
snelling schakelt naar een hogere stand.

Beweeg de schakelhendel naar de − (omlaag)
zijde om terug te schakelen of trek aan de linker
schakelpaddle (indien aanwezig) (−)jB . De ver-
snelling schakelt naar een lagere stand.

JVS0187XZ
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Bij het annuleren van de handmatige schakel-
modus brengt u de schakelhendel terug naar de
“D”-stand (rijden). De versnellingsbak keert te-
rug naar de normale rijmodus.

Wanneer u aan de schakelpaddle (indien aan-
wezig) trekt in de “D”-stand (rijden), schakelt de
versnelling tijdelijk over naar een hogere of la-
gere stand. Na een korte tijd schakelt de ver-
snelling automatisch terug naar de “D”-stand
(rijden). Als u handmatig terug wilt keren naar
de “D”-stand (rijden), trek dan aan de schakel-
paddle en houd deze gedurende ca. 1,5 seconde
vast.

In de handmatige schakelmodus wordt de
schakelreeks weergegeven op het voertuig-
informatiedisplay tussen de snelheidsmeter en
de toerenteller.

De schakelreeks gaat als volgt omhoog of om-
laag:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← 7M

7M (7e):

Gebruik deze stand voor normaal vooruit rijden
op hoge snelheden.

6M (6e) en 5M (5e):

Gebruik deze standen wanneer u tegen lange
hellingen oprijdt, of voor het remmen op de mo-
tor wanneer u lange hellingen afrijdt.

4M (4e), 3M (3e) en 2M (2e):

Gebruik deze standen voor bergop rijden of op
de motor remmen wanneer u bergaf rijdt.

1M (1e):

Gebruik deze stand voor het langzaam bestij-
gen van steile hellingen of voor langzaam rijden
door diepe sneeuw, of om maximaal op de mo-
tor te remmen tijdens steile afdalingen.

• Onthoud dat u niet gedurende lange tijd op hoge
snelheden mag rijden in een lagere versnelling dan
de 7e. U verbruikt zo onnodig veel brandstof.

• Door de schakelhendel tweemaal naar dezelfde
kant te bewegen, worden de versnellingen achter
elkaar geschakeld. Let wel op want als u dit erg
snel doet, wordt soms niet geheel geschakeld naar
de volgende versnelling.

• In de handgeschakelde modus kan het voorkomen
dat de versnellingsbak niet naar de geselecteerde
versnelling schakelt of mogelijk automatisch naar
een andere versnelling schakelt. Hierdoor worden
de rijkwaliteiten van het voertuig behouden en
wordt de kans op autoschade en controleverlies
beperkt.

• Wanneer de versnellingsbak niet naar de geselec-
teerde versnelling schakelt, zal de schakelstand-
indicator van de automatische versnellingsbak
(AT) gaan knipperen (op het voertuiginformatie-
display) en zal een zoemer klinken.

• De versnellingsbak schakelt in de handmatige
schakelfunctie automatisch terug naar de 1e ver-
snelling voordat de auto tot stilstand komt. Bij het
accelereren is het dan nodig om op te schakelen
naar de gewenste versnelling.

Modellen met 2,0L turbobenzinemotor en
modellen met 2,2L dieselmotor:

Wanneer de schakelhendel in de sleuf voor
handmatige schakelmodus wordt gezet tijdens
het rijden, zal de versnellingsbak overschake-
len op de handmatige schakelmodus. De
schakelreeks kan handmatig geselecteerd wor-
den.

Beweeg de schakelhendel naar de + (omhoog)
zijde om op te schakelen of trek aan de rechter
schakelpaddle (indien aanwezig) (+)jA . De ver-
snelling schakelt naar een hogere stand.

Beweeg de schakelhendel naar de − (omlaag)
zijde om terug te schakelen of trek aan de linker
schakelpaddle (indien aanwezig) (−)jB . De ver-
snelling schakelt naar een lagere stand.

Bij het annuleren van de handmatige schakel-
modus brengt u de schakelhendel terug naar de
D-stand (rijden). De versnellingsbak keert terug
naar de normale rijmodus.

Wanneer u aan de paddle shift-bediening trekt
(indien aanwezig) (−)jB terwijl de versnelling
in de D-stand (rijden) staat, zal de versnellings-
bak naar de lagere stand schakelen. Deze han-
deling zal tegelijkertijd de versnellingsstanden
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van de versnellingsbak beperken. Als u de be-
perking van de versnellingen wil annuleren,
dient u aan de paddle shift-bediening (+) te trek-
ken en vast te houdenjA totdat er een D ver-
schijnt op het display.

OPMERKING

Wanneer u aan de paddle shift-bediening (+)jA trekt
in de D-stand (rijden) blijft de versnellingsbak in de
D-stand (rijden).

Wanneer u aan de schakelpaddle (+)jA trekt
terwijl de versnellingen beperkt worden, zal de
versnellingsbak naar de volgende versnelling
schakelen, zoals toegestaan door het schakel-
programma. Deze handeling zal tegelijkertijd de
versnellingsstanden van de versnellingsbak uit-
breiden.

Bij beperking van versnellingen wordt de hoogst
toegestane versnelling op het voertuig-
informatiedisplay tussen de toerenteller en de
snelheidsmeter getoond.

De bovengrens gaat als volgt één voor één om-
hoog of omlaag:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← 7M →
← D

7M (7e):

Gebruik deze stand voor normaal vooruit rijden
op hoge snelheden.

6M (6e) en 5M (5e):

Gebruik deze standen wanneer u tegen lange
hellingen oprijdt, of voor het remmen op de mo-
tor wanneer u lange hellingen afrijdt.

4M (4e), 3M (3e) en 2M (2e):

Gebruik deze standen voor bergop rijden of op
de motor remmen wanneer u bergaf rijdt.

1M (1e):

Gebruik deze stand voor het langzaam bestij-
gen van steile hellingen of voor langzaam rijden
door diepe sneeuw, of om maximaal op de mo-
tor te remmen tijdens steile afdalingen.

• Onthoud dat u niet gedurende lange tijd op hoge
snelheden mag rijden in een lagere versnelling dan
de 7e. U verbruikt zo onnodig veel brandstof.

• Door de schakelhendel tweemaal naar dezelfde
kant te bewegen, worden de versnellingen achter
elkaar geschakeld. Let wel op want als u dit erg
snel doet, wordt soms niet geheel geschakeld naar
de volgende versnelling.

Ontgrendeling schakelblokkering

Als de accu leeg is, kan de schakelhendel niet
uit de P-stand (parkeren) gehaald worden, zelfs
niet als het rempedaal is ingetrapt.

Volg de volgende procedure om de schakel-
blokkering te ontgrendelen:

1. Activeer de parkeerrem.

2. Verwijder met een geschikt gereedschap het
kapje van de ontgrendeling van de schakel-
blokkeringjA .

3. Druk de schakelblokkering jB omlaag met
de mechanische sleutel, zoals aangegeven.

4. Druk de knop op de schakelhendeljC in en
zet de schakelhendel in de N-stand (vrij)jD
terwijl u de ontgrendeling van de schakel-
blokkering ingedrukt houdt.

5. Breng het kapje over de schakelblokkering
jA weer aan in de oorspronkelijke stand.
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Als het stuurwiel is vergrendeld, herstel dan de
voeding van de accuspanning en druk de
contactschakelaar naar de ON-stand. (Zie “Star-
ten met startkabels” in hoofdstuk “6. In geval van
nood”.) Vervolgens ontgrendelt u het stuurslot.

Door te duwen kan de auto kan verplaatst wor-
den naar de gewenste locatie.

Als de schakelhendel niet uit de P-stand (parke-
ren) gehaald kan worden, moet u zo spoedig mo-
gelijk contact opnemen met een INFINITI-cen-
trum of erkend garagebedrijf om de automati-
sche versnellingsbak te laten controleren.

LET OP

Wanneer de accu helemaal leeg is bij modellen met
stuurslotmechanismen kan het stuurwiel niet
ontgrendeld worden terwijl de contactschakelaar in
de “OFF”-stand staat. Ga niet rijden met vergrendeld
stuurslot.

Noodloopfunctie
Wanneer de noodloopfunctie wordt ingescha-
keld, wordt de automatische versnellingsbak
(AT) geblokkeerd in een van de voorwaartse ver-
snellingen, afhankelijkvan de omstandigheden.

Als de auto met extreme rijomstandigheden te
maken krijgt, zoals sterke wielslip en direct
daarop hard remmen, kan de noodloopfunctie
worden geactiveerd. Dit gebeurt zelfs als alle
elektrische circuits naar behoren functioneren.
Zet de contactschakelaar in dit geval in de “OFF-

”-stand en wacht 3 seconden. Zet de contact-
schakelaar daarna terug in de ON-stand. De
auto moet nu terugkeren naar de normale
bedrijfsconditie. Als de auto niet normaal gaat
functioneren, laat dan de versnellingsbak na-
kijken door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

Adaptive Shift Control (ASC)
Het Adaptive Shift Controlsysteem werkt wan-
neer de versnellingsbak in de D-stand (rijden)
staat, en selecteert een geschikte versnelling af-
hankelijk van de rijomstandigheden, zoals een
helling op- of afrijden of over een bochtige weg
rijden.

Aanpassingen bij opwaarste hellingen en
bochtige wegen:

Er wordt een lage versnelling aangehouden die
overeenstemt met de hoek van de helling of
curve van de bochten om te zorgen dat er soepel
gereden wordt, zonder veel schakelingen.

Aanpassingen bij afwaartse hellingen:

Het Adaptive Shift Controlsysteem schakelt au-
tomatisch naar een lage versnelling om zich aan
te passen aan de hellingshoek van de weg, en
gebruikt de motorremwerking om te zorgen dat
de voetrem niet zo vaak ingetrapt hoeft te wor-
den.

Aanpassingen bij kronkelende wegen:

Een lage versnelling wordt aangehouden op we-
gen met vele bochten waar steeds gas gegeven
en afgeremd moet worden, zodat soepele acce-
leratie bereikt wordt wanneer het gaspedaal
wordt ingedrukt.

OPMERKING

• Adaptive Shift Control werkt wellicht niet wanneer
de temperatuur van de versnellingsbakolie laag is
direct na het starten of wanneer die erg hoog is.

• In bepaalde rijsituaties, bij hard remmen bijvoor-
beeld, kan de Adaptive Shift Control automatisch
in werking treden. De versnellingsbak schakelt
wellicht automatisch naar een lagere versnelling
om op de motor te remmen. Op deze manier wordt
het motortoerental hoger maar niet de rijsnelheid.
De rijsnelheid kan worden geregeld met het gas-
pedaal, wanneer de Adaptive Shift Controlmodus
ingeschakeld is.

• Wanneer de Adaptive Shift Control ingeschakeld
is, zal de versnellingsbak soms gedurende langere
tijd een lagere versnelling aanhouden dan wan-
neer de Adaptive Shift Control niet in werking is.
Motortoerental zal hoger zijn bij een bepaalde
snelheid wanneer de Adaptive Shift Control in wer-
king is getreden dan wanneer Adaptive Shift Con-
trol niet in werking is getreden.
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RIJDEN MET HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK (MT)

WAARSCHUWING

• Schakel niet abrupt terug op gladde wegen. Hier-
door kunt u de macht over het stuur verliezen.

• Laat de motor niet met een hoog toerental draaien
bij het schakelen naar een lagere versnelling. Hier-
door kunt u de macht over het stuur verliezen of
kan de motor beschadigd raken.

LET OP

• Laat uw voet tijdens het rijden niet op het koppe-
lingspedaal rusten. Hierdoor kan het koppelings-
systeem beschadigd raken.

• Trap het koppelingspedaal volledig in voordat u
schakelt. U kunt anders schade aan de versnel-
lingsbak veroorzaken.

• Laat de auto volledig tot stilstand komen voordat
u hem in zijn achteruit (R) zet.

• Zet de versnelling in vrij (N) wanneer de auto voor
een bepaalde tijd stilstaat, bijvoorbeeld wanneer
u voor een stoplicht wacht, laat de koppeling los
met het rempedaal ingetrapt.

De auto starten
1. Nadat u de motor gestart heeft, de koppeling

tot de bodem intrappen en de versnel-
lingshendel in de “1”-stand (1e) of R-stand
(achteruit) zetten.

2. Trap het gaspedaal langzaam in terwijl u te-
gelijkertijd het koppelingspedaal langzaam
laat opkomen en de parkeerrem vrijgeeft.

Schakelen
Om van versnelling te veranderen, of wanneer u
door- of terugschakelt, het koppelingspedaal
helemaal intrappen, de geschikte versnelling
kiezen, en vervolgens het koppelingspedaal
langzaam en geleidelijk op laten komen.

Start de auto in de “1”-stand (1e) en schakel naar
de “2”-stand (2e), “3”-stand (3e), “4”-stand
(4e), “5”-stand (5e) en “6”-stand (6e) in die volg-
orde naargelang de snelheid van de auto dit
noodzakelijk maakt.

Als u moeite heeft om de versnellingshendel in
de “1”-stand of R-stand (achteruit) te zetten, laat
dan de koppeling één keer los. Trap het koppe-
lingspedaal weer volledig in en schakel naar R
of “1”.

• Om achteruit te rijden stopt u de auto en zet u de
schakelhendel in de stand “1” (1ste) - “2” (2de),
vervolgens drukt u de schakelhendel naar links in
de R-stand (achteruit).

• De versnellingshendel zal terugkeren naar de aan-
vankelijke stand wanneer de versnellingshendel
op de N-stand (vrij) wordt gezet.

OPMERKING

Wanneer de schakelhendel in de N-stand (neutraal)
staat, wordt het motortoerental beperkt.

Aanbevolen maximumsnelheid in elke
versnelling
Schakel naar een lagere versnelling als de mo-
tor niet soepel loopt of als u moet accelereren.

Overschrijd de toegestane maximumsnelheid in
iedere versnelling (zoals hieronder wordt aan-
gegeven) niet. Als u op vlakke wegen rijdt, kies
dan de hoogste versnelling die wordt voorge-
schreven voor die snelheid. Houd u aan aange-
geven snelheidsbeperkingen en pas uw
rijgedrag aan de omstandigheden aan om veilig
te rijden. Laat de motor niet bij een te hoog toe-
rental draaien wanneer u terugschakelt naar een
lagere versnelling. Hierdoor kan de motor be-
schadigd raken en kan de bestuurder de con-
trole over de auto verliezen.

JVS0319XZ
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km/u (mph)
1e 46 (29)
2e 82 (51)
3e 129 (80)

4e, 5e en 6e — (—)

SCHAKELINDICATOR

De schakelstandindicator verschijnt op het
voertuiginformatiedisplay om het optimale mo-
ment aan te geven om op te schakelen of terug
te schakelen, zoals aangeduid door de pijl om-
hoog of omlaag.

Het volgen van de schakelstandindicator zal hel-
pen om brandstofverbruik te verlagen.

Wanneer de pijl omhoog verschijnt, wordt aan-
bevolen om op te schakelen. Wanneer de pijl
omlaag verschijnt, wordt aanbevolen om terug
te schakelen.

Aanbevelingen voor het schakelen worden wel-
licht niet gegeven afhankelijk van de omstan-
digheden.

LET OP

Schakelstandindicator helpt brandstofverbruik te ver-
lagen. Het raadt niet altijd de juiste versnelling aan in
alle rijomstandigheden. In bepaalde situaties kan al-
leen de bestuurder de juiste versnelling kiezen (bij-
voorbeeld om in te halen, wanneer een steile helling
wordt opgereden of een aanhangwagen wordt getrok-
ken).

WAARSCHUWING

• Overschrijd tijdens het rijden de prestatie-
capaciteiten van de banden niet, zelfs niet als de
vierwielaandrijving (4WD) is ingeschakeld. Als u
plotseling snel accelereert, scherpe stuur-
manoeuvres uitvoert of abrupt remt kunt u de
macht over het stuur verliezen.

• Zorg ervoor dat alle vier de banden dezelfde maat
hebben, van hetzelfde merk zijn en dezelfde con-
structie (diagonaal, diagonaalgordel of radiaal) en
hetzelfde profiel hebben. Monteer sneeuwkettin-
gen op de achterwielen wanneer u op gladde we-
gen rijdt. Rijd voorzichtig onder deze omstandig-
heden.

• Deze auto is niet bedoeld voor gebruik op ruw ter-
rein. Rijd niet op zanderige of modderige wegen
waar de wielen in vast kunnen blijven zitten.

• Probeer bij auto’s met 4WD niet om twee wielen
van de grond te heffen en de versnellingsbak in
een voor- of achteruitstand te zetten terwijl de mo-
tor in werking is. Dit kan schade aan de aandrijflijn
toebrengen of een onverwachte beweging veroor-
zaken wat kan leiden tot ernstige schade aan de
auto of personen.

• Probeer niet een auto met 4WD te testen op een
vermogenstestbank voor tweewielaandrijving (zo-
als de vermogenstestbanken die in sommige lan-
den worden gebruikt voor het testen van uitlaat-
gassen) of vergelijkbare uitrusting, ook al zijn de
andere twee wielen van de grond geheven. Breng
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de medewerkers op de hoogte van het feit dat uw
auto is uitgerust met 4WD, voordat het wordt ge-
plaatst op een vermogenstestbank. Het gebruik
van de verkeerde testuitrusting kan schade aan de
aandrijflijn toebrengen of een onverwachte bewe-
ging veroorzaken wat kan leiden tot ernstige
schade aan de auto of personen.

• Laat een wiel dat van de grond is gelicht vanwege
een oneffen oppervlak niet overmatig draaien.

4WD-WAARSCHUWING
Als er een storing optreedt in het vierwiel-
aandrijfsysteem (4WD) terwijl de motor in wer-
king is, zal een waarschuwingsbericht op het
voertuiginformatiedisplay verschijnen.

Als de waarschuwing [4WD systeem fout] j1
verschijnt, is er wellicht een storing in het 4WD-
systeem. Verminder de snelheid en laat uw auto
zo snel mogelijk nakijken door een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf.

De waarschuwing [Hoge temperatuur 4WD. Voer-
tuig stoppen]j2 zal wellicht verschijnen wan-
neer u probeert een vastgelopen auto probeert

los te trekken, als gevolg van een verhoogde
olietemperatuur. De rijmodus kan overschake-
len op tweewielaandrijving (2WD). Stop als deze
waarschuwing verschijnt de auto en laat de mo-
tor stationair draaien, zodra de veiligheidsoms-
tandigheden dit toestaan. U kunt weer verder
rijden zodra deze waarschuwing verdwijnt.

De waarschuwing [Onjuiste bandenmaat]j3 zal
wellicht verschijnen als er een groot verschil is
tussen de maten van de voor- en achterwielen.
Parkeer de auto op een veilige plek langs de weg
en laat de motor stationair draaien. Controleer
of alle bandenmaten hetzelfde zijn, of de ban-
denspanning in orde is en of de banden niet
overmatig versleten zijn.

Als een waarschuwing nog steeds getoond wor-
den, moet u uw auto zo snel mogelijk na laten
kijken door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

LET OP

• Start de motor niet op een rollenbank met een wiel
van de grond.

• Als de waarschuwing [4WD systeem fout] ver-
schijnt tijdens het rijden, is er wellicht een storing
in het 4WD-systeem. Matig de voertuigsnelheid en
laat uw auto zo snel mogelijk nakijken door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

• De aandrijflijn kan beschadigd worden als u door-
rijdt terwijl de waarschuwing [4WD systeem fout]
is verschenen.

JVS0290X
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Er kunnen verscheidene rijstanden geselecteerd
worden met de INFINITI-rijmoduskeuzes-
chakelaar ([PERSONAL], [SPORT+] (indien aan-
wezig), [SPORT], [STANDARD], [ECO] (indien aan-
wezig) en [SNOW] (indien aanwezig)).

OPMERKING

Wanneer er met de INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar
een rijmodus geselecteerd wordt, wordt deze modus
wellicht niet direct ingeschakeld. Dit is geen storing.

De huidige modus wordt weergegeven op het
voertuiginformatiedisplay.

Druk om de modus te wijzigen de INFINITI-rij-
moduskeuzeschakelaar omhoog of omlaag. De
moduslijst verschijnt op het bovendisplay en u
kunt de gewenste modus selecteren.

[PERSONAL] ⇔ [SPORT+] (indien aanwezig) ⇔
[SPORT] ⇔ [STANDARD] ⇔[ECO] (indien aanwe-
zig) ⇔ [SNOW] (indien aanwezig)

OPMERKING

De moduslijst zal ongeveer 5 seconden na het selecte-
ren van een modus uit gaan.

STANDARD-MODUS
Hiermee kan optimaal gereden worden naarge-
lang de rijomstandigheden.

Deze modus wordt als eerste geselecteerd tel-
kens wanneer de motor gestart wordt.

SPORT+ MODUS (indien aanwezig)

Naast de eigenschappen van de SPORT-stand
zorgt deze stand voor nog scherper sturen en
wijzigt de instelling van de VDC (Voertuig-
dynamicaregeling) of ESP (Elektronische
stabiliteitsregeling) zodat u nog sportiever kunt
rijden.

OPMERKING

• De werking van de VDC of de ESP wordt verminderd
als de INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar gebruikt
is om [SPORT+] te selecteren (indien aanwezig).
De VDC of ESP werkt dan wellicht niet onder de-
zelfde omstandigheden als het zou doen in de
standaardstand. Rijd om ongevallen te voorkomen
altijd voorzichtig, vermijd roekeloze of gevaarlijke
manoeuvres en wees extra voorzichtig als u op een
glad wegdek rijdt of een bocht maakt.

• In de [SPORT+]-modus neemt het brandstof-
verbruik mogelijk toe.

SPORT-MODUS

• Past de motor en schakelpunten aan voor snellere
reacties.

• De instelling van het stuursysteem wordt aange-
past om stuurreacties te versnellen en sturen iets
zwaarder te maken.

• De instelling van de vering wordt aangepast om de
schokdempkracht te vergroten. (indien aanwezig)

OPMERKING

In de SPORT-modus neemt het brandstofverbruik mo-
gelijk toe.

SNOW-MODUS (indien aanwezig)

Wijzigt de motorinstellingen om hulp te bieden
bij het rijden op glad wegdek.
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ECO-STAND(indien aanwezig)

Helpt de bestuurder om zuinig te rijden. De mo-
tor en schakelpunten worden aangepast zodat
er zuiniger met brandstof wordt omgesprongen
door rustig op te trekken en zoveel mogelijk een
constante snelheid aan te houden.

OPMERKING

In deze modus wordt vermindering van brandstof-
verbruik niet gegarandeerd aangezien vele factoren
invloed hebben op het brandstofverbruik.

Bediening
Selecteer de ECO-modus met de INFINITI-
rijmoduskeuzeschakelaar. Het ECO-controle-
lampje gaat branden op het dashboard.

Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt en u
rijdt binnen het bereik van zuinig rijden, zal het
ECO-controlelampje groen oplichten. Wanneer
het gaspedaal wordt ingetrapt en u buiten het
bereik van zuinig rijden terechtkomt, zal het
ECO-controlelampje uit gaan. Voor modellen die
zijn uitgerust met het ECO-pedaalsysteem, zie
“ECO-pedaalsysteem (indien aanwezig)” verderop in
dit hoofdstuk.

Het ECO-controlelampje zal in de volgende ge-
vallen niet oplichten:

• Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) wordt gezet.

• Wanneer de auto langzamer rijdt dan 3,2 km/u
(2 mph).

• Wanneer de Cruise Control (indien aanwezig) of het
Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (indien aan-
wezig) wordt gebruikt.

ECO-pedaalsysteem (indien aanwezig)
Het ECO-pedaalsysteem helpt de bestuurder om
zuiniger te rijden door de reactieve kracht van
het gaspedaal te verhogen. Wanneer het ECO-
controlelampje knippert of uit blijft, voert het
ECO-pedaalsysteem de reactieve kracht van het
gaspedaal op.

ECO-controlelampje Gaat branden of knippert:

Gaat branden (groen)

m
Wanneer het pedaal wordt
ingetrapt binnen het bereik
van zuinig rijden

Gaat knipperen (groen)

m
Wanneer het pedaal wordt
ingetrapt bijna voorbij het
bereik van zuinig rijden

Geen verlichting (uit)

m
Wanneer het pedaal wordt
ingetrapt boven het bereik
van zuinig rijden

Wanneer het ECO-controlelampje groen oplicht,
is de reactieve kracht van het gaspedaal nor-
maal. Wanneer het ECO-controlelampje knippert
of uit blijft, voert het ECO-pedaalsysteem de
reactieve kracht van het gaspedaal op.

Het ECO-pedaalsysteem voert het reactieve
kracht van het gaspedaal mogelijk niet op onder
de volgende omstandigheden:

• Wanneer de schakelhendel in de N- (vrij) of R-stand
(achteruit) staat.

• Wanneer de Cruise Control (indien aanwezig) of het
Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (indien aan-
wezig) wordt gebruikt.

Als er een storing is in het ECO-pedaalsysteem,
zal het automatisch uitgeschakeld worden. Het
ECO-pedaalsysteem zal de reactieve kracht van
het gaspedaal niet aanpassen.

Wanneer de INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar
uit de ECO-modus wordt gehaald en in een an-
dere modus wordt gezet ([STANDARD], [SPORT+]
(indien aanwezig), [SPORT], [SNOW] of [PERSO-
NAL]) terwijl het ECO-pedaalsysteem in werking
is, zal het ECO-pedaalsysteem blijven werken
totdat het gaspedaal wordt losgelaten.

Als het gaspedaal snel wordt ingetrapt,zal het
ECO-pedaalsysteem de reactieve kracht van het
gaspedaal niet opvoeren. Het ECO-pedaal-
systeem is niet bedoeld om te voorkomen dat de
auto accelereert.
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Reactieve kracht van het ECO-pedaalsysteem
veranderen:

De reactieve kracht van het ECO-pedaalsysteem
kan veranderd worden. De instelling voor de
reactieve kracht zal behouden blijven totdat de
instelling veranderd wordt, ook al staat de mo-
tor uit.

Reactieve kracht van het ECO-pedaalsysteem
instellen:

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en tik op [Instel-
lingen] op het onderdisplay.

2. Tik op [Verbetering rijmodus].

3. Raak [ECO Pedal] aan.

4. Selecteer [Standaard] of [Zacht] om de reac-
tieve kracht van het ECO-pedaalsysteem in te
stellen.

5. Raak [UIT] aan om het ECO-pedaalsysteem uit
te zetten.

Wanneer het ECO-pedaalsysteem uitgezet
wordt, zal het gaspedaal normaal werken.

PERSONAL-MODUS
Wanneer de PERSONAL-modus geselecteerd is,
kunnen de volgende functies individueel aange-
past worden:

• [Versnellingsbak]

• [Sturen]

• [Vering] (indien aanwezig)

• [Active Lane Control] (indien aanwezig)

• [Active Trace Control]

De PERSONAL-modus instellen

Doe het volgende om de PERSONAL-modus in te
stellen.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en tik op [Infiniti
Drive Mode Selector] op het onderdisplay.

2. Raak [PERSONAL modus bewerken] aan (mo-
del met Active Lane Control).

3. Raak [Versnellingsbak], [Sturen], [Vering] (in-
dien aanwezig), [Active Lane Control] (indien
aanwezig) of [Active Trace Control] aan en se-
lecteer één van de opties. (Zie hieronder de
eigenschappen van elke optie.)

4. Raak [Trg.] of [Home] aan om de instelling van
de PERSONAL-modus te voltooien.

Versnellingsbak:

[Versnellingsbak] kan op [Sport], [Eco] (indien
aanwezig), [Standard] of [Snow] (indien aanwe-
zig) gezet worden.

Besturing (modellen met Direct Adaptive
Steering):

Er kunnen zeven of vier combinaties van stuur-
modus en stuurrespons ingesteld worden.

Modus Respons

[Sport+] (indien
aanwezig)

Snel+
Snel
Standaard

[Sport]
Snel+
Snel
Standaard

[Standaard] Standaard

JVS0246XZ
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Sturen (modellen zonder Direct Adaptive
Steering):

Sturen kan ingesteld worden op [Sport] of [Stan-
daard]

Vering (indien aanwezig):

De vering kan ingesteld worden op [Standaard]
of [Sport].

Active Lane Control (indien aanwezig):

[Active Lane Control] kan op [Hoog] of [Laag] ge-
zet worden.

Voordat u deze modus instelt moet Active Lane
Control ingeschakeld worden op het onder-
display. (Zie “Active Trace Control” verderop in dit
hoofdstuk.)

Voor meer informatie over Active Lane Control,
zie “Active Lane Control-systeem (indien aanwezig)”
verderop in dit hoofdstuk.

Active Trace Control:

[Active Trace Control] kan op AAN (ingeschakeld)
of UIT (uitgeschakeld) gezet worden.

Voor meer informatie over de actieve
stabiliteitsregeling, zie “Active Trace Control” ver-
derop in dit hoofdstuk.

Instellingen terugzetten:

Raak [Reset Settings] aan om alle instellingen
van de PERSONAL modus terug te zetten naar de
fabriekswaarden.

Actieve Lane Control aan- of uitzetten

Voer de volgende stappen uit om Active Lane
Control aan of uit te zetten.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en tik op [Infiniti
Drive Mode Selector] op het onderdisplay.

2. Raak[Active Lane Control] aan om Active Lane
Control aan of uit te zetten.

Telkens wanneer de motor opnieuw gestart
wordt, zal Active Lane Control op UIT staan.

WAARSCHUWING

• Het VDC-systeem is bedoeld om de bestuurder te
helpen de rijstabiliteit te behouden maar kan geen
ongelukken voorkomen die veroorzaakt worden
door plotselinge stuurmanoeuvres of een onzorg-
vuldige of gevaarlijke rijstijl. Matig uw snelheid,
rijd voorzichtig en let vooral op wanneer u rijdt en
bochten neemt op glad wegdek.

• De remkrachtverdeling is wellicht niet effectief, af-
hankelijk van de rijomstandigheden. Rijd altijd
voorzichtig en aandachtig.

• Breng geen wijzigingen aan in de wielophanging
van de auto. Als onderdelen van de wielophanging,
zoals schokdempers, veerpoten, veren, driehoek-
stangen, moffen en wielen niet van het type zijn
dat door INFINITI wordt aanbevolen voor uw auto
of extreem versleten zijn, werkt het VDC-systeem
wellicht niet correct. Dit kan een negatief effect
hebben op het besturen van de auto, en het VDC-
waarschuwingslampje m licht wellicht op.

• Als onderdelen van het remsysteem, zoals rem-
blokken, rotors en remblokhouders niet door
INFINITI zijn aanbevolen of extreem versleten zijn,
werkt het VDC-systeem wellicht niet goed, en kan
het VDC-waarschuwingslampjem gaan branden.

• Als onderdelen van het motorregelingssysteem
niet door INFINITI zijn aanbevolen of extreem ver-
sleten zijn, kan het VDC-waarschuwingslampje
m gaan branden.
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• Wanneer u op extreme hellingen rijdt, zoals
schuine bochten, werkt het VDC-systeem wellicht
niet correct en kan het VDC-waarschuwingslampje
m gaan branden. Ga niet rijden op dit soort we-
gen.

• Wanneer u op een instabiele ondergrond rijdt, zo-
als een draaitafel, veerboot, lift, of schans, zal het
VDC-waarschuwingslampje m wellicht oplich-
ten. Dit is geen storing. Start de motor opnieuw
nadat u zich weer op een stabiele ondergrond be-
vindt.

• Als wielen of banden afwijken van de typen die
door INFINITI worden aanbevolen, werkt het VDC-
systeem wellicht niet correct, en licht het VDC-
waarschuwingslampje m op.

• Het VDC-systeem is op een besneeuwde weg geen
vervanger voor winterbanden of sneeuwkettingen.

Het Vehicle Dynamic Control-systeem (VDC)
maakt gebruik van verschillende sensoren om
toezicht te houden op de handelingen van de
bestuurder en de bewegingen van de auto. On-
der bepaalde rijomstandigheden voert het VDC-
systeem de volgende functies uit:

• Regelt de remkracht om wielslip op één slippend
aangedreven wiel te verminderen en de kracht te
verplaatsen naar het wiel op dezelfde as dat niet
slipt.

• Regelt de remkracht en het motorvermogen om
wielslip te verminderen op de aangedreven wielen
op basis van de rijsnelheid (tractieregelings-
functie).

• Regelt de remkracht op de afzonderlijke wielen,
alsmede het motorvermogen, om de bestuurder te
helpen het voertuig onder controle te houden on-
der de volgende omstandigheden:

– onderstuur (voertuig heeft de neiging van
de stuurrichting af te wijken ondanks dat
er sterker gestuurd wordt)

– overstuur (voertuig heeft de neiging tot
wielspin bij bepaalde weg-
omstandigheden of rijomstandigheden).

Het VDC-systeem kan de bestuurder helpen de
auto onder controle te houden, maar het kan
niet in alle gevallen voorkomen dat de bestuur-
der de macht over het stuur verliest.

Wanneer VDC-systeem in werking treedt, zal het
VDC-waarschuwingslampje m op het dash-
board gaan knipperen, en moet u op het vol-
gende letten:

• De weg kan glad zijn of het systeem kan bepalen
dat een ingreep vereist is om het voertuig op zijn
koers te houden.

• U voelt dan wellicht een trilling in het rempedaal
en hoort een geluid of vibratie van onder de motor-
kap vandaan komen. Dit is normaal en geeft aan
dat het VDC-systeem correct werkt.

• Pas uw snelheid aan de omstandigheden aan.

Zie “Waarschuwingslampje Vehicle Dynamic Control
(VDC) (behalve Europa)/Waarschuwingslampje Elec-
tronic Stability Programme (ESP) (voor Europa) ” in
hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen”.

Als er zich een storing voordoet, zal het VDC-
waarschuwingslampje m op het dashboard
gaan branden. Het VDC-systeem gaat automa-
tisch uit.

De VDC OFF-schakelaar wordt gebruikt om het
VDC-systeem uit te schakelen. Het VDC OFF-con-
trolelampje m gaat branden om aan te geven
dat het VDC-systeem uitgeschakeld is. Wanneer
u de VDC-schakelaar gebruikt om het systeem
uit te schakelen, werkt het VDC-systeem nog
steeds om wielslip te voorkomen door vermo-
gen over te brengen op een aangedreven wiel
dat niet slipt. Het VDC-waarschuwingslampje
m knippert wanneer dit gebeurt. Alle andere
VDC-functies zijn uit, behalve de remkracht-
verdeling, en het VDC-waarschuwingslampje
m zal niet knipperen. Het VDC-systeem wordt
automatisch aangezet wanneer de contact-
schakelaar in de OFF-stand wordt gedrukt en
vervolgens weer op ON.

Zie “Waarschuwingslampje Vehicle Dynamic Control
(VDC) (behalve Europa)/Waarschuwingslampje Elec-
tronic Stability Programme (ESP) (voor Europa) ” in
hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen” en “Con-
trolelampje Vehicle Dynamic Control (VDC) OFF (be-
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halve voor Europa)/Controlelampje Electronic Stability
Programme (ESP) OFF (voor Europa)” in hoofdstuk
“2. Instrumenten en bedieningen”.

De computer heeft een ingebouwde zelf-
diagnosefunctie die het systeem test telkens
wanneer u de motor start en op lage snelheid
voor- of achteruit rijdt. Tijdens deze zelf-
diagnose hoort u soms een soort gebonk of voelt
u trillingen in het rempedaal. Dit is normaal en
duidt niet op een storing.

Werking van de VDC wordt verminderd als de
[SPORT+]-stand is geselecteerd met de INFINITI-
rijmoduskeuzeschakelaar (indien aanwezig).
Het VDC-systeem werkt dan wellicht niet bij om-
standigheden waarin dit systeem wel zou wer-
ken als de schakelaar in de standaardmodus
stond. Rijd om ongevallen te voorkomen altijd
voorzichtig, vermijd roekeloze of gevaarlijke
manoeuvres en wees extra voorzichtig als u op
een glad wegdek rijdt of een bocht maakt.

REMKRACHTVERDELING
Tijdens het remmen in bochten optimaliseert dit
systeem de verdeling van remkracht naar elkvan
de vier wielen naargelang de radius van de
bocht.

VEHICLE DYNAMIC CONTROL (VDC)
OFF-SCHAKELAAR

Onder de meeste rijomstandigheden moet de
auto worden bestuurd met de Vehicle Dynamic
Control (VDC) ingeschakeld.

Wanneer de auto vastzit in modder of sneeuw,
zorgt het VDC-systeem ervoor dat het
motorvermogen wordt verminderd om zo het
doorslippen van de wielen te verminderen. Het
motortoerental wordt beperkt ook al is het gas-
pedaal tot op de vloer ingetrapt. Schakel het
VDC-systeem uit indien een maximaal motor-
vermogen is vereist om de auto los te krijgen.

Om de Vehicle Dynamic Control (VDC) uit te scha-
kelen drukt u op de VDC OFF-schakelaar. Het
controlelampje m gaat branden.

Druk nog eens op de VDC OFF-schakelaar of start
de motor opnieuw om het systeem weer aan te
zetten.

WAARSCHUWING

• Het ESP-systeem is bedoeld om de bestuurder te
helpen de rijstabiliteit te behouden, maar het voor-
komt geen ongelukken als gevolg van plotselinge
stuurmanoeuvres bij hoge snelheden of een on-
zorgvuldige of gevaarlijke rijstijl. Matig uw snel-
heid, rijd voorzichtig en let vooral op wanneer u
rijdt en bochten neemt op glad wegdek.

• De remkrachtverdeling is wellicht niet effectief, af-
hankelijk van de rijomstandigheden. Rijd altijd
voorzichtig en aandachtig.

• Breng geen wijzigingen aan in de wielophanging
van de auto. Als onderdelen van de wielophanging,
zoals schokdempers, veerpoten, veren, driehoek-
stangen, moffen en wielen niet van het type zijn
dat door INFINITI wordt aanbevolen voor uw auto
of extreem versleten zijn, werkt het ESP-systeem
wellicht niet correct. Dit kan een negatief effect
hebben op het besturen van het voertuig, en het
ESP-waarschuwingslampje m licht wellicht op.

• Als onderdelen van het remsysteem, zoals rem-
blokken, rotors en remblokhouders niet door
INFINITI zijn aanbevolen of extreem versleten zijn,
werkt het ESP-systeem wellicht niet goed, en kan
het ESP-waarschuwingslampjem gaan branden.

• Als onderdelen van het motorregelingssysteem
niet door INFINITI zijn aanbevolen of extreem ver-
sleten zijn, kan het ESP-waarschuwingslampje
m gaan branden.
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• Wanneer u op extreme hellingen rijdt, zoals steile
bochten, werkt het ESP-systeem wellicht niet cor-
rect en kan het ESP-waarschuwingslampje m
gaan branden. Ga niet rijden op dit soort wegen.

• Wanneer u op een instabiele ondergrond rijdt, zo-
als een draaitafel, veerboot, lift, of schans, zal het
ESP-waarschuwingslampje m wellicht oplich-
ten. Dit is geen storing. Start de motoropnieuw na-
dat u weer een stabiele ondergrond op bent gere-
den.

• Als wielen of banden afwijken van de typen die
door INFINITI worden aanbevolen, werkt het ESP-
systeem wellicht niet correct, en kan het
ESP-waarschuwingslampje m gaan branden.

• Het ESP-systeem is op een besneeuwde weg geen
vervanger voor winterbanden of sneeuwkettingen.

Het Electronic Stability Programme-systeem
(ESP) maakt gebruik van verschillende sensoren
om toezicht te houden op de handelingen van
de bestuurder en de bewegingen van het voer-
tuig. Onder bepaalde rijomstandigheden voert
het ESP-systeem de volgende functies uit:

• Regelt de remkracht om wielslip op één slippend
aangedreven wiel te verminderen en de kracht te
verplaatsen naar het wiel op dezelfde as dat niet
slipt.

• Regelt de remkracht en het motorvermogen om
wielslip te verminderen op de aangedreven wielen
op basis van de rijsnelheid (tractieregelings-
functie).

• Regelt de remkracht op de afzonderlijke wielen,
alsmede het motorvermogen, om de bestuurder te
helpen het voertuig onder controle te houden on-
der de volgende omstandigheden:

– onderstuur (voertuig heeft de neiging van
de stuurrichting af te wijken ondanks dat
er sterker gestuurd wordt)

– overstuur (voertuig heeft de neiging tot
wielspin bij bepaalde weg-
omstandigheden of rijomstandigheden).

Het ESP-systeem kan de bestuurder helpen het
voertuig onder controle te houden, maar het kan
niet in alle gevallen voorkomen dat de bestuur-
der de macht over het stuur verliest.

Wanneer ESP-systeem in werking treedt, zal het
ESP-waarschuwingslampje m op het dash-
board gaan knipperen, en moet u op het vol-
gende letten:

• De weg kan glad zijn of het systeem kan bepalen
dat een ingreep vereist is om het voertuig op zijn
koers te houden.

• U voelt dan wellicht een trilling in het rempedaal
en hoort een geluid of vibratie van onder de motor-
kap vandaan komen. Dit is normaal en geeft aan
dat het ESP-systeem correct werkt.

• Pas uw snelheid aan de omstandigheden aan.

Zie “Waarschuwingslampje Vehicle Dynamic Control
(VDC) (behalve Europa)/Waarschuwingslampje Elec-

tronic Stability Programme (ESP) (voor Europa) ” in
hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen”.

Als er zich een storing voordoet, zal het ESP-
waarschuwingslampje m op het dashboard
gaan branden. Het ESP-systeem gaat automa-
tisch uit.

Met de ESP OFF-schakelaar kunt u het ESP-sys-
teem uitschakelen. Het ESP OFF-controlelampje
m gaat branden om aan te geven dat het EPS-
systeem uitgeschakeld is. Wanneer u de ESP-
schakelaar gebruikt om het systeem uit te scha-
kelen, werkt het ESP-systeem nog steeds om
wielslip te voorkomen door vermogen over te
brengen op een aangedreven wiel dat niet slipt.
Het ESP-waarschuwingslampje m knippert als
dit gebeurt. Alle andere ESP-functies zijn nu uit,
behalve de remkrachtverdeling, en het ESP-
waarschuwingslampje m zal niet knipperen.
Het ESP-systeem wordt automatisch weer aan-
gezet wanneer de contactschakelaar in de “OFF-
”-stand wordt gezet en vervolgens weer op ON.

Zie “Waarschuwingslampje Vehicle Dynamic Control
(VDC) (behalve Europa)/Waarschuwingslampje Elec-
tronic Stability Programme (ESP) (voor Europa) ” in
hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen”.

De computer heeft een ingebouwde zelf-
diagnosefunctie die het systeem test telkens
wanneer u de motor start en op lage snelheid
voor- of achteruit rijdt. Tijdens deze zelf-

5-30 Starten en rijden



diagnose hoort u soms een soort gebonk of voelt
u trillingen in het rempedaal. Dit is normaal en
duidt niet op een storing.

Werking van de ESP wordt verminderd als de
[Sport+]-stand is geselecteerd met de INFINITI-
rijmoduskeuzeschakelaar (indien aanwezig).
Het ESP-systeem werkt dan wellicht niet bij om-
standigheden waarin dit systeem wel zou wer-
ken als de schakelaar in de standaardmodus
stond. Rijd om ongevallen te voorkomen altijd
voorzichtig, vermijd roekeloze of gevaarlijke
manoeuvres en wees extra voorzichtig als u op
een glad wegdek rijdt of een bocht maakt.

REMKRACHTVERDELING
Tijdens het remmen in bochten optimaliseert dit
systeem de verdeling van remkracht naar elkvan
de vier wielen naargelang de radius van de
bocht.

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME
(ESP) OFF-SCHAKELAAR

Onder de meeste rijomstandigheden dient het
voertuig te worden gereden met ingeschakeld
Electronic Stability Programme-systeem (ESP).

Wanneer het voertuig vastzit in modder of
sneeuw, zorgt het ESP-systeem ervoor dat het
motorvermogen wordt verminderd om zo het
doorslippen van de wielen te verminderen. Het
motortoerental wordt beperkt ook al is het gas-
pedaal tot op de vloer ingetrapt. Is het maxi-
mum motorvermogen nodig om een vastzittend
voertuig los te maken, schakel dan het ESP-sys-
teem uit.

Druk op de ESP OFF-schakelaar op het onderste
gedeelte van het dashboard om het ESP-sys-
teem uit te schakelen. Het controlelampje m
gaat branden.

Druk wederom op de ESP OFF-schakelaar of start
de motor opnieuw om het systeem aan te zet-
ten.

SIC4336Z
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Dit systeem neemt de rijstijl van de bestuurder
waar op basis van patronen in de stuur-
gewoontes en acceleratie-/remgewoontes van
de bestuurder, en regelt de remkracht vervol-
gens op afzonderlijke wielen om de reacties van
de auto soepeler te maken.

Wanneer de SPORT-stand is geselecteerd met de
selectieknop voor de INFINITI rijstand wordt de
mate van remregeling door de actieve
stabiliteitsregeling verminderd.

Wanneer de PERSONAL-stand is geselecteerd,
kan de actieve stabiliteitsregeling AAN (inge-
schakeld) of UIT (uitgeschakeld) gezet worden.
Zie “INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden”.

Wanneer de ESP OFF-schakelaar wordt gebruikt
om het ESP-systeem uit te zetten, wordt de ac-
tieve stabiliteitsregeling ook uitgeschakeld.

Wanneer de actieve stabiliteitsregeling in wer-
king is getreden en de “Chassis Control”-stand
is geselecteerd in de boordcomputer zullen de
grafische weergaven van de actieve stabiliteits-
regeling op het voertuiginformatiedisplay
getoond worden. (Zie “Boordcomputer” in hoofd-
stuk “2. Instrumenten en bedieningen”.)

Als het waarschuwingsbericht voor Chassis Con-
trol verschijnt op het voertuiginformatiedisplay
kan dat erop wijzen dat de actieve stabiliteits-
regeling niet goed werkt. Laat het systeem na-
kijken door een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf. (Zie “29. Waarschuwing Chassis
Control” in hoofdstuk “2. Instrumenten en bedienin-
gen”.)

WAARSCHUWING

De Active Trace Control is wellicht niet effectief, af-
hankelijk van de rijomstandigheden. Rijd altijd voor-
zichtig en aandachtig.

Wanneer actieve stabiliteitsregeling in werking
is getreden, voelt u wellicht een trilling in het
rempedaal en hoort u een bijgeluid. Dit is nor-
maal en duidt op correcte werking van de ac-
tieve stabiliteitsregeling.

Zelfs wanneer de Active Trace Control op OFF
staat zullen sommige functies toch de bestuur-
der blijven assisteren (bijvoorbeeld het vermij-
den van situaties).

JVS0249XZ
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5-32 Starten en rijden



WAARSCHUWING

• Vertrouw nooit alleen op Hill Start Assist om te
voorkomen dat de auto op een heuvel naar achte-
ren rolt. Rijd altijd voorzichtig en aandachtig. Trap
het rempedaal in als u stopt op een steile helling.
Wees vooral voorzichtig als u stopt op bevroren of
modderige hellingen. Als u niet kunt voorkomen
dat het voertuig naar achteren rolt, kunt u de macht
over het voertuig verliezen en ernstig of zelfs do-
delijk letsel oplopen.

• De Hill Start Assist is niet bedoeld om de auto stil
te laten staan op een helling. Trap het rempedaal
in als u stopt op een steile helling. Wanneer u dit
niet doet, kan de auto naar achteren rollen, met
een aanrijding of ernstig lichamelijk letsel tot ge-
volg.

• De hellingoprijhulp kan soms niet onder alle bela-
dings- of wegomstandigheden voorkomen dat de
auto op een heuvel naar achteren rijdt. Wees er
altijd op voorbereid om het rempedaal in te trap-
pen om te voorkomen dat het voertuig naar achte-
ren rolt. Wanneer u dit niet doet, kan dit tot een
aanrijding of ernstig persoonlijk letsel leiden.

De Hill Start Assist activeert automatisch de
remmen om te voorkomen dat de auto naar ach-
teren rolt zodra de bestuurder het rempedaal
loslaat om het gaspedaal in te trappen terwijl de
auto op een helling gestopt is.

De Hill Start Assist zal automatisch in werking
treden onder de volgende omstandigheden:

• De schakelhendel wordt in een versnelling of ach-
teruit gezet.

• De auto wordt volledig gestopt op een heuvel door
de rem in te schakelen.

De maximale blokkeertijd is 2 seconden. Na
2 seconden begint de auto naar achteren te rol-
len en stopt de werking van de Hill Start Assist
volledig.

De hellingoprijhulp zal niet werken wanneer de
versnelling in de N -(vrij) of P-stand (parkeren)
staat, en ook niet op een vlakke weg.

Wanneer het waarschuwingslampje van het Ve-
hicle Dynamic Controlsysteem (VDC) of de Elek-
tronische stabiliteitsregeling (ESP) gaat bran-
den, zal het Hill Start Assist-systeem niet wer-
ken. (Zie “Waarschuwingslampje Vehicle Dynamic
Control (VDC) (behalve Europa)/Waarschuwings-
lampje Electronic Stability Programme (ESP) (voor Eu-
ropa) ” in hoofdstuk “2. Instrumenten en bedienin-
gen”.)

Chassis Control is een elektrische regelmodule
die de volgende functies omvat:

• Login functie (Zie “Login functie” in hoofdstuk
“3. Alvorens te gaan rijden”.)

• Selectieknop voor de INFINITI rijstand (Zie
“INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar” eerder in dit
hoofdstuk.)

• Active Lane Control (indien aanwezig) (Zie “Active
Lane Control-systeem (indien aanwezig)” verderop
in dit hoofdstuk.)

• Actieve stabiliteitsregeling (Zie “Active Trace
Control” eerder in dit hoofdstuk.)

• Noodstopsignaal (Zie “Noodstopsignaal” in hoofd-
stuk “6. In geval van nood”.)

HILL START ASSIST-SYSTEEM CHASSIS CONTROL
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Het Stop/Start-systeem of Stationair stop-
systeem is ontworpen ter bevordering van de
brandstofbesparing, beperking van de schade-
lijke uitstoot van CO2 en vermindering van de
geluidsoverlast.

• Als u het rempedaal helemaal intrapt om de auto te
stoppen, wordt de motor automatisch afgezet.

• Zodra u het rempedaal loslaat om weer weg te rij-
den, wordt de motor automatisch weer gestart.

WAARSCHUWING

Als de motor is afgezet door het Stop/Start-systeem
of Stationair stopsysteem zal de motor weer starten
als de auto begint te bewegen op een snelheid van
ongeveer 2 km/u (1 mph) of sneller (hellingafwaarts,
enz.). Trap het rempedaal direct in om de auto te stop-
pen en een ongeval te voorkomen.

LET OP

Na de rit moet de motor afgezet en de
contactschakelaar op uit gezet worden. U vergrendelt
de auto zoals normaal. Wanneer u het contact uitzet
worden alle elektrische systemen uitgeschakeld. Als
u dit nalaat kan de accu leeglopen.

OPMERKING

Het Stop/Start-systeem of Stationair stopsysteem zal
in de volgende gevallen niet in werking treden:

• Wanneer u de motor na het starten stationair laat
draaien zonder te rijden.

• Wanneer de temperatuur van de motor-
koelvloeistof laag is.

• Wanneer de accucapaciteit laag is.

• Wanneer de temperatuur van de accu laag of zeer
hoog is.

• Wanneer de auto rijdt.

• Wanneer de onderdrukbooster vermindert.

• Wanneer de motorkap wordt geopend terwijl de
motor loopt.

• Wanneer de motor gestart wordt terwijl de motor-
kap open is.

• Wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder
niet vastgemaakt is.

• Wanneer het bestuurdersportier open staat.

• Wanneer aan het stuurwiel gedraaid wordt.

• Wanneer de hoek van het stuurwiel niet recht is.

• Wanneer het controlelampje voor het Stop/Start-
systeem of stationair stopsysteem langzaam knip-
pert.

• Wanneer de aanjagersnelheidsregelaar in een an-
dere stand dan “OFF” (0) staat terwijl de
luchtstroomregelaar in de voorruitontwasemstand
staat.

• Wanneer de schakelaar voor de voorruitontwase-
ming ingeschakeld is.

• Wanneer de schakelaar voor de achterruitverwar-
ming ingeschakeld is.

• Wanneer de temperatuur in de auto lager is dan
ongeveer 20°C (68°F).

• Wanneer de temperatuur in de auto hoger is dan
ongeveer 30°C (86°F). (Wanneer de airconditio-
ning uit staat, zal het Stop/Start-systeem of Sta-
tionair stopsysteem in werking treden.)

• Wanneer de aanjagersnelheid van de airconditio-
ning op de maximumsnelheid staat.

• Wanneer de OFF-schakelaar van het Stop/Start-
systeem of stationair stopsysteem ingeschakeld
is.

• Wanneer het energieverbruik hoog is.

• Wanneer de auto op hoogtes van meer dan 2.000
m (6.562 ft) rijdt.

• Voor modellen met handgeschakelde versnellings-
bak (MT).

– Wanneer de schakelhendel in willekeurig
welke stand behalve N (vrij) staat.

– Wanneer de koppeling wordt ingetrapt.

– Wanneer de Intelligent Key niet in de auto
is.

• Voor modellen met automatische versnellingsbak
(AT)

– Wanneer het gaspedaal wordt ingedrukt.

STOP/START-SYSTEEM (voor Europa) of STATIONAIR STOPSYSTEEM (behalve voor Europa) (indien
aanwezig)
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– Wanneer de schakelhendel in de R-stand
(achteruit) wordt gezet.

– Wanneer het rempedaal niet volledig is
ingetrapt.

– Wanneer de auto gestopt wordt op steile
hellende wegen.

OPMERKING

De motor zal niet opnieuw starten, zelfs niet als het
rempedaal wordt ingetrapt en het Stop/Start-systeem
of stationair stopsysteem is geactiveerd, wanneer de
schakelhendel in de P-stand (Parkeren) (voor model
met automatische versnellingsbak) staat.

OPMERKING

Het kan even duren voordat het Stop/Start-systeem of
stationair stopsysteem ingeschakeld wordt onder de
volgende omstandigheden:

• Wanneer de accu ontladen is.

• Wanneer de buitentemperatuur te laag of te hoog
is.

• Wanneer de accu vervangen is of de accupool ge-
durende langere tijd losgekoppeld is geweest en
vervolgens weer is aangesloten.

OPMERKING

Wanneer het controlelampje van het Stop/Start-sys-
teem of van het stationair stopsysteem wordt weerge-
geven zal de motor automatisch beginnen te draaien
onder tenminste één van de volgende omstandighe-
den:

• Wanneer het rempedaal wordt losgelaten met de
schakelhendel in de D-stand (rijden) of de N-stand
(vrij) (voor modellen met automatische versnel-
lingsbak).

• Wanneer de schakelhendel in de D-stand (rijden)
of R-stand (achteruit) wordt gezet uit de N-stand
(vrij) of P-stand (parkeren) (voor modellen met au-
tomatische versnellingsbak).

• Wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder
niet is vastgemaakt, of het bestuurdersportier
open staat (voor modellen met automatische ver-
snellingsbak).

• De accuspanning daalt (ten gevolge van stroom-
consumptie door andere voertuigsystemen, zoals
koplampen, verwarming, enz., of door externe
apparaten die zijn aangesloten op het
12 volt-aansluitpunt in de auto).

• De auto rijdt sneller dan 2 km/u (1 mph).

• De voorruitontwaseming staat aan.

• De achterruitverwarming wordt gebruikt.

• Wanneer de temperatuur in de auto lager is dan
ongeveer 20°C (68°F).

• Wanneer de temperatuur in de auto hoger is dan
ongeveer 30°C (86°F). (Wanneer de airconditio-
ning uit staat, zal het Stop/Start-systeem werken.)

• Wanneer de schakelaar voor de voorruitontwase-
ming ingeschakeld is. (De motor start wellicht niet,
afhankelijk van de buitentemperatuur.)

• Wanneer er meer dan 3 minuten zijn verstreken
sinds het Stop/Start-systeem of het Stationair
stopsysteem actief was.

• Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt (voor mo-
dellen met automatische versnellingsbak).

• Wanneer aan het stuurwiel gedraaid wordt. (Stu-
ren kan zwaarder worden, maar dit is geen sto-
ring.) (voor modellen met automatische versnel-
lingsbak)

• Wanneer de accucapaciteit laag is.

• Wanneer energieverbruik hoog is.

• Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) wordt gezet (voor modellen met automatische
versnellingsbak).

• Wanneer het koppelingspedaal ingetrapt is (voor
modellen met handgeschakelde versnellingsbak).

LET OP

Schakel alleen in een versnelling als de koppeling vol-
ledig is ingetrapt (voor modellen met handgescha-
kelde versnellingsbak).
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OPMERKING

De volgende situaties zorgen ervoor dat het Stop/
Start-systeem of het stationair stopsysteem de motor
niet automatisch opnieuw start. De auto moet dan ge-
start worden met de contactschakelaar:

• De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet
vastgemaakt, of het bestuurdersportier is open
(voor modellen met handgeschakelde versnel-
lingsbak).

• De motorkap staat open.

Gebruik het systeem bij het wachten voor een
stoplicht, enz. Wanneer de auto gedurende lan-
gere tijd stil wordt gezet, verdient het aanbeve-
ling de motor af te zetten.

Wanneer de motor wordt afgezet door het Stop/
Start-systeem of het Stationair stopsysteem,
worden de functies voor verwarmen, koelen en
ontvochtigen uitgeschakeld. Om te voorkomen
dat functies van de airconditioning worden uit-
geschakeld, kunt u de stationair stoppen-mo-
dus uitschakelen door op de OFF-schakelaar van
het Stop/Start-systeem of van het stationair
stopsysteem te drukken.

GEBRUIK VAN HET STATIONAIR
STOPSYSTEEM (behalve voor Europa)

OPMERKING

Het controlelampje voor het stationair stopsysteem
gaat branden op het dashboard tijdens het rijden wan-
neer één van de omstandigheden van het stationair
stopsysteem zich voordoet.

• Wanneer het rempedaal is ingetrapt om de auto te
stoppen terwijl de schakelhendel in de D-stand
(rijden) staat, zal de motor automatisch afslaan.

• Wanneer u uw voet van het rempedaal haalt, zal de
motor automatisch starten.

• Het controlelampje en de zoemer van het statio-
nair stopsysteem zullen de status van het statio-
nair stopsysteem aangeven. Zie voor meer infor-
matie “Controlelampje Stop/Start-systeem/con-
trolelampje stationair-stopsysteem (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “2. Instrumenten en be-
dieningen” en “Akoestisch signaal Stop/Start-
systeem of stationair stopsysteem (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “2. Instrumenten en be-
dieningen”.

FUNCTIE OM TERUGROLLEN TE
VOORKOMEN (voor modellen met
automatische versnellingsbak)

Dit systeem is ontworpen om, wanneer het sta-
tionair stopsysteem aan staat, het terugrollen
dat zich voordoet wanneer de bestuurder op een

helling zijn voet verplaatst van het rempedaal
naar het gaspedaal om op te trekken te voorko-
men.

DISPLAY STOP/START-SYSTEEM OF
STATIONAIR STOPSYSTEEM
De status van het Stop/Start-systeem of Statio-
nair stopsysteem kan van het voertuig-
informatiedisplay afgelezen worden.

Motorstop (indien aanwezig)

Wanneer de motor is afgezet, wordt gedurende
enkele seconden de volgende informatie
getoond.

JVS0341XZ
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Stop/Start-systeem of Stationair
stopsysteem ON of OFF

Als het Stop/Start-systeem of Stationair stop-
systeem uit- of ingeschakeld is met gebruik van
de OFF-schakelaar van het systeem, zal het be-
richt getoond worden.

Bespaarde CO2-uitstoot of brandstof
en motorstoptijd

De modus bespaarde CO2 of brandstof en
motorstoptijd toont het volgende:

• De modus bespaarde CO2 toont de geschatte hoe-
veelheid CO2-uitstoot die door het Stop/Start-sys-
teem is voorkomen elke keer dat de motor automa-
tisch afgezet is. (Voor Europa)

• De modus bespaarde brandstof toont de geschatte
hoeveelheid brandstof die door het stationair stop-
systeem is bespaard elke keer dat de motor auto-
matisch afgezet is. (behalve Europa)

• De motorstoptijd toont de tijd gedurende welke de
motor uitstond dankzij het Stop/Start-systeem of
Stationair stopsysteem.

De totale hoeveelheid bespaarde CO2-uitstoot
of bespaarde brandstof en motorstoptijd kan
ook worden gecontroleerd op het voertuig-
informatiedisplay. Zie “4. Bespaarde CO2/brand-
stof en motorstoptijd tijdens een rit (indien aanwezig)”
in hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen” en “5.

Totale hoeveelheid bespaarde CO2/brandstof en
motorstoptijd (indien aanwezig)” in hoofdstuk “2. In-
strumenten en bedieningen”.

Automatisch starten niet beschikbaar

Als de motor afslaat wanneer het Stop/Start-
systeem of Stationair stopsysteem geactiveerd
is en niet automatisch weer start, wordt het be-
richt getoond.

Draai de contactsleutel naar LOCK

JVS0342XZ

JVS0343XZ

Voor Europa
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Behalve Europa
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De informatie wordt getoond en er klinkt een
zoemgeluid om de bestuurder eraan te herinne-
ren dat de contactschakelaar op OFF gezet moet
worden om te voorkomen dat de accu ontlaadt.

Het bericht kan gewist worden door de contact-
schakelaar op OFF te zetten (of door de motor
weer te starten) of op m /m of m op het
stuurwiel te drukken.

Systeem fout

Dit bericht wordt getoond wanneer er een sto-
ring is in het Stop/Start-systeem of het Statio-
nair stopsysteem.

Laat het systeem nakijken door een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf.

OFF-SCHAKELAAR VAN STOP/START-
SYSTEEM OF STATIONAIR
STOPSYSTEEM

Het systeem kan tijdelijk uitgeschakeld worden
door middel van een druk op de OFF-schakelaar
van het Stop/Start-systeem of het Stationair
stopsysteem. Door nogmaals op de schakelaar
te drukken of door de motor opnieuw te starten
met de contactschakelaar wordt het Stop/Start-
systeem of het Stationair stopsysteem weer in-
geschakeld.

• Wanneer het Stop/Start-systeem of het Stationair
stopsysteem uitgeschakeld wordt terwijl de motor
draait, zal de motor niet meer automatisch afslaan.

• Wanneer het Stop/Start-systeem of het Stationair
stopsysteem wordt uitgeschakeld nadat de motor
automatisch is afgezet door het Stop/Start-
systeem of het Stationair stopsysteem, zal de mo-
tor direct weer starten als de geschikte omstandig-

heden aanwezig zijn. De motor zal dan niet meer
automatisch afslaan tijdens de rest van de reis.

• Wanneer het Stop/Start-systeem of het Stationair
stopsysteem uitgeschakeld wordt, zal het lampje
j1 in de OFF-schakelaar van het Stop/Start-sys-
teem of het Stationair stopsysteem gaan branden.
In deze toestand kan het Stop/Start-systeem of het
Stationair stopsysteem de brandstofbesparing
niet meer bevorderen, de schadelijke uitstoot van
CO2 niet meer beperken en niet meer zorgen voor
een vermindering van de geluidsoverlast tijdens
uw reis.

• Wanneer het Stop/Start-systeem of het Stationair
stopsysteem niet goed werkt, zal het controle-
lampjej1 in de OFF-schakelaar van het Stop/Start-
systeem of het Stationair stopsysteem gaan bran-
den.

OPMERKING

Een ON- of OFF-bericht van het Stop/Start-systeem of
Stationair stopsysteem verschijnt enkele seconden op
het voertuiginformatiedisplay wanneer er de OFF-
schakelaar van het Stop/Start-systeem of Stationair
stopsysteem wordt ingedrukt. Zie “Stop/Start-
systeem of Stationair stopsysteem ON of OFF” eerder
in dit hoofdstuk.
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Met Active Lane Control hoeft de bestuurder
minder stuurcorrecties uit te voeren op de snel-
weg.

jA Verstoring (zijwind)

jB Active Lane Control uit

jC Rijrichting

jD Rijstrookrichting

Active Lane Control past de hoek van de voor-
wielen en de draaiing van het stuurwiel lichte-
lijk aan om het verschil tussen de rijrichting van
de auto en de richting van de rijstrookj2 , zoals
waargenomen door de cameraj1 boven de bin-
nenspiegel, te verkleinen.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ ACTIVE
LANE CONTROL

WAARSCHUWING

• Active Lane Control stuurt de auto niet altijd en zal
de auto niet altijd binnen de rijstrook houden. Het
systeem is niet ontworpen om verlies van de macht
over het stuur te voorkomen. Het is de verantwoor-

delijkheid van de bestuurder om alert te zijn, vei-
lig te rijden, de auto binnen de rijstrook te hou-
den, en te allen tijde de auto onder controle te
houden.

• Active Lane Control is hoofdzakelijk bedoeld voor
gebruik op goed ontwikkelde snelwegen. Op be-
paalde wegen, bij sommige weersomstandighe-
den of rijomstandigheden is het systeem wellicht
niet in staat de rijstrookmarkeringen waar te ne-
men.

• Gebruik van Active Lane Control bij bepaalde weg-
omstandigheden, rijstrookmarkeringen of weers-
omstandigheden, of wanneer u van rijstrook ver-
andert zonder richting aan te geven, kan leiden tot
onverwacht in werking treden van het systeem. Bij
dergelijke omstandigheden moet u de rijrichting
van de auto corrigeren door middel van sturen om
ongevallen te voorkomen.
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ACTIVE LANE CONTROL-SYSTEEM (indien
aanwezig)
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• Active Lane Control werkt niet bij snelheden lager
dan ongeveer 70 km/u (45 mph) of wanneer de
rijstrookmarkeringen niet waargenomen kunnen
worden.

• Active Lane Control werkt wellicht niet goed onder
de volgende omstandigheden, en gebruik Active
Lane Control niet:

– Tijdens slecht weer (regen, mist, sneeuw,
enz.).

– Wanneer u op glad wegdek rijdt, zoals
met ijs of sneeuw, enz.

– Wanneer u op bochtige of ongelijke we-
gen rijdt.

– Wanneer een rijstrook afgesloten is we-
gens wegwerkzaamheden.

– Wanneer u op een tijdelijke of geïmprovi-
seerde rijstrook rijdt.

– Wanneer u op een te smalle rijstrook rijdt.

– Wanneer u met een band rijdt die niet aan
de normale voorwaarden voldoet (bijvoor-
beeld te versleten, lage bandenspanning,
reservewiel geïnstalleerd, sneeuwkettin-
gen aangebracht, niet-standaard wielen).

– Wanneer de auto is uitgerust met niet-ori-
ginele stuuronderdelen of ophangings-
onderdelen.

– Wanneer een aanhangwagen of een an-
der voertuig gesleept wordt.

• Als er een storing optreedt in het Active Lane Con-
trol-systeem zal het systeem zichzelf automatisch
uitschakelen. De waarschuwing voor Chassis Con-
trol zal op het voertuiginformatiedisplay verschij-
nen.

• Als de waarschuwing voor Chassis Control
verschijnt moet u de auto op een veilige plek stop-
zetten. Zet de motor uit en start de motor opnieuw.
Als de waarschuwing voor Chassis Control blijft
branden, dient u het Active Lane Control-systeem
na te laten kijken door een INFINITI-centrum of een
erkend garagebedrijf.

• Active Lane Control kan onder de volgende omstan-
digheden mogelijk niet goed werken:

– Op wegen met meerdere parallelle
rijstrookmarkeringen; vage rijstrook-
markeringen; gele rijstrookmarkeringen;
ongewone rijstrookmarkeringen; of
rijstrookmarkeringen die bedekt zijn met
water, vuil, sneeuw, enz.

– Op wegen waar onderbroken markerin-
gen nauwelijks zichtbaar zijn.

– Op wegen met scherpe bochten.

– Op wegen met scherp contrasterende ob-
jecten, zoals schaduwen, sneeuw, water,
wielsporen, naden of lijnen die zijn ach-
tergebleven na wegwerkzaamheden. (Het
Active Lane Control-systeem zou deze als
rijstrookmarkeringen kunnen opvatten.)

– Op wegen waar rijstroken samengevoegd
worden of splitsen.

– Wanneer de rijrichting van het voertuig
niet op één lijn ligt met de wegmarkering.

– Wanneer u dicht op de auto voor u rijdt,
waardoor het detectiebereik van de ca-
mera belemmerd wordt.

– Wanneer regen, sneeuw of vuil, of een ob-
ject op de voorruit terecht is gekomen,
voor de plek waar de camera zit.

– Wanneer de koplampen niet genoeg licht
afgeven door vuil op de lens of verkeerde
afstelling.

– Wanneer er scherp licht in de camera
schijnt. (Bijvoorbeeld direct zonlicht bij
zonsopgang of zonsondergang.)

– Bij plotselinge veranderingen in de licht-
omstandigheden. (Bijvoorbeeld wanneer
het voertuig een tunnel in- of uitrijdt of
onder een brug doorrijdt.)

– Wanneer u een tolpoort in- of uitrijdt.

– Wanneer u op wegen rijdt waarvan de
rijstrook breder of smaller wordt.
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WERKING VAN ACTIVE LANE CONTROL
Active Lane Control werkt onder de volgende
omstandigheden:

• Wanneer de auto ongeveer 70 km/u (45 mph) en
sneller rijdt.

• Wanneer Active Lane Control aan staat in het
instellingenmenu op het onderdisplay.

Instellingen voor Active Lane Control:

Doe het volgende om Active Lane Control in te
stellen.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en raak [Infiniti
Drive Mode Selector] aan op het onder-
display.

2. Raak om Active Lane Control aan of uit te zet-
ten [Active Lane Control] aan en selecteer
AAN of UIT.

3. Raak [PERSONAL modus bewerken] aan om
de instellingen te wijzigen.

4. Raak [Active Lane Control] aan en selecteer
[Laag] of [Hoog] om de instelling van Active
Lane Control te wijzigen.

Instellingen voor Active Lane Control kunnen in-
gesteld worden met de selectieknop voor de
INFINITI rijstand. Zie “INFINITI-rijmoduskeu-
zeschakelaar” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

Telkens wanneer de motor opnieuw gestart
wordt, zal Active Lane Control op UIT staan.

JVS0246XZ
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STATUS VAN ACTIVE LANE CONTROL
U kunt de status van Active Lane Control contro-
leren door op de weergave van de Chassis Con-
trol op het voertuiginformatiedisplay te kijken.

• Wanneer Active Lane Control aan staat, wordt de
Chassis Control als volgt aangegevenjA .

• Wanneer Active Lane Control aan staat of in wer-
king is, wordt de Chassis Control als volgt aange-
gevenjB .

Raadpleeg het instructieboekje voor Infiniti In-
Touch voor aanwijzingen voor het instellen van
de weergave van Chassis Control.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Active Lane Control is niet ontworpen om te wer-
ken in de volgende gevallen:

• Wanneer de Elektronische Stabiliteitsregeling
(ESP) (behalve de TCS-functie) of ABS in werking is.

• Wanneer u de richtingaanwijzer gebruikt en van
rijstrook verandert in de aangegeven richting. (Ac-
tive Lane Control wordt ongeveer 2 seconden uit-
geschakeld nadat de richtingaanwijzer is uitgezet.)

• Wanneer de snelheid daalt tot onder ongeveer
70 km/u (45 mph).

• Wanneer de waarschuwingsknipperlichten aan
staan.

• Wanneer de auto in de zon staat geparkeerd bij
hoge temperaturen (hoger dan ongeveer 40°C
(104°F)).

Zodra bovenstaande omstandigheden niet meer
aanwezig zijn en de werkingsomstandigheden
weer optimaal zijn, zal Active Lane Control weer
in werking treden.

ONDERHOUD VAN DE
RIJSTROOKCAMERA

De rijstrookcameraj1 voor Active Lane Control
zit boven de binnenspiegel. Zorg dat u het vol-
gende doet om te zorgen dat het Active Lane
Control-systeem goed kan functioneren en om
storingen te voorkomen:

• Houd de voorruit altijd schoon.

• Plak geen sticker (inclusief van doorzichtig materi-
aal) over de camera en monteer geen accessoires
in de nabijheid.

• Plaats geen reflecterend materiaal, zoals wit pa-
pier of een spiegel, op het dashboard. De weer-
kaatsing van zonlicht kan een negatief effect heb-
ben op het vermogen van de camera om rijstrook-
markeringen waar te nemen.
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• Stoot niet tegen de camera of de omliggende delen
en beschadig deze niet. Raak de cameralens niet
aan, en verwijder de schroef op de camera niet. Als
de camera na een ongeval beschadigd is geraakt,
neem dan contact op met een INFINITI-centrum of
een erkend garagebedrijf.

Het Lane Departure Warning-systeem (LDW)/
Lane Departure Prevention-systeem (LDP) treedt
in werking op de hieronder aangegeven snelhe-
den en wanneer de auto de linker- of rechter-
markering van de rijstrook onbedoeld dreigt te
overschrijden, mits de rijstrookmarkeringen
goed zichtbaar zijn.

• Behalve voor Europa: ongeveer 70 km/u (45 mph)
en daarboven

• Voor Europa: ongeveer 60 km/u (37 mph) en daar-
boven

Deze beide systemen werken als volgt:

• Lane Departure Warning-systeem (LDW) — waar-
schuwt de bestuurder met een indicator op het
voertuiginformatiedisplay en een geluidssignaal
dat het voertuig de huidige rijstrook verlaat.

• Lane Departure Prevention-systeem (LDP) — waar-
schuwt de bestuurder met een indicator op het
voertuiginformatiedisplay en een geluidssignaal,
en helpt de bestuurder om het voertuig weer mid-
den in de rijstrook te krijgen.

– Modellen met Direct Adaptive Steering

Het LDP-systeem zal automatisch naar
links of rechts sturen door middel van de
functie Direct Adaptive Steering.

– Modellen zonder Direct Adaptive Steering

Het LDP-systeem zal automatisch remmen
op het linker- of rechterwiel door middel
van de Elektronische Stabiliteitsregeling
(ESP).

Het LDW-systeem en het LDP-systeem houden
rijstrookmarkeringen op de rijstrook waarop
wordt gereden in de gaten met de cameraj1
boven de binnenspiegel. Wanneer de camera
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Rijstrookindicator Driver Assist-systeem

LANE DEPARTURE WARNING-SYSTEEM (LDW)/LANE DEPARTURE PREVENTION-SYSTEEM (LDP)
(indien aanwezig)
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waarneemt dat de auto de linkerkant of de rech-
terkant van de rijstrook te veel nadert, zal het
Driver Assist-systeem de rijstrookindicator
(oranje) op het voertuiginformatiedisplay doen
knipperen en een akoestisch signaal laten klin-
ken. Wanneer het LDP-systeem aan staat, zal er
automatisch gedurende korte tijde correctief ge-
stuurd of geremd worden.

LANE DEPARTURE WARNING (LDW)

Voorzorgsmaatregelen bij het
LDW-systeem

WAARSCHUWING

• Dit systeem is alleen bedoeld als waarschuwing-
smiddel om de bestuurder erop te wijzen dat hij/
zij mogelijk onbedoeld de rijstrook dreigt te verla-
ten. Het stuurt het voertuig niet en kan ook niet
voorkomen dat de bestuurder de controle over het
voertuig verliest. Het is de verantwoordelijkheid
van de bestuurder om alert te zijn, veilig te rijden,
het voertuig binnen de rijstrook te houden, en te
allen tijde het voertuig onder controle te houden.

• Het systeem zal niet werken bij snelheden onder
ongeveer 70 km/u (45 MPH)*1, of 60 km/u
(37 MPH)*2 of als het geen rijstrookmarkeringen
kan waarnemen. (*1: Behalve Europa, *2: Voor Eu-
ropa)

• Bij een storing in het LDW-systeem zal het auto-
matisch uitgeschakeld worden, en zal het LDW-be-
richt [Systeem fout] op het voertuiginformatie-
display verschijnen.

• Als het LDW-bericht [Systeem fout] verschijnt,
moet u de auto op een veilige plek langs de kant
van de weg stopzetten. Zet de motor af en start
vervolgens opnieuw. Als het bericht [Systeem fout]
voor het LDW-systeem nog steeds op het display
staat, moet het systeem worden nagekeken door
een INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

• Overmatig lawaai kan het geluid van het
waarschuwingssignaal overstemmen waardoor
het mogelijk niet gehoord wordt.

• Het systeem zal mogelijk niet correct werken on-
der de volgende omstandigheden:

– Op wegen met meerdere parallelle
rijstrookmarkeringen; vage rijstrook-
markeringen; gele rijstrookmarkeringen;
ongewone rijstrookmarkeringen; of
rijstrookmarkeringen die bedekt zijn met
water, vuil, sneeuw, etc.

– Op wegen waar onderbroken wegmarke-
ringen net nog zichtbaar zijn.

– Wanneer u op bochtige of ongelijke we-
gen rijdt.

– Op wegen met scherp contrasterende ob-
jecten, zoals schaduwen, sneeuw, water,
wielsporen, naden of lijnen die zijn ach-

tergebleven na wegwerkzaamheden. (Het
Lane Departure Warning-systeem (LDW)
kan deze voorwerpen opvatten als
rijstrookmarkeringen.)

– Op wegen waar rijstroken samengevoegd
worden of splitsen.

– Wanneer de rijrichting van het voertuig
niet op één lijn ligt met de wegmarkering.

– Wanneer u dicht op de auto voor u rijdt,
waardoor het detectiebereik van de ca-
mera belemmerd wordt.

– Bij regen, sneeuw, vuil of een voorwerp
op de voorruit voor de rijstrookcamera.

– Wanneer de koplampen niet genoeg licht
afgeven door vuil op de lens of verkeerde
afstelling.

– Wanneer er scherp licht in de camera
schijnt. (Bijvoorbeeld direct zonlicht bij
zonsopgang of zonsondergang.)

– Bij plotselinge veranderingen in de licht-
omstandigheden. (Bijvoorbeeld wanneer
het voertuig een tunnel in- of uitrijdt of
onder een brug doorrijdt.)
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Werking van de rijstrookassistent

Het LDW-systeem werkt op de hieronder aange-
geven snelheden.

• Behalve voor Europa: ongeveer 70 km/u (45 mph)
en daarboven

• Voor Europa: ongeveer 60 km/u (37 mph) en daar-
boven

Wanneer de auto de linkerkant of de rechterkant
van de rijstrook te veel nadert, zal er een akoes-
tisch signaal klinken en de rijstrookindicator van
het Driver Assist-systeem (oranje) op het
voertuiginformatiedisplay zal knipperen om de
bestuurder te waarschuwen.

De waarschuwingsfunctie zal stoppen wanneer
de auto weer tussen de rijstrookmarkeringen
rijdt.

Het LDW-systeem is niet bedoeld om een waar-
schuwing te geven onder de volgende omstan-
digheden.

• Wanneer u de richtingaanwijzer gebruikt en van
rijstrook verandert in de aangegeven richting. (Het
LDW-systeem is weer functioneel ongeveer 2 se-
conden nadat de richtingaanwijzer wordt uitgezet.)

• Wanneer de snelheid van de auto onder de 70 km/u
(45 mph) of 60 km/u (37 mph) daalt.

• Wanneer het Blind Spot Intervention-systeem
(waar aanwezig) een geluidssignaal activeert of
wanneer het systeem automatisch stuurt of remt.

Zodra bovenstaande omstandigheden niet meer
aanwezig zijn en aan de noodzakelijke bedrijfs-
voorwaarden is voldaan, zullen de LDW-functies
weer hervat worden.

De rijstrookassistent aan-/uitzetten

Voer de volgende stappen uit om het LDW-sys-
teem in of uit te schakelen.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en raak [Rijhulp]
aan op het onderdisplay.

2. Raak [Rijbaan] aan.

3. Raak [Lane Departure Warning] aan om het
systeem AAN/UIT te zetten.

Tijdelijke uitschakeling bij hoge
temperatuur
Als de auto in direct zonlicht is geparkeerd bij
hoge temperaturen (hoger dan ongeveer 40°C
(104°F)) en vervolgens gestart wordt, is het mo-
gelijk dat het LDW-systeem tijdelijk wordt uitge-
schakeld. Het waarschuwingsbericht hoge
binnentemperatuur zal verschijnen op het
voertuiginformatiedisplay.

Zodra de binnentemperatuur daalt zal het LDW-
systeem automatisch weer gaan werken.

LANE DEPARTURE PREVENTION (LDP)

Voorzorgsmaatregelen bij het
LDP-systeem

WAARSCHUWING

• Het LDP-systeem zal de auto niet altijd sturen om
de auto op de huidige rijstrook te houden. Het sys-
teem is niet ontworpen om verlies van de macht
over het stuur te voorkomen. Het is de verantwoor-
delijkheid van de bestuurder om alert te zijn, vei-
lig te rijden, de auto binnen de rijstrook te hou-
den, en te allen tijde de auto onder controle te
houden.
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• Het LDP-systeem is hoofdzakelijk bedoeld voor ge-
bruik op goed onderhouden snelwegen. Op be-
paalde wegen, bij sommige weersomstandighe-
den of rijomstandigheden is het systeem wellicht
niet in staat de rijstrookmarkeringen waar te ne-
men.

• Gebruik van het LDP-systeem bij bepaalde weg-
omstandigheden, rijstrookmarkeringen of weers-
omstandigheden, of wanneer u van rijstrook ver-
andert zonder richting aan te geven, kan leiden tot
onverwacht in werking treden van het systeem. Bij
dergelijke omstandigheden moet u de rijrichting
van de auto corrigeren door middel van sturen om
ongevallen te voorkomen.

• Het systeem zal niet werken bij snelheden onder
ongeveer 70 km/u (45 MPH)*1, of 60 km/u (37
MPH)*2, of als het geen rijstrookmarkeringen kan
waarnemen. (*1: Behalve Europa, *2: Voor Europa)

• Gebruik het LDP-systeem niet onder de volgende
omstandigheden, want dan werkt het wellicht niet
goed:

– Tijdens slecht weer (regen, mist, sneeuw,
enz.).

– Wanneer u op glad wegdek rijdt, zoals
met ijs of sneeuw, enz.

– Wanneer u op bochtige of ongelijke we-
gen rijdt.

– Wanneer een rijstrook afgesloten is we-
gens wegwerkzaamheden.

– Wanneer u op een tijdelijke of geïmprovi-
seerde rijstrook rijdt.

– Wanneer u op een te smalle rijstrook rijdt.

– Wanneer de banden niet in optimale con-
ditie verkeren (bijvoorbeeld, banden zijn
versleten, hebben te lage spanning, een
reservewiel is geïnstalleerd, u heeft
sneeuwkettingen aangebracht, of niet de
normale wielen).

– Wanneer de auto is uitgerust met niet-ori-
ginele stuuronderdelen of ophangings-
onderdelen.

– Wanneer een aanhangwagen of een an-
der voertuig gesleept wordt (voor
Europa).

• Als er een storing optreedt in het LDP-systeem, zal
het automatisch uitgeschakeld worden. Het
bericht [System fout] voor het LDP-systeem zal
verschijnen op het voertuiginformatiedisplay.

• Als het bericht [Systeem fout] wordt weergegeven,
ga dan van de weg af en zoek een veilige plek, stop
de auto en zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren). Zet de motor af en start vervolgens op-
nieuw. Als het bericht [Systeem fout] nog steeds
op het display staat, moet het LDP-systeem nage-
keken worden door een INFINITI-centrum of een er-
kend garagebedrijf.

• Overmatig lawaai kan het geluid van het
waarschuwingssignaal overstemmen waardoor
het mogelijk niet gehoord wordt.

• Het LDP-systeem werkt mogelijk niet goed onder
de volgende omstandigheden:

– Op wegen met meerdere parallelle
rijstrookmarkeringen; vage rijstrook-
markeringen; gele rijstrookmarkeringen;
ongewone rijstrookmarkeringen; of
rijstrookmarkeringen die bedekt zijn met
water, vuil, sneeuw, etc.

– Op wegen waar onderbroken wegmarke-
ringen net nog zichtbaar zijn.

– Op wegen met scherpe bochten.

– Op wegen met scherp contrasterende ob-
jecten, zoals schaduwen, sneeuw, water,
wielsporen, naden of lijnen die zijn ach-
tergebleven na wegwerkzaamheden. (Het
Lane Departure Warning-systeem (LDW)
kan deze voorwerpen opvatten als
rijstrookmarkeringen.)

– Op wegen waar rijstroken samengevoegd
worden of splitsen.

– Wanneer de rijrichting van het voertuig
niet op één lijn ligt met de wegmarkering.

– Wanneer u dicht op de auto voor u rijdt,
waardoor het detectiebereik van de ca-
mera belemmerd wordt.
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– Wanneer regen, sneeuw of vuil op de voor-
ruit terecht is gekomen, voor de plek waar
de camera zit.

– Wanneer de koplampen niet genoeg licht
afgeven door vuil op de lens of verkeerde
afstelling.

– Wanneer er scherp licht in de camera
schijnt. (Bijvoorbeeld direct zonlicht bij
zonsopgang of zonsondergang.)

– Bij plotselinge veranderingen in de licht-
omstandigheden. (Bijvoorbeeld wanneer
het voertuig een tunnel in- of uitrijdt of
onder een brug doorrijdt.)

Werking van het LDP-systeem

Het LDP-systeem werkt op de hieronder aange-
geven snelheden.

• Behalve voor Europa: ongeveer 70 km/u (45 mph)
en daarboven

• Voor Europa: ongeveer 60 km/u (37 mph) en daar-
boven

Wanneer de auto de linkerkant of de rechterkant
van de rijstrook te veel nadert, zal er een akoes-
tisch signaal klinken en de rijstrookindicator van
het Driver Assist-systeem (oranje) op het
voertuiginformatiedisplay zal knipperen om de
bestuurder te waarschuwen. Het LDP-systeem
zal automatisch gedurende korte tijd afremmen
of sturen om de bestuurder te helpen om terug
te keren naar het midden van de rijstrook.

De waarschuwingsfunctie en de remassistentie
zullen stoppen zodra de auto weer netjes bin-
nen de rijstrookmarkeringen rijdt.

Schakel het LDP-systeem in door de dynamische
rijhulpschakelaar op het stuurwiel in te drukken
na het starten van de motor. De rijstrook-
indicator van het Driver Assist-systeem (groen)
gaat branden op het voertuiginformatiedisplay.
Druk wederom op de schakelaar voor de dyna-

mische besturingsassistentie om het LDP-sys-
teem uit te schakelen. De rijstrookindicator van
het Driver Assist-systeem (groen) gaat uit.

Het LDP-systeem aan-/uitzetten

Voer de volgende stappen uit om het LDP-sys-
teem in of uit te schakelen.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en raak [Rijhulp]
aan op het onderdisplay.

2. Raak [Rijbaan] aan.

3. Raak [Lane Departure Prevention] aan om het
systeem AAN of UIT te zetten.
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Automatische uitschakeling
Situatie A:

De waarschuwingsfunctie en remassistentie van
het LDP-systeem zijn zo ontworpen dat ze onder
de volgende omstandigheden niet werken:

• Wanneer u de richtingaanwijzer gebruikt en van
rijstrook verandert in de aangegeven richting. (Het
LDP-systeem wordt ongeveer 2 seconden uitge-
schakeld nadat de richtingaanwijzer is uitgezet.)

• Wanneer de snelheid van de auto onder de 70 km/u
(45 MPH)*1 of 60 km/u (37 MPH)*2 daalt. (*1: Be-
halve Europa, *2: Voor Europa)

• Wanneer het Blind Spot Intervention-systeem
(waar aanwezig) een geluidssignaal of een hulp-
functie activeert.

Zodra bovenstaande omstandigheden niet meer
aanwezig zijn en aan de vereiste werkings-
voorwaarden is voldaan, zullen de
waarschuwingsfunctie en remassistentie weer
in werking treden.

Situatie B:

De remassistentie van het LDP-systeem is zo
ontworpen dat deze onder de volgende omstan-
digheden niet zal werken (waarschuwing werkt
dan nog wel):

• Wanneer aan het stuur wordt gedraaid, zo ver als
nodig om de auto van rijstrook te doen veranderen.

• Wanneer het voertuig accelereert terwijl het LDP-
systeem in werking is.

• Wanneer de naderingswaarschuwing van het Intel-
ligent Cruise Controlsysteem (ICC) actief is.

• Wanneer de waarschuwingsknipperlichten aan
staan.

• Wanneer u op hoge snelheid door een bocht rijdt.

• Wanneer het rempedaal wordt ingedrukt (model-
len zonder Direct Adaptive Steering).

Zodra de bovenstaande omstandigheden niet
meer bestaan en aan de noodzakelijke
werkingsvoorwaarden wordt voldaan, zal het
LDP-systeem bediening van het stuur of de rem-
men hervatten.

Situatie C:

Onder de volgende omstandigheden klinkt er
een geluidssignaal en wordt het LDP-systeem
automatisch uitgeschakeld. Het bericht [Niet be-
schikbaar] zal op het voertuiginformatiedisplay
verschijnen en het LDP-systeem kan niet geacti-
veerd worden:

• Wanneer de Elektronische Stabiliteitsregeling
(ESP) (behalve TCS-functie) of het Anitblokkeerrem-
systeem (ABS) in werking is.

• Wanneer het ESP-systeem uitstaat.

• Wanneer de selectieknop voor de INFINITI rijstand
op de SNOW-stand staat (modellen met automati-
sche versnellingsbak (AT)).

Te nemen maatregelen:

Zodra de bovenstaande omstandigheden niet
meer bestaan, kunt u wederom op de schake-
laar voor dynamische rijhulp drukken om het
LDP-systeem weer aan te zetten.

Tijdelijke uitschakeling bij hoge temperatuur:

Als de auto in direct zonlicht bij hoge tempera-
tuur geparkeerd is (hoger dan ongeveer 40°C
(104°F)) en het LDP-systeem wordt aangezet, is
het mogelijk dat het LDP-systeem automatisch
weer wordt uitgeschakeld. Het waarschuwings-
bericht “Hoge binnentemperatuur” zal verschij-
nen op het voertuiginformatiedisplay.

Wanneer de binnentemperatuur is gedaald,
druk weer op de schakelaar voor dynamische
besturingsassistentie om het LDP-systeem weer
in te schakelen.

ONDERHOUD VAN DE
RIJSTROOKCAMERA
Het LDW-/LDP-systeem maakt gebruikt van een
camera die wordt gebruikt voor Active Lane Con-
trol en die boven de binnenspiegel zit.

Voor onderhoud van de camera, zie “Onderhoud
van de rijstrookcamera” eerder in dit hoofdstuk.
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Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende
systemen:

• Blind Spot Warning (BSW)

• Blind Spot Intervention

• Back-up Collision Intervention (BCI) (indien aanwe-
zig)

BLIND SPOT WARNING (BSW)/BLIND
SPOT INTERVENTION

WAARSCHUWING

• Het BSW- en Blind Spot Intervention-systeem vor-
men geen vervanging voor veilig rijden en zijn niet
ontworpen om botsingen met andere auto’s of ob-
jecten te voorkomen. Wanneer u van rijstrook wilt
veranderen moet u altijd de buitenspiegels en ach-
teruitkijkspiegel raadplegen en in de richting kij-
ken waarin u van rijstrook wilt veranderen om er
zeker van te zijn dat het veilig is. Vertrouw nooit
alleen op het BSW- of Blind Spot Intervention-sys-
teem.

• Het vermogen van de radar om voertuigen en ob-
jecten te detecteren is onderhevig aan beperkin-
gen. Bij sommige wegomstandigheden, soorten
rijstrookmarkeringen of weersomstandigheden
werken de BSW- en Blind Spot Intervention-syste-
men mogelijk niet goed. Vertrouw altijd op uw ei-
gen handelingen om ongevallen te vermijden.

• Het BSW-systeem werkt bij snelheden boven on-
geveer 32 km/h (20 mph).

• Het Blind Spot Intervention-systeem werkt bij
snelheden boven ongeveer 60 km/u (37 mph).

Het Blind Spot Warning (BSW)-systeem en het
Blind Spot Intervention-systeem maken de be-
stuurder attent op de aanwezigheid van andere
voertuigen in aangrenzende rijstroken tijdens
het veranderen van rijstrook.

Het BSW-systeem maakt gebruik van radar-
sensorenj1 die dicht bij de achterbumper ge-
monteerd zijn om andere voertuigen naast het
eigen voertuig in een aangrenzende rijstrook
waar te nemen. Naast deze radarsensoren
maakt het Blind Spot Intervention-systeem ge-
bruik van een cameraj2 die achter de voorruit
is aangebracht om de markeringen van de
rijstrook waarop u rijdt onder controle te hou-
den.

De radarsensoren kunnen voertuigen aan beide
kanten van uw eigen auto die zich binnen het
detectiegebied bevinden detecteren, zoals aan-
gegeven in de afbeelding. Dit detectiegebied
begint bij de buitenspiegel van uw voertuig en
loopt tot ongeveer 3 m (10 ft) achter de achter-
bumper, en zijdelings tot ongeveer 3 m (10 ft).

Het BSW-systeem werkt bij snelheden boven on-
geveer 32 km/h (20 mph). Als de radarsensoren

JVS0232XZ

SSD1030Z

Detectiegebied

SSD1028Z

BLIND SPOT WARNING-SYSTEEM/BLIND SPOT INTERVENTION-SYSTEEM/BACK-UP COLLISION
INTERVENTION-SYSTEEM (indien aanwezig)

Starten en rijden 5-49



voertuigen detecteren in het detectiegebied
gaat het zijlampje branden. Als de bestuurder
dan de richtingaanwijzer aanzet, zal tweemaal
een geluidssignaal klinken en zal het zijlampje
gaan knipperen.

Het Blind Spot Intervention-systeem werkt bij
snelheden boven ongeveer 60 km/u (37 mph).
Als het systeem een voertuig detecteert in het
detectiegebied en uw auto nadert een rijstrook-
markering, dan zal het Blind Spot Intervention-
systeem (driemaal) een akoestische waarschu-
wing afgeven, het zijlampje laten knipperen en
het stuur of de remmen even bedienen om te
helpen de auto terug te brengen naar het mid-
den van de rijstrook. Het Blind Spot Interven-
tion-systeem geeft een akoestische waarschu-
wing af en laat het zijlampje knipperen, ook al
staat het BSW-systeem uit.

Het Blind Spot Intervention-systeem werkt door
middel van de volgende functies

• Modellen met Direct Adaptive Steering:

Het Blind Spot Intervention-systeem zal au-
tomatisch naar links of naar rechts sturen
met gebruik van de Direct Adaptive Steering.

• Modellen zonder Direct Adaptive Steering:

Het Blind Sport Intervention-systeem zal au-
tomatisch remmen op het linker- of rechter-
wiel door middel van de Elektronische
Stabiliteitsregeling (ESP).

WERKING VAN HET BSW-SYSTEEM

Als de radarsensoren een auto in het
waarnemingsgebied opmerken, gaat de zij-indi-
cator op de auto (bij de buitenspiegels) bran-
den. Als de richtingaanwijzer vervolgens wordt
geactiveerd, gaat het zijlampje knipperen en
klinkt tweemaal een geluidssignaal. Het contro-
lelampje blijft knipperen tot de waargenomen
voertuigen zich buiten het detectiegebied bevin-
den.

De zij-indicators gaan enkele seconden branden
wanneer de contactschakelaar op ON wordt ge-
zet.

De helderheid van de zijlampjes wordt automa-
tisch aangepast aan de helderheid van het
omgevingslicht.

Een geluidssignaal klinkt als de radarsensoren
reeds voertuigen hebben opgemerkt op het mo-
ment dat de bestuurder de richtingaanwijzer be-
dient. Als een voertuig het detectiegebied bin-

nenkomt nadat de bestuurder de richtingaanwij-
zer heeft geactiveerd, zal alleen het zijlampje
knipperen en geen geluidssignaal klinken. (Zie
“Rijsituaties met het BSW/Blind Spot
Intervention-systeem” verderop in dit hoofdstuk.)

Het BSW-systeem AAN/UIT zetten

Voer de volgende stappen uit om het BSW-sys-
teem aan of uit te zetten.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en raak [Rijhulp]
aan op het onderdisplay.

2. Tik op [Blind Spot].

3. Tik op [Blind Spot Warning] om het systeem
AAN/UIT te zetten.
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Helderheid van zijlampjes instellen.:

De helderheid van de zij-indicators kan door
middel van de volgende stappen ingesteld wor-
den:

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en raak [Rijhulp]
aan op het onderdisplay.

2. Tik op [Blind Spot].

3. Tik op [+] of [-] in [Helderheid zij-indicator] en
selecteer [Helder], [Standaard] of [Donker].

Wanneer de helderheidsinstelling aangepast is,
zullen de zijlampjes enkele seconden gaan bran-
den.

BSW-systeem tijdelijk niet
beschikbaar
Wanneer een belemmering van de radar wordt
gedetecteerd, zal het BSW-systeem automa-
tisch worden uitgeschakeld, verschijnt het
waarschuwingsbericht [Niet beschikbaar Zij-
radar bedekt] en gaat de dodehoekindicator van
het rijhulpsysteem (wit) knipperen op het
voertuiginformatiedisplay.

Het BSW-systeem is niet beschikbaar zolang
deze omstandigheden aanwezig zijn.

Wanneer bovenstaande omstandigheden niet
langer aanwezig zijn, zal het BSW-systeem au-
tomatisch weer in werking treden. Zie voor meer
informatie “Radaronderhoud” in hoofdstuk “5. Star-
ten en rijden”.

Storing in het BSW-systeem
Wanneer het BSW-systeem niet goed werkt,
wordt het automatisch uitgeschakeld, klinkt er
een geluidssignaal en wordt er een
waarschuwingsbericht voor het systeem [Sys-
teem fout] samen met de dode-hoekindicator
van het rijhulpsysteem (oranje) op het voertuig-
informatiedisplay weergegeven.

Te nemen maatregelen:

Stop de auto op een veilige plek en zet de scha-
kelhendel in de P-stand (parkeren). Zet de mo-
tor af en start vervolgens opnieuw. Als het
waarschuwingsbericht voor het systeem [Sys-
teem fout] en de dode-hoekindicator van het rij-
hulpsysteem (oranje) op het display blijven
staan, moet het BSW-systeem worden nageke-
ken door een INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf.

WERKING VAN HET BLIND SPOT
INTERVENTION-SYSTEEM

Als de radarsensoren voertuigen opmerken in
het waarnemingsgebied zal de zij-indicator in
de auto (bij de buitenspiegels) gaan branden.
Als uw auto een rijstrookmarkering nadert, gaat
het zijlampje knipperen en zal er driemaal een
akoestische waarschuwing klinken. Het sys-
teem zal dan even sturen of remmen om de auto
te helpen terug te keren naar het midden van de
rijstrook. Het Blind Spot Intervention-systeem
treedt in werking ongeacht het gebruik van de
richtingaanwijzer.

OPMERKING

• Een waarschuwing zal alleen afgegeven worden en
het systeem zal alleen sturen of remmen als het
zijlampje reeds brandt wanneer uw auto een
rijstrookmarkering nadert. Als een ander voertuig
het waarnemingsgebied binnenkomt nadat uw
auto de rijstrookmarkering over is gegaan, zal
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geen waarschuwing gegeven worden en wordt er
niet gestuurd of geremd door het systeem. (Zie
“Rijsituaties met het BSW/Blind Spot
Intervention-systeem” verderop in dit hoofdstuk.)

• Het Blind Spot Intervention-systeem wordt norma-
liter eerder geactiveerd dan het Lane Departure
Prevention-systeem (LDP) wanneer uw auto een
rijstrookmarkering nadert.

Het Blind Spot Intervention-systeem gaat aan
wanneer de schakelaar voor dynamische rijhulp
op het stuurwiel wordt ingedrukt wanneer [Blind
Spot Intervention] is ingeschakeld in het
instellingenmenu op het onderdisplay. De dode
hoekindicator van het rijhulpsysteem (groen) op
het voertuiginformatiedisplay gaat branden
wanneer het Blind Spot Intervention-systeem
wordt ingeschakeld.

Het Blind Spot Intervention-systeem geeft een
akoestisch signaal af en laat de zij-indicator
knipperen wanneer het Blind Spot Intervention-
systeem geactiveerd wordt, zelfs als het BSW-
systeem uit staat.

Het Blind Spot Intervention-systeem
aan- of uitzetten

Voer de volgende stappen uit om het Blind Spot
Intervention-systeem aan of uit te zetten.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en raak [Rijhulp]
aan op het onderdisplay.

2. Tik op [Blind Spot].

3. Tik op [Blind Spot Intervention] om het sys-
teem aan of uit te zetten.

Blind Spot Intervention-systeem
tijdelijk niet beschikbaar
Situatie A:

Onder de volgende omstandigheden zal het
Blind Spot Intervention-systeem automatisch
uitgeschakeld worden, zal er een piepgeluid
klinken en zal het bericht [Niet beschikbaar] ver-
schijnen op het voertuiginformatiedisplay. Het
BSW-systeem blijft beschikbaar, maar het Blind
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Spot Intervention-systeem treedt pas weer in
werking als genoemde omstandigheden niet
langer aanwezig zijn.

• Wanneer het VDC/ESP-systeem (behalve de
TCS-functie) of ABS in werking is.

• Wanneer het VDC/ESP-systeem uit staat.

• Wanneer de selectieknop voor de INFINITI rijstand
op de SNOW-stand staat (modellen met automati-
sche versnellingsbak (AT)).

Te nemen maatregelen:

Zodra de bovenstaande omstandigheden niet
meer bestaan, kunt u wederom op de schake-
laar voor dynamische rijhulp drukken om het
Blind Sport Intervention-systeem weer aan te
zetten.

Situatie B:

Wanneer bedekking van de radar wordt waarge-
nomen, wordt het Blind Spot Intervention-sys-
teem automatisch uitgeschakeld en wordt het
waarschuwingsbericht [Niet beschikbaar Zij-
radar bedekt] op het voertuiginformatiedisplay
weergegeven.

Het Blind Spot Intervention-systeem is niet be-
schikbaar zolang deze omstandigheden aanwe-
zig zijn. Zie voor meer informatie
“Radaronderhoud” in hoofdstuk“5. Starten en rijden”.

Te nemen maatregelen:

Wanneer bovenstaande omstandigheden niet
langer aanwezig zijn, zal het BSW-systeem au-
tomatisch weer in werking treden. Voor het Blind
Spot Intervention-systeem, zet het weer aan. Als
de dode hoek-indicator (wit) van het rijhulp-
systeem blijft knipperen en/of [Niet beschik-
baar Zijradar bedekt] verschijnt zelfs nadat het
Blind Spot Intervention-systeem wederom
wordt aangezet, moet u de auto stopzetten op
een veilige plek en de motor afzetten. Contro-
leer op, en verwijder voorwerpen die de radar-
sensoren op de achterbumper belemmeren, en
start de motor opnieuw.

Als de waarschuwing [Niet beschikbaar Zijradar
bedekt] voor het BSW/Blind Spot Intervention-
systeem blijft knipperen moet het BSW/Blind
Spot Intervention-systeem nagekeken worden
door een INFINITI-centrum of een erkend gara-
gebedrijf.

Situatie C:

Als de auto in direct zonlicht bij hoge tempera-
tuur geparkeerd staat (hoger dan ongeveer 40°C
(104°F)) en het Blind Sport Intervention-systeem
wordt aangezet, is het mogelijk dat het Blind
Spot Intervention-systeem automatisch weer
wordt uitgeschakeld. De waarschuwing [Niet be-
schikbaar Hoge systeemtemp] zal verschijnen
op het voertuiginformatiedisplay.

Te nemen maatregelen:

Zodra de bovenstaande omstandigheden niet
meer bestaan, kunt u wederom op de schake-
laar voor dynamische rijhulp drukken om het
Blind Sport Intervention-systeem weer aan te
zetten.

Storing in het Blind Spot
Intervention-systeem
Wanneer het Blind Spot Intervention-systeem
niet goed werkt, wordt het automatisch uitge-
schakeld, klinkt er een piep en wordt een
waarschuwingsbericht voor het systeem [Sys-
teem fout] samen met de dode-hoekindicator
van het rijhulpsysteem (oranje) op het voertuig-
informatiedisplay weergegeven.

Te nemen maatregelen:

Stop de auto op een veilige plek en zet de scha-
kelhendel in de P-stand (parkeren). Zet de mo-
tor af en start vervolgens opnieuw.

Als het waarschuwingsbericht voor het systeem
[Systeem fout] samen met de dode-hoek-
indicator van het rijhulpsysteem (oranje) niet
verdwijnt, moet u het Blind Spot Intervention-
systeem laten nakijken door een INFINITI-cen-
trum of erkend garagebedrijf.
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET
BSW/BLIND SPOT
INTERVENTION-SYSTEEM

WAARSCHUWING

• De radarsensoren zijn soms niet in staat om te
detecteren en de BSW-/Blind Spot Intervention-
systemen te activeren bij bepaalde objecten:

– Voetgangers, fietsen, dieren.

– Voertuigen zoals motoren, lage lichtge-
wicht voertuigen of voertuigen met hoge
bodemvrijheid.

– Tegenliggers.

– Voertuigen die in het detectiegebied blij-
ven wanneer u optrekt vanuit stilstand.

– Een voertuig dat een aangrenzende
rijstrook binnenrijdt met een snelheid die
ongeveer gelijk is aan die van uw auto.

– Een voertuig dat snel van achteren na-
dert.

– Een voertuig welke u snel voorbijrijdt.

Zie ook “Rijsituaties met het BSW/Blind Spot
Intervention-systeem” in hoofdstuk “5. Star-
ten en rijden” voor situaties waarin de ra-
darsensors wellicht geen auto(’s) kunnen
detecteren.

• Het BSW-systeem en het Blind Spot Intervention-
systeem geven wellicht geen waarschuwing en be-
dienen de remmen of het stuur mogelijk niet in
geval van voertuigen die snel het detectiegebied
passeren.

• Het detectiegebied van de radarsensoren is geba-
seerd op de standaardbreedte van rijstroken. Wan-
neer u op een bredere rijstrook rijdt, detecteren de
radarsensoren voertuigen in de aangrenzende
rijstrook wellicht niet. Wanneer u op een smallere
rijstrook rijdt, detecteren de radarsensoren wel-
licht voertuigen die twee rijstroken verderop rij-
den wel.

• De radarsensoren zijn ontworpen om de meeste
stilstaande objecten te negeren, maar objecten zo-
als vangrails, muren, gebladerte en geparkeerde
auto’s kunnen nu en dan wel gedetecteerd wor-
den. Dit is een normale bedrijfsconditie.

• Slecht weer of opspattend water kunnen het moei-
lijk maken voor de radarsensoren om andere voer-
tuigen waar te nemen.

• De camera detecteert mogelijk geen rijstrook-
markeringen in de volgende gevallen waardoor het
Blind Spot Intervention-systeem waarschijnlijk
niet goed zal werken.

– Op wegen met meerdere parallelle
rijstrookmarkeringen; vage rijstrook-
markeringen; gele rijstrookmarkeringen;

ongewone rijstrookmarkeringen; of
rijstrookmarkeringen die bedekt zijn met
water, vuil, sneeuw, enz.

– Op wegen waar onderbroken markerin-
gen nauwelijks zichtbaar zijn.

– Op wegen met scherpe bochten.

– Op wegen met scherp contrasterende ob-
jecten, zoals schaduwen, sneeuw, water,
wielsporen, naden of lijnen die zijn ach-
tergebleven na wegwerkzaamheden.

– Op wegen waar rijstroken samengevoegd
worden of splitsen.

– Wanneer de rijrichting van de auto niet
op één lijn ligt met de rijstrookmarkering.

– Wanneer u dicht op de auto voor u rijdt,
waardoor het detectiebereik van de ca-
mera belemmerd wordt.

– Wanneer regen, sneeuw of vuil op de voor-
ruit terecht is gekomen, vlak vóór de ca-
mera-eenheid.

– Wanneer de koplampen niet genoeg licht
afgeven door vuil op de lens of verkeerde
afstelling.

– Wanneer er scherp licht in de camera
schijnt. (Wanneer er bijvoorbeeld bij
zonsopgang of zonsondergang direct
zonlicht op de voorkant van de auto
schijnt.)
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– Bij plotselinge veranderingen in de licht-
omstandigheden. (Bijvoorbeeld wanneer
het voertuig een tunnel in- of uitrijdt of
onder een brug doorrijdt.)

• Gebruik het Blind Spot Intervention-systeem niet
onder de volgende omstandigheden omdat het dan
wellicht niet goed functioneert.

– Bij slecht weer (zoals regen, mist,
sneeuw, enz.)

– Wanneer u op glad wegdek rijdt, zoals
met ijs of sneeuw, enz.

– Wanneer u op bochtige of ongelijke we-
gen rijdt.

– Wanneer een rijstrook afgesloten is we-
gens wegwerkzaamheden.

– Wanneer u op een tijdelijke of geïmprovi-
seerde rijstrook rijdt.

– Wanneer u op een te smalle rijstrook rijdt.

– Wanneer u met een band rijdt die niet aan
de normale voorwaarden voldoet (bijvoor-
beeld te versleten, lage bandenspanning,
reservewiel geïnstalleerd, sneeuwkettin-
gen aangebracht, niet-standaard wielen).

– Wanneer de auto is uitgerust met niet-ori-
ginele stuuronderdelen, remonderdelen
of ophangingsonderdelen.

– Wanneer een aanhangwagen of een an-
der voertuig gesleept wordt (voor
Europa).

• Te veel lawaai (zoals het volume van het audiosys-
teem of een open raampje) kan het geluidssignaal
verstoren, zodat het mogelijk niet gehoord wordt.

RIJSITUATIES MET HET BSW/BLIND
SPOT INTERVENTION-SYSTEEM

Een ander voertuig nadert van
achteren

Afbeelding 1: Het zijlampje gaat branden wan-
neer een voertuig het detectiegebied van achte-
ren binnenkomt vanuit een aangrenzende
rijstrook.

Als het inhalende voertuig echter veel sneller
rijdt dan uw auto, gaat het zijlampje mogelijk
pas branden als het voertuig naast u rijdt. Als u
van rijstrook wilt veranderen moet u altijd de
buitenspiegels en de binnenspiegel gebruiken

en uw hoofd omdraaien om in de richting te kij-
ken waarin u zich wilt verplaatsen zodat u er ze-
ker van bent dat het veilig is.

Afbeelding 2: Als de bestuurder de richtingaan-
wijzer activeert, gaat het zijlampje knipperen en
klinkt er tweemaal een geluidssignaal.

OPMERKING

Als de bestuurder de richtingaanwijzer activeert voor-
dat een voertuig het detectiegebied binnenrijdt, zal
het zijlampje gaan knipperen maar zal geen geluids-
signaal klinken wanneer het andere voertuig gedetec-
teerd wordt.

SSD1026Z

Afbeelding 1 - Van achteren naderend

SSD1031Z

Afbeelding 2 - Van achteren naderend
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Afbeelding 3: Als het Blind Spot Intervention-
systeem aan staat en uw voertuig bij de
rijstrookmarkering komt terwijl een ander voer-
tuig zich in het detectiegebied bevindt, gaat de
zij-indicator knipperen en klinkt er drie keer een
geluidssignaal. Het Blind Spot Intervention-sys-
teem zal de auto dan enigzins sturen of afrem-
men om de auto te helpen terug te keren naar
het midden van de rijstrook.

OPMERKING

Afbeelding 4: Als u gas geeft vanuit stilstand met een
voertuig in het detectiegebied, wordt het andere voer-
tuig mogelijk niet waargenomen.

Andere voertuigen inhalen

Afbeelding 5: Het zijlampje gaat branden als u
een voertuig inhaalt terwijl dat voertuig onge-
veer 3 seconden in het detectiegebied blijft.

De radarsensoren detecteren mogelijk geen
langzamer rijdende voertuigen als deze snel
worden ingehaald.

Afbeelding 6: Als de bestuurder de richtingaan-
wijzer activeert terwijl er een ander voertuig in
het detectiegebied rijdt, dan geeft het systeem
(tweemaal) een geluidssignaal en gaat het zij-
lampje knipperen.

Afbeelding 7: Als het Blind Spot Intervention-
systeem is ingeschakeld en uw voertuig een
rijstrookmarkering nadert terwijl er een ander
voertuig in het detectiegebied rijdt, dan geeft

SSD1044Z

Afbeelding 3 - Naderend van achteren

SSD1032Z

Afbeelding 4 – Vanuit stilstand gas geven

SSD1033Z

Afbeelding 5 – Een ander voertuig inhalen

SSD1034Z

Afbeelding 6 – Een ander voertuig inhalen

SSD1093Z

Afbeelding 7 – Een ander voertuig inhalen
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het systeem (driemaal) een geluidssignaal en
knippert het zijlampje. Het Blind Spot Interven-
tion-systeem bedient vervolgens licht het stuur
of de remmen om de auto te helpen terug te ke-
ren naar het midden van de rijstrook.

OPMERKING

Afbeelding 8: Wanneer u meerdere voertuigen achter
elkaar inhaalt, worden de voertuigen na het eerste
voertuig wellicht niet gedetecteerd als deze dicht ach-
ter elkaar rijden.

Van opzij naderend voertuig

Afbeelding 9: Het zijlampje gaat branden wan-
neer een voertuig het detectiegebied van een
van beide kanten binnenkomt.

OPMERKING

De radarsensoren detecteren mogelijk een voertuig
niet dat met ongeveer dezelfde snelheid als uw voer-
tuig het detectiegebied binnenkomt.

Afbeelding 10: Als de bestuurder de richtingaan-
wijzer aanzet terwijl er een ander voertuig in het
detectiegebied rijdt, gaat het zijlampje knippe-
ren en klinkt er tweemaal een geluidssignaal.

SSD1036Z

Afbeelding 8

SSD1037Z

Afbeelding 9 – Van opzij naderend voertuig

SSD1038Z

Afbeelding 10 – Van opzij naderend voertuig
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OPMERKING

Als de bestuurder de richtingaanwijzer activeert voor-
dat een voertuig het detectiegebied binnenkomt, zal
het zijlampje gaan knipperen, maar zal geen geluids-
signaal klinken wanneer een ander voertuig gedetec-
teerd wordt.

Afbeelding 11: Als het Blind Spot Intervention-
systeem is ingeschakeld en uw voertuig een
rijstrookmarkering nadert terwijl een ander
voertuig zich in het detectiegebied bevindt, gaat
het zijlampje knipperen en klinkt er driemaal
een geluidssignaal. Het Blind Spot Intervention-
systeem bedient vervolgens licht het stuur of de
remmen om de auto te helpen terug te keren
naar het midden van de rijstrook.

OPMERKING

• Afbeelding 12: Het Blind Spot Intervention-sys-
teem zal niet werken als uw auto op een rijstrook-
markering rijdt wanneer een ander voertuig het
detectiegebied binnenkomt. In dit geval werkt al-
leen het BSW-systeem.

• Het Blind Spot Intervention-systeem zal niet stu-
ren of remmen en er klinkt alleen een geluidssig-
naal in de volgende gevallen.

– Het voertuig accelereert als het Blind
Spot Intervention-systeem in werking is.

– Er worden snelle stuurmanoeuvres uitge-
voerd

– Wanneer de waarschuwing voor het ICC-
systeem, DCA-systeem, Predictive For-
ward Collision-systeem of de waarschu-
wing voor het Forward Emergency
Braking-systeem klinkt.

– Wanneer de waarschuwingsknipper-
lichten aan staan.

– Wanneer er met hoge snelheid door een
bocht gereden wordt.

– Wanneer het rempedaal wordt ingedrukt
(modellen zonder Direct Adaptive Stee-
ring).

BACK-UP COLLISION INTERVENTION
(BCI) (indien aanwezig)

WAARSCHUWING

• Het Back-up Collision Intervention-systeem is
geen vervanging voor normale rijprocedures. Het
is niet bedoeld om contact te vermijden met voer-
tuigen of voorwerpen en biedt geen volledig rem-
vermogen. Wanneer u achteruit een parkeerplaats
uit rijdt, moet u altijd de binnenspiegel en de bui-
tenspiegels gebruiken en achterom kijken in de
richting waarin u zich wilt verplaatsen. Vertrouw
nooit alleen op het BCI-systeem.

• Het vermogen van de radar en de parkeersensor
om voertuigen en voorwerpen waar te nemen is
onderhevig aan beperkingen. Op sommige wegen
en ondergronden, en bij sommige rijstrook-
markeringen, verkeersomstandigheden of weers-
omstandigheden kan gebruik van het BCI-systeem
leiden tot incorrecte werking van het systeem. Ver-
trouw altijd op uw eigen handelingen om ongeval-
len te vermijden.

SSD1094Z

Afbeelding 11 – Van opzij naderend voertuig

SSD1040Z

Afbeelding 12 – Van opzij naderend voertuig
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BESCHRIJVING VAN HET BCI-SYSTEEM
(indien aanwezig)

Het Back-up Collision Intervention-systeem
(BCI) waarschuwt de bestuurder voor een van
achteren naderend voertuig of voor objecten
achter de auto wanneer de auto achteruit een
parkeerplaats uitrijdt.

Wanneer de schakelhendel in de R-stand (ach-
teruit) staat en de snelheid is minder dan onge-
veer 8 km/u (5 mph), treedt het BCI-systeem in
werking.

Het BCI-systeem maakt gebruik van radar-
sensoren j1 aan beide zijden van de achter-
bumper om naderende voertuigen waar te ne-
men en parkeersensoren j2 om voorwerpen
achter te auto waar te nemen.

De radarsensorenj1 kunnen naderende voer-
tuigen detecteren tot een afstand van ongeveer
15 m (49 ft). De parkeersensorenj2 kunnen stil-
staande voorwerpen achter te auto waarnemen

tot op een afstand van ongeveer 1,5 m (4,9 ft)
van de bumper. Raadpleeg de afbeelding voor
de globale dekkingsgebiedenj3 .

Als de radar een voertuig waarneemt die van de
zijkant aan komt rijden of de parkeersensor stil-
staande voorwerpen dichtbij de achterkant van
de auto waarneemt zal het systeem visuele en
akoestische waarschuwingen afgeven, en dan
even remmen als de auto naar achteren rijdt.
Nadat het systeem de rem geactiveerd heeft,
moet de bestuurder het rempedaal intrappen
om de auto af te blijven remmen. Als de voet van
de bestuurder op het gaspedaal drukt, zal het
systeem het gaspedaal eerst omhoog duwen
voordat het gaat remmen. Als de bestuurder op
het gaspedaal blijft drukken, zal het systeem de
rem niet activeren.

JVS0233XZ

JVS0173XZ

JVS0234XZ
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET
BCI-SYSTEEM (indien aanwezig)

WAARSCHUWING

• Controleer altijd de omgeving en controleer het ge-
bied achter u voordat u achteruit rijdt.

• De radarsensoren detecteren naderende (bewe-
gende) voertuigen. De radarsensoren kunnen niet
elk voorwerp detecteren, zoals:

– Voetgangers, fietsers of dieren

– Een voertuig dat sneller rijdt dan onge-
veer 24 km/u (15 mph)

• De radarsensoren detecteren naderende voertui-
gen wellicht niet in bepaalde situaties:

– Afbeelding a. Wanneer de auto die naast
u staat geparkeerd de straal van de radar-
sensor belemmert.

– Afbeelding b. Wanneer de auto op een
hoekparkeerplaats staat.

– Afbeelding c. Wanneer de auto gepar-
keerd staat op een hellende ondergrond.

– Afbeelding d. Wanneer een voertuig de
passage van de parkeerplaats van uw
auto indraait.

– Afbeelding e. Wanneer de hoek die ge-
maakt wordt door uw auto en de nade-
rende auto klein is.

• Door de volgende omstandigheden zijn de radar-
sensoren mogelijk niet goed in staat andere voer-
tuigen te detecteren:

– Slecht weer

– Opspattend water en vuil

– Ophoping van ijs/rijp/vuil op de auto

• De sonarsensor detecteert het volgende mogelijk
niet:

– Kleine of bewegende voorwerpen

– Wigvormige objecten

– Voorwerpen dichtbij de bumper (op min-
der dan ongeveer 30 cm (1 ft))

JVS0421X
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– Dunne voorwerpen zoals touw, draad,
kettingen, enz.

• Het remmen door het BCI-systeem is niet net zo
effectief op een helling als het is op vlakke onder-
grond. Het systeem werkt op een helling wellicht
niet correct.

• Gebruik het BCI-systeem niet onder de volgende
omstandigheden, omdat het dan wellicht niet cor-
rect functioneert.

– Wanneer u met een band rijdt die niet aan
de normale voorwaarden voldoet (bijvoor-
beeld te versleten, lage bandenspanning,
reservewiel geïnstalleerd, sneeuwkettin-
gen aangebracht, niet-standaard wielen).

– Wanneer de auto is uitgerust met niet-ori-
ginele remonderdelen of ophangings-
onderdelen.

– Wanneer u een aanhangwagen trekt (voor
Europa).

• Te veel lawaai (zoals het volume van het audiosys-
teem of een open raampje) kan het geluidssignaal
verstoren, zodat het mogelijk niet gehoord wordt.

WERKING VAN HET BCI-SYSTEEM (indien
aanwezig)

Wanneer de schakelhendel op R (achteruit)
wordt gezet, zal het controlelampje op de sleu-
tel van het BCI-systeemj1 gaan branden op het
bovendisplay.

Het BCI-systeem werkt door voertuigen en/of
voorwerpen te detecteren door middel van de
radar- of sonarsensoren (parkeersensoren).

Als de radar een van opzij naderend voertuig
detecteert, zal het systeem een geluidssignaal
afgeven (een enkele pieptoon), gaat het
zijlampje aan de kant van het naderende voer-
tuig knipperen en verschijnt er een geel recht-
hoekig kaderjA op het bovendisplay.

JVS0304XZ

Bovendisplay

SSD1028Z

Zijlampje

JVS0307XZ

Bovendisplay

JVS0172XZ
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OPMERKING

• In het geval dat er meerdere voertuigen na elkaar
naderen of van de andere kant geeft het BCI-sys-
teem wellicht geen akoestisch signaal nadat het
eerste voertuig de sensoren passeert.

• Het geluidssignaal van het parkeersysteem dat
aangeeft dat er een voorwerp aanwezig is achter
het voertuig heeft een hogere prioriteit dan het
BCI-geluidssignaal (een enkele pieptoon) dat een
naderend voertuig aangeeft. Als het parkeer-
systeem een voorwerp achter het voertuig detec-
teert en het BCI-systeem tegelijkertijd een nade-
rend voertuig detecteert, worden de volgende in-
dicaties gegeven:

– Het geluidssignaal van het parkeer-
systeem klinkt

– De zij-indicator aan de kant van het nade-
rende voertuig knippert.

– Er wordt een geel rechthoekig kader op
het display weergegeven.

Als er een naderend voertuig of voorwerp dicht-
bij de achterkant van de auto wordt gedetec-
teerd wanneer de auto achteruit rijdt, zal er een
rood kader verschijnen op het displayjA en laat
het systeem drie geluidssignalen klinken. Ver-
volgens worden de remmen kort geactiveerd.
Nadat het systeem de rem geactiveerd heeft,
moet de bestuurder het rempedaal intrappen
om de auto af te blijven remmen.

Als de voet van de bestuurder op het gaspedaal
drukt, zal het systeem eerst het gaspedaal om-
hoog drukken voordat het gaat remmen. Echter,
als de bestuurder op het gaspedaal blijft druk-
ken zal het systeem niet gaan remmen.

Het BCI-systeem werkt niet als het voorwerp
heel dichtbij de bumper is.

Het BCI-systeem gaat automatisch aan wanneer
de motor wordt gestart.

Het BCI-systeem kan even uitgeschakeld wor-
den door de sleutel van het BCI-systeemj1 op
het bovendisplay aan te raken. Het controle-
lampje op de BCI ON-sleutel gaat dan uit.

Wanneer de schakelhendel nogmaals in de R-
stand (achteruit) wordt gezet, zal het BCI-sys-
teem weer ingeschakeld worden.

JVS0173XZ

JVS0307XZ JVS0304XZ

Bovendisplay
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Het BCI-systeem AAN/UIT zetten

Voer de volgende stappen uit om het BCI-sys-
teem in of uit te schakelen.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en tik op [Instel-
lingen] op het onderdisplay.

2. Tik op [Camera/Parkeersensor].

3. Tik op [Camera].

4. Tik op [Back-up Collision Intervention] om het
systeem AAN/UIT te zetten.

Wanneer het BCI-systeem is uitgeschakeld door
[Back-up Collision Intervention] aan te tikken,
zal het BCI-systeem niet automatisch aan gaan
bij de volgende handelingen:

• Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) wordt gezet.

• Wanneer de motor opnieuw gestart wordt

BCI tijdelijk niet beschikbaar
Wanneer het volgende bericht op het voertuig-
informatiedisplay verschijnt, zal er een geluids-
signaal klinken en zal het BCI-systeem automa-
tisch uitgeschakeld worden.

• [Niet beschikbaar Hoge systeemtemp]:

Als de auto in direct zonlicht is geparkeerd
bij hoge temperaturen (hoger dan ongeveer
40 °C (104 °F)) en vervolgens wordt gestart,
is het mogelijk dat het BCI-systeem automa-
tisch wordt uitgeschakeld.

Te nemen maatregelen:

Wanneer de binnentemperatuur is gedaald,
kunt u het BCI-systeem weer inschakelen.

• [Niet beschikbaar Zijradar bedekt]:

Wanneer obstructie van de zijradar wordt
waargenomen.

Te nemen maatregelen:

Wanneer de obstructie is verwijderd, schakel
het BCI-systeem uit en weer in.

• Bij sommige omgevingsomstandigheden kan het
BCI-systeem onverwacht het gaspedaal omhoog
drukken of even remmen. Wanneer er gas gegeven
moet worden, blijf dan het gaspedaal indrukken
om het systeem te omzeilen.

BCI-storing
Bij een storing in het BCI-systeem wordt het au-
tomatisch uitgeschakeld, klinkt er een geluids-
signaal en verschijnt de waarschuwing [Systeem
fout] voor het BCI-systeem op het voertuig-
informatiedisplay.

Te nemen maatregelen

Stop de auto op een veilige plek en zet de scha-
kelhendel in de P-stand (parkeren). Zet de mo-
tor af en start vervolgens opnieuw. Als de waar-
schuwing weergegeven blijft, moet u het sys-
teem na laten kijken door een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

RADARONDERHOUD

De twee radarsensoreenheden j1 voor het
BSW-systeem, Blind Spot Intervention-systeem
en het BCI-systeem (indien aanwezig) bevinden
zich bij de achterbumper. Houd het gebied rond
de radarsensoren altijd schoon.
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De radarsensoren kunnen belemmerd worden
door tijdelijke omgevingsfactoren, zoals op-
spattend water of mist.

Een belemmering kan ook veroorzaakt worden
door ijs, rijp of vuil op de sensoren.

Controleer of er eventueel voorwerpen zijn die
het gebied rond de radarsensoren bedekken en
verwijder deze zo nodig.

Plak geen stickers (ook geen transparante), in-
stalleer geen accessoires en breng geen extra
lak aan bij de radarsensoren.

Stoot niet tegen en beschadig het gebied rond
de radarsensoren niet. Neem contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf als
het gebied rond de radarsensoren beschadigd
is na een botsing.

Met de snelheidsbegrenzer kunt u de gewenste
maximum rijsnelheid instellen. Terwijl de snel-
heidsbegrenzer aan staat, kan de bestuurder
normaal remmen en accelereren, maar de auto
zal de ingestelde snelheid niet overschrijden.

WAARSCHUWING

• Houd u altijd aan de aangegeven maximumsnel-
heid. Overschrijd deze niet bij het instellen.

• Kijk altijd op het voertuiginformatiedisplay om te
zien op welke snelheid de snelheidsbegrenzer is
ingesteld.

Het cruise controlsysteem (indien aanwezig) of
het Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (in-
dien aanwezig) kan niet worden bediend wan-
neer de snelheidsbegrenzer aan staat.

DE SNELHEIDSBEGRENZER BEDIENEN
De snelheidsbegrenzer kan worden ingesteld
binnen de volgende snelheidsbereiken.

• 30 tot 220 km/u (modellen met 2,0L turbobezin-
emotor en 2,2L dieselmotor)

• 30 tot 250 km/u (20 tot 155 mph) (modellen met
VR30DDTT-motor)

De instelschakelaars voor de snelheidsbegren-
zer zitten op het stuurwiel.

1. <RES +>-schakelaar

2. <SET −>-schakelaar

3. <CANCEL>-schakelaar

4. Hoofdschakelaar Cruise control of Intel-
ligent Cruise Control (ICC) (Voor details, zie
“Cruise control (indien aanwezig)” in hoofdstuk

JVS0282XZ

Model zonder Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC)

JVS0279XZ

Model met Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC)

SNELHEIDSBEGRENZER
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“5. Starten en rijden”, of “Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (ICC) (indien aanwezig in modellen
met handgeschakelde versnellingsbak)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”.)

5. Hoofdschakelaar snelheidsbegrenzer

(Wanneer u op deze schakelaar drukt, gaat
de snelheidsbegrenzer op stand-by. Als
Cruise Control of Intelligent Cruise Control
(ICC) aan staat, zal het systeem uit gaan en
de snelheidsbegrenzer overschakelen op
standby.)

De snelheid waarop de snelheidsbegrenzer in
werking zal treden staat aangeven op het
informatiedisplay.

1. Snelheidsbegrenzerindicator

Deze indicator toont de status van de snel-
heidsbegrenzer op basis van een kleur.

• Snelheidsbegrenzerindicator (wit):

Geeft aan dat de hoofdschakelaar van de
snelheidsbegrenzer op AAN staat.

• Indicator ingestelde snelheidsbegrenzer
(groen):

Geeft aan dat de snelheidsbegrenzer is in-
gesteld.

2. Indicator ingestelde rijsnelheid

De snelheidseenheid kan in “km/u” en
“MPH” worden uitgedrukt. (Raadpleeg het In-
finiti InTouch Instructieboekje.)

Wanneer de rijsnelheid de ingestelde snelheids-
limiet overschrijdt, gaat de indicator voor inge-
stelde rijsnelheid knipperen. Als de auto langer
dan 30 seconden boven de ingestelde
snelheidslimiet blijft rijden, zal er een akoesti-
sche waarschuwing klinken.

De snelheidsbegrenzer remt de auto niet auto-
matisch af tot de ingestelde snelheidslimiet.

De snelheidsbegrenzer inschakelen
Druk op de hoofdschakelaar van de snelheids-
begrenzer. De snelheidsbegrenzerindicator
(wit) gaat branden op het voertuiginformatie-
display. De indicator voor ingestelde rijsnelheid
toont “- - -”.

De snelheidslimiet instellen
1. Druk op de <SET −>-schakelaar.

• Als de auto stilstaat, wordt de snelheid inge-
steld op 30 km/u (20 mph).

• Tijdens het rijden wordt de snelheidslimiet in-
gesteld op de huidige snelheid.

2. Wanneer de snelheidslimiet ingesteld is, zul-
len de snelheidsbegrenzerindicator (groen)
en de indicator voor ingestelde rijsnelheid
gaan branden op het voertuiginformatie-
display.

De ingestelde snelheidslimiet veranderen:

Voer één van de volgende handelingen uit om
de snelheidslimiet te veranderen.

• Houd de <RES +>- of <SET −>-schakelaar ingedrukt.
De ingestelde rijsnelheid wordt met ca. 10 km/u of
10 mph verhoogd of verlaagd. (Modellen met 2,0L
turbobenzinemotor en 2,2L dieselmotor)

• Houd de <RES +>- of <SET −>-schakelaar ingedrukt.
De ingestelde rijsnelheid wordt met ongeveer
5 km/u of 5 mph verhoogd of verlaagd. (Model met
VR30DDTT-motor)

• Druk de <RES +>- of <SET −>-schakelaar in en laat
snel weer los. Telkens wanneer u dit doet wordt de
ingestelde rijsnelheid met ongeveer 1 km/u of
1 mph verhoogd of verlaagd.

JVS0284XZ
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Als de snelheid van de auto de ingestelde snel-
heid, die op het display getoond wordt, over-
schrijdt gedurende ongeveer 30 seconden na
het wijzigen van de ingestelde snelheid zal het
systeem een akoestische waarschuwing doen
klinken.

Terugkeren naar de ingestelde snelheids-
limiet:

Druk op de <RES +>-schakelaar. De indicator voor
ingestelde rijsnelheid (groen) zal gaan branden
en de snelheidsbegrenzer zal de laatst
ingestelde snelheidslimiet hervatten. Als de
auto sneller gaat dan de laatst ingestelde
snelheidslimiet, gaat de indicator voor inge-
stelde rijsnelheid knipperen. Als de snelheid
van de auto de ingestelde snelheid, die op het
display getoond wordt, overschrijdt gedurende
ongeveer 30 seconden na het hervatten van zijn
werking met de vooringestelde snelheid zal het
systeem een akoestische waarschuwing doen
klinken.

De snelheidslimiet annuleren
Om de snelheidsbegrenzer te annuleren, drukt
u op de <CANCEL>-schakelaar. De indicator voor
ingestelde rijsnelheid (groen) zal veranderen in
de snelheidsbegrenzerindicator (wit). (De inge-
stelde rijsnelheidsindicator blijft aan op het dis-
play.)

Als het gaspedaal volledig wordt ingedrukt (ver-
der dan het weerstandspunt), wordt de snel-
heidsbegrenzer tijdelijk opgeheven en kan de
snelheid van de auto worden geregeld boven de
ingestelde snelheid. (De versnellingsbak zal
wellicht terugschakelen naar een lagere versnel-
ling.) De indicator voor ingestelde rijsnelheid
(groen) zal blijven branden op het display.

Terwijl het systeem tijdelijk uitgeschakeld is en
de ingestelde snelheid overschreden wordt, zal
de indicator voor ingestelde rijsnelheid blijven
knipperen, maar er zal geen akoestische waar-
schuwing klinken.

Zodra het gaspedaal terugkeert naar het
weerstandspunt en de snelheid weer op de in-
gestelde snelheid komt, wordt de snelheidsbe-
grenzer weer geactiveerd en zal deze de snel-
heid van de auto beperken.

Wanneer een van de volgende handelingen
wordt uitgevoerd, wordt de snelheidsbegrenzer
uitgeschakeld en gaat de indicator voor inge-
stelde rijsnelheid (groen) uit. Door middel van
deze annuleringsmethodes zal het geheugen
van de ingestelde snelheidslimiet worden ge-
wist.

• Druk op de hoofdschakelaar van de snelheidsbe-
grenzer.

• Druk op de cruise controlhoofdschakelaar of op de
hoofdschakelaar van het ICC-systeem.

Storing in de snelheidsbegrenzer
Bij een storing in de snelheidsbegrenzer zal de
indicator voor ingestelde rijsnelheid (groen) op
het voertuiginformatiedisplay gaan knipperen.
Zet de hoofdschakelaar van de snelheidsbe-
grenzer uit en laat het systeem nakijken door
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
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1. <RES +>-schakelaar

2. <SET –>-schakelaar

3. <CANCEL>-schakelaar

4. Hoofdschakelaar cruise control

5. Hoofdschakelaar snelheidsbegrenzer (Zie
“Snelheidsbegrenzer” eerder in dit hoofdstuk
voor meer informatie.)

De Cruise-indicator en de ingestelde snelheid
worden weergegeven op het voertuiginformatie-
display. De Cruise-indicator toont de status van
het cruise controlsysteem door middel van
kleur.

WAARSCHUWING

• Houd u aan de aangegeven snelheidsbeperkingen
en overschrijd ze niet.

• Gebruik de cruise control niet onder de volgende
omstandigheden. U kunt anders de controle over
de auto verliezen en een ongeval veroorzaken.

– Wanneer het niet mogelijk is een
constante snelheid te handhaven

– Bij druk verkeer

– In verkeer met steeds wisselende rijsnel-
heden

– In zeer winderige gebieden

– Op bochtige of heuvelachtige wegen

– Op gladde wegen (regen, sneeuw, ijs,
enz.)

LET OP

Schakel bij modellen met handgeschakelde versnel-
lingsbak (MT) niet naar de vrijstand (N) zonder de kop-
peling in te trappen wanneer de cruise control aan

staat. Mocht dit toch gebeuren, trap het koppelings-
pedaal dan onmiddellijk in en zet de hoofdschakelaar
direct uit. Als u dat niet doet, kan de motor bescha-
digd raken.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ CRUISE
CONTROL

• Als er een storing optreedt in de cruise control,
wordt het systeem automatisch uitgeschakeld. De
Cruise-indicator (groen) op het voertuiginformatie-
display zal dan gaan knipperen om de bestuurder
te waarschuwen.

• Indien de motorkoelvloeistoftemperatuur extreem
hoog wordt, wordt het cruise controlsysteem auto-
matisch uitgeschakeld.

• Als de Cruise-indicator (groen) knippert, moet de
hoofdschakelaar van de cruise control worden uit-
geschakeldj4 en het systeem worden gecontro-
leerd door een INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf.

• De Cruise-indicator (groen) kan soms gaan knippe-
ren wanneer de hoofdschakelaar van de cruise con-
trolj4 wordt aangezet terwijl u de <RES +>-j1 ,
<SET –>-j2 of <CANCEL>-schakelaarj3 indrukt.
Gebruik de volgende procedures om het cruise con-
trolsysteem correct in te stellen.
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Cruise-indicator

CRUISE CONTROL (indien aanwezig)
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CRUISE CONTROL BEDIENEN
Met cruise control is het mogelijk met snelhe-
den boven 40 km/u (25 mph) te rijden zonder
uw voet op het gaspedaal te hoeven houden.

De cruise control wordt automatisch uitgescha-
keld als de auto langzamer rijdt dan de inge-
stelde snelheid, met de volgende snelheden.

• ongeveer 13 km/u (8 MPH) (voor VR30DDTT-motor
of 2,0L turbobenzinemotor)

• ongeveer de 30 km/u (20 MPH) (voor 2,2-liter die-
selmotor)

Cruise control wordt ook uitgeschakeld door te
schakelen naar de N-stand (vrij) (modellen met
automatische versnellingsbak (AT)) of door de
koppeling in te trappen (modellen met handge-
schakelde versnellingsbak (MT)).

Cruise control inschakelen
Druk op de hoofdschakelaar van de cruise con-
trolj4 . De Cruise-indicator (wit) gaat branden
op het voertuiginformatiedisplay.

De kruissnelheid instellen
1. Accelereer tot de gewenste snelheid.

2. Druk op de <SET –>-schakelaar j2 en laat
weer los.

3. De Cruise-indicator (groen) gaat branden op
het voertuiginformatiedisplay.

4. Haal uw voet van het gaspedaal.

Uw auto blijft op de ingestelde snelheid rijden.

De ingestelde snelheid wordt weergegeven op
het voertuiginformatiedisplay. De snelheids-
eenheid kan in “km/u” en “MPH” worden uitge-
drukt. (Raadpleeg het Infiniti InTouch Instructie-
boekje.)

Een andere auto inhalen:

Trap het gaspedaal in om te accelereren. Na het
loslaten van het gaspedaal keert de auto terug
naar de eerder ingestelde snelheid.

De auto behoudt de ingestelde snelheid moge-
lijk niet tijdens het op- of afrijden van steile hel-
lingen. Rijd in zulke gevallen zonder cruise con-
trol.

Een lagere snelheid instellen:

Volg een van de volgende methodes om een la-
gere snelheid in te stellen.

• Tik met uw voet licht op het rempedaal. Zodra de
auto de gewenste rijsnelheid heeft, drukt u de <SET
–>-schakelaarj2 in en laat u deze los.

• Houd de <SET –>-schakelaarj2 ingedrukt. Zodra
de auto de gewenste rijsnelheid heeft, laat u de
<SET –>-schakelaarj2 los.

• Druk de <SET –>-schakelaarj2 snel in en laat weer
los. Hierdoor wordt de snelheid verminderd met
ongeveer 1,6 km/h (1 mph) (behalve voor Europa)
of 1 km/h (1 MPH) (voor Europa).

Een hogere snelheid instellen:

Volg een van de volgende methodes om een ho-
gere snelheid in te stellen.

• Trap het gaspedaal in. Zodra de auto de gewenste
rijsnelheid heeft, drukt u de <SET –>-schakelaarj2
in en laat u deze los.

• Houd de <RES +>-schakelaarj1 ingedrukt. Zodra
het voertuig de gewenste rijsnelheid bereikt heeft,
laat u de <RES +>-schakelaarj1 los.

• Druk de <RES +>-schakelaarj1 snel in en laat weer
los. Hierdoor wordt de snelheid verhoogd met on-
geveer 1,6 km/h (1 mph) (behalve voor Europa) of 1
km/h (1 mph) (voor Europa).

Terugkeren naar de ingestelde snelheid:

Druk op de <RES +>-schakelaarj1 en laat weer
los.

De auto keert terug naar de laatst ingestelde
kruissnelheid wanneer de rijsnelheid hoger is
dan 40 km/u (25 mph).

De kruissnelheid annuleren
Volg een van de volgende methodes om de inge-
stelde snelheid te annuleren.

• Druk op de <CANCEL>-schakelaarj3 .

• Tik met uw voet licht op het rempedaal.

• Druk op de hoofdschakelaar van de cruise control
j4 .
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Nadat u een van de bovenstaande handelingen
heeft verricht zal de kleur van de Cruise-indica-
tor veranderen van groen naar wit.

Het Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC)
houdt een geselecteerde afstand aan tot het
voertuig voor u of een snelheid binnen het vol-
gende bereik tot de ingestelde snelheid:

• 0 tot 180 km/u (0 tot 112 mph)

De ingestelde snelheid kan door de bestuurder
gekozen worden binnen het volgende bereik:

• 32 tot 180 km/u (20 tot 112 mph)

De auto rijdt op de ingestelde snelheid wanneer
de weg voor u vrij is.

Het ICC-systeem kan ingesteld worden in één
van de twee cruise controlmodi:

• Volgafstandregeling:

Om een geselecteerde afstand tot uw voor-
ligger te behouden tot aan de vooraf inge-
stelde snelheid.

• Traditionele cruise controlmodus (vaste snelheid):

Om te rijden op een vooraf ingestelde snel-
heid.

WAARSCHUWING

• Houd u aan aangegeven snelheidslimieten en
overschrijd ze niet.

• Rijd altijd voorzichtig en let goed op wanneer u
één van de cruise controlmodi gebruikt. Lees het
Instructieboekje goed door en zorg dat u het goed
begrijpt voordat u het ICC-systeem gebruikt. Om

ernstig letsel of de dood te voorkomen is het be-
langrijk niet uitsluitend op het systeem te vertrou-
wen om ongelukken te voorkomen of om de snel-
heid van de auto onder controle te houden in nood-
situaties. Gebruik het ICC-systeem alleen bij
geschikte weg- en verkeersomstandigheden.

• In de traditionele cruise controlmodus (vaste snel-
heid) gaat er geen waarschuwingssignaal af wan-
neer u uw voorligger te dicht nadert. Let goed op
de afstand tussen uw voertuig en uw voorligger,
anders zou er een ongeluk kunnen gebeuren.

Het ICC-systeem kan niet worden bediend als de
snelheidsbegrenzer aanstaat. (Zie “Snel-
heidsbegrenzer” eerder in dit hoofdstuk voor de wer-
king van de snelheidsbegrenzer.)

INTELLIGENT CRUISE CONTROLSYSTEEM (ICC) (indien aanwezig voor model met automatische
versnellingsbak (AT))
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1. Volgafstandregeling

2. Traditionele (vaste snelheid) cruise control-
modus

Druk op de hoofdschakelaarjA om te kiezen uit
de volgafstandregeling j1 en de traditionele
cruise controlmodus (vaste snelheid)j2 .

Om de volgafstandregeling j1 te selecteren,
drukt u kort op de hoofdschakelaarjA . Wan-
neer u liever de traditionele cruise control (vaste
snelheid)j2 gebruikt, houdt u de hoofdschake-
laarjA langer dan ongeveer 1,5 seconden inge-
drukt.

Als er eenmaal een cruise controlmodus is gese-
lecteerd, kan deze niet meer worden veranderd.
Om toch weer van modus te veranderen, moet u
de hoofdschakelaar eenmaal indrukken om het
systeem uit te zetten. Drukvervolgens nogmaals

op de hoofdschakelaar om het systeem weer aan
te zetten en kies vervolgens de gewenste cruise
controlmodus.

Bevestig altijd de instelling op het display van
het ICC-systeem.

Raadpleeg voor de volgafstandregeling de vol-
gende beschrijving. Raadpleeg voor de traditio-
nele cruise controlmodus (vaste snelheid) “Tra-
ditionele (vaste snelheid) cruise controlmodus” ver-
derop in dit hoofdstuk.

DE VOLGAFSTANDREGELING
SELECTEREN
Om de volgafstandregeling j1 te selecteren,
drukt u kort op de hoofdschakelaarjA .

VOLGAFSTANDREGELING
In de volgafstandregeling handhaaft het Intelli-
gent Cruise Controlsysteem (ICC) automatisch
een geselecteerde afstand tot de voorligger

overeenkomstig de snelheid van dat voertuig
(tot aan de ingestelde snelheid), of de
ingestelde snelheid indien de weg vóór u vrij is.

Met het ICC-systeem kan de bestuurder dezelfde
rijsnelheid aanhouden als andere auto’s, zon-
der deze voortdurend te hoeven aanpassen, wat
wel zou moeten met een normaal cruise control-
systeem.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE
VOLGAFSTANDREGELING

Het systeem is bedoeld om de bediening van de
auto te vereenvoudigen wanneer u een voertuig
in dezelfde richting en op dezelfde rijstrook
volgt.

Als de radarsensorjA een langzamer rijdende
auto opmerkt, zal het systeem de rijsnelheid
aanpassen zodat uw auto de voorligger volgt op
de geselecteerde afstand.

JVS0270XZ
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Het systeem bedient het gaspedaal automatisch
en zal zo nodig remmen (tot ongeveer 40% van
het remvermogen van de auto).

Het detectiebereik van de sensor bedraagt on-
geveer 200 m (650 ft) in voorwaartse richting.

WAARSCHUWING

• Dit systeem dient alleen ter ondersteuning van de
bestuurder en is geen voorziening die een botsing
kan voorzien of voorkomen. De bestuurder blijft te
allen tijde verantwoordelijk om alert te zijn, veilig
te rijden en de controle over de auto te behouden.

• Het systeem is vooral bedoeld voor gebruik op
rechte, droge of open wegen zonder al te druk ver-
keer. Het is niet verstandig om het systeem te ge-
bruiken in stadsverkeer of op overvolle wegen.

• Het systeem past zich niet automatisch aan de
wegomstandigheden aan. Dit systeem functio-
neert het best in verkeer met een rustige rijstroom.
Gebruik het systeem niet op wegen met scherpe
bochten, op bevroren wegen, tijdens hevige regen
of in mist.

De radarsensor is niet in staat om de volgende
objecten op te merken:

• Stilstaande en langzaam rijdende voertuigen

• Voetgangers of objecten op de weg

• Tegemoetkomend verkeer op dezelfde rijstrook

• Motorfietsen die aan de rand van de rijstrook rij-
den

WAARSCHUWING

• Aangezien de prestaties van de afstandsregeling
aan beperkingen onderhevig zijn, mag u nooit al-
leen op het Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC)
vertrouwen. Dit systeem is niet bedoeld om roeke-
loos, onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag te
corrigeren en biedt ook geen hulp bij verminderd
zicht door regen, mist, of andere slechte weersom-
standigheden. Matig uw snelheid door het rempe-
daal in te trappen, afhankelijk van de afstand tot
de voorligger en de omliggende omstandigheden,
om zo een veilige afstand tussen de voertuigen te
handhaven.

• Als uw voorligger plotseling stopt, remt de auto af
tot stilstand binnen de beperkingen van het sys-
teem. Het systeem wordt uitgeschakeld en geeft
een geluidssignaal af, zodra het oordeelt dat het
voertuig tot stilstand is gekomen. Om te voorko-
men dat het voertuig in beweging komt, moet de
bestuurder het rempedaal intrappen.

• Het systeem zal onder bepaalde weg- of weersom-
standigheden een voorligger niet altijd opmerken.
Om ongevallen te voorkomen moet u het ICC-sys-
teem onder de volgende omstandigheden nooit
gebruiken:

– Op drukke wegen of op wegen met
scherpe bochten

– Op gladde wegoppervlakken, zoals op ijs
of sneeuw, enz.

– Tijdens slecht weer (regen, mist, sneeuw,
enz.)

– Wanneer de sensor van het systeem is be-
dekt met regen, sneeuw of vuil

– Heuvelafwaarts (de auto gaat mogelijk
sneller rijden dan de ingestelde snelheid
en door de aanhoudende remwerking
kunnen de remmen oververhit raken)

– Op alsmaar dalende en stijgende wegen

– Wanneer het door de verkeersomstandig-
heden lastig wordt om de juiste afstand
tussen auto’s te bewaren, vanwege het
veelvuldig gas geven en afremmen.

• Gebruik het ICC-systeem niet wanneer u met een
aanhanger rijdt (voor Europa). Het systeem zal mo-
gelijk eventuele voorliggers niet opmerken.

• Bij sommige weg- of verkeersomstandigheden kan
een voertuig of een object onverwachts in het
detectiegebied van de sensor terechtkomen waar-
door de auto automatisch afgeremd wordt. U moet
wellicht de volgafstand tot eventuele voorliggers
regelen door middel van het gaspedaal. Blijf te
allen tijde alert en vermijd het gebruik van het ICC-
systeem als het wordt afgeraden in dit hoofdstuk.
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DE VOLGAFSTANDREGELING
GEBRUIKEN

Houd altijd uw aandacht bij het bedienen van de
auto en zorg ervoor dat u altijd klaar bent om de
volgafstand handmatig aan te passen. De volg-
afstandregeling van het Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (ICC) zal onder sommige rij-
omstandigheden niet in staat zijn om de gese-
lecteerde afstand tussen auto’s (volgafstand) of
de geselecteerde rijsnelheid te handhaven.

De volgafstandregeling maakt gebruik van een
sensorjA achter de onderste grille van de voor-
bumper om voorliggers op te merken. Deze sen-
sor vangt over het algemeen de signalen op die
door de reflectors van de voorligger worden
weerkaatst. Als de sensor de reflector van het
voorliggende voertuig niet kan waarnemen, kan
het ICC-systeem de geselecteerde afstand mo-
gelijk niet handhaven.

Hier volgen enkele omstandigheden waaronder
de sensor de signalen niet kan detecteren:

• Wanneer sneeuw of opspattend water van de weg
het zicht van de sensor vermindert.

• Wanneer de achterbank of bagageruimte van uw
auto is volgeladen met zeer zware bagage.

Het ICC-systeem is ontworpen om automatisch
de werking van de sensor te controleren binnen
de beperkingen van het systeem. Wanneer het
sensordeel van de voorbumper vuil of bedekt is,
wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.
Als de sensor is bedekt met ijs, een doorzichtige
of doorschijnende zak van vinyl, enz., is het ICC-
systeem mogelijk niet in staat reflecterende sig-
nalen op te merken. De volgafstandregeling
wordt in deze gevallen mogelijk niet uitgescha-
keld en kan wellicht de geselecteerde afstand
tot de voorligger niet handhaven. Controleer en
reinig het sensoroppervlak regelmatig.

De volgafstandregeling is bedoeld om een be-
paalde volgafstand te handhaven en snelheid te
minderen in overeenstemming met de langza-
mer rijdende voorligger. Het systeem zal de auto
zoveel afremmen als nodig is en indien de voor-
ligger tot stilstand komt, remt de auto ook af tot
stilstand. Het ICC-systeem kan echter maximaal
beschikken over 40% van het totale rem-
vermogen van uw auto. Dit systeem dient alleen
gebruikt te worden wanneer de verkeersomstan-
digheden het toelaten om een redelijk constante
of slechts geleidelijk veranderende rijsnelheid

te handhaven. Als een auto invoegt in de
rijstrook voor u of als de auto voor u plotseling
afremt, kan het zijn dat de afstand tussen de
auto’s kleiner wordt doordat het ICC-systeem de
rijsnelheid mogelijk niet snel genoeg kan aan-
passen. In dat geval laat het ICC-systeem een
waarschuwingssignaal klinken en knippert het
display van het systeem om de bestuurder aan
te sporen de nodige actie te ondernemen.

Het systeem wordt uitgeschakeld en een
geluidssignaal waarschuwt u wanneer de
rijsnelheid daalt tot onder ca. 24 km/u (15 mph)
en er geen voorligger wordt gedetecteerd. Het
systeem schakelt tevens uit wanneer de auto
harder rijdt dan de maximaal ingestelde snel-
heid.

Zie “Waarschuwing bij naderen” verderop in dit hoofd-
stuk.

De volgende elementen worden geregeld in de
volgafstandregeling:

• Als er geen voorliggers zijn, handhaaft de volg-
afstandregeling de door de bestuurder ingestelde
rijsnelheid. Het bereik waarbinnen een snelheid
kan worden ingesteld loopt van ca. 32 tot 180 km/u
(20 tot 112 mph)

• Wanneer er een voertuig voor u rijdt past de volg-
afstandregeling de snelheid aan zodat de door de
bestuurder geselecteerde volgafstand gehand-
haafd blijft. Het aangepaste snelheidsbereik reikt
tot de ingestelde snelheid. Als uw voorligger plot-
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seling stopt, remt de auto af tot stilstand binnen
de beperkingen van het systeem. Het systeem
wordt uitgeschakeld zodra het oordeelt dat de auto
tot stilstand is gekomen en geeft vervolgens een
geluidssignaal af.

• Wanneer het voorliggende voertuig van rijstrook is
veranderd, zal de volgafstandregeling gas geven
en de rijsnelheid handhaven tot aan de ingestelde
snelheid.

Het ICC-systeem regelt de rijsnelheid niet en
waarschuwt u niet wanneer u een stilstaande
auto of langzaam rijdende voertuigen nadert. U
moet op de bediening van de auto letten om de
juiste volgafstand tot eventuele voorliggers te
bewaren wanneer u tolpoorten of verkeersop-
stoppingen nadert.

Het detectiegebied van de radarsensor is be-
perkt. De volgafstandregeling kan alleen de ge-
selecteerde afstand bewaren als een voorligger
zich in het detectiegebied bevindt.

Een voorligger kan door zijn positie op de
rijstrook buiten het detectiegebied terecht ko-
men. Motorfietsen worden soms niet opgemerkt
in dezelfde rijstrook als zij op enige afstand van
de middellijn van de rijstrook rijden. Een auto
die vóór u invoegt in uw rijstrook, wordt moge-
lijk niet gedetecteerd totdat hij zich volledig op
uw rijstrook verplaatst heeft. In dit geval zal het
ICC-systeem u mogelijk waarschuwen door mid-
del van een geluidssignaal en het knipperen van
de systeemindicator. De bestuurder zal dan wel-
licht handmatig de volgafstand moeten aanpas-
sen.

SSD0252Z
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Op sommige wegen, zoals bochtige, heuvelach-
tige, of smalle wegen, of op wegen met weg-
werkzaamheden, kan de radarsensor voertui-
gen signaleren op een andere rijstrook of een
voorligger soms tijdelijk niet waarnemen. Hier-
door kan het gebeuren dat het ICC-systeem de
auto afremt of juist gas geeft.

Het detecteren van voorliggers kan ook beïn-
vloed worden door de bediening van de auto
(stuurmanoeuvre of positie op de rijstrook, enz.)
of de voertuigconditie. In dit geval zal het ICC-
systeem u mogelijk waarschuwen door middel
van een onverwacht geluidssignaal en het knip-
peren van de systeemindicator. U zult dan zelf
moeten zorgen dat de auto de juiste volgafstand
tot de voorligger aanhoudt.

Wanneer u op een snelweg rijdt op een inge-
stelde rijsnelheid en een langzamer rijdende
voorligger nadert, zal het ICC-systeem de rijsnel-
heid aanpassen om de door de bestuurder ge-
selecteerde volgafstand te behouden. Als de
voorligger van rijstrook wisselt of de snelweg
verlaat, voert het ICC-systeem uw rijsnelheid op
tot de ingestelde rijsnelheid. Houd uw hoofd bij

het autorijden om de controle over de auto te
behouden terwijl deze accelereert naar de inge-
stelde rijsnelheid.

De auto handhaaft de ingestelde snelheid mo-
gelijk niet op bochtige of heuvelachtige wegen.
Als dit gebeurt, moet u de rijsnelheid handma-
tig aanpassen.

ICC-systeemschakelaar

U bedient het systeem via de hoofdschakelaar
en vier regelschakelaars, die alle aan het stuur-
wiel zijn gemonteerd.

1. <RES +>-schakelaar:

Hervat de ingestelde snelheid of verhoogt de
snelheid stapsgewijs.

2. <SET –>-schakelaar:

Stelt de gewenste kruissnelheid in, vermin-
dert de snelheid stapsgewijs.

SSD0253Z
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3. <CANCEL>-schakelaar:

Zet het systeem uit zonder de ingestelde rij-
snelheid te wissen.

4. Afstandschakelaar:

Verandert de volgafstand van de auto:

• Lang

• Midden

• Kort

5. Hoofdschakelaar:

Hoofdschakelaar om het systeem te active-
ren

6. Hoofdschakelaar snelheidsbegrenzing (voor
details, zie “Snelheidsbegrenzer” eerder in dit
hoofdstuk. Wanneer de schakelaar wordt in-
gedrukt, wordt het ICC-systeem uitgescha-
keld.)

Display en indicators voor het
ICC-systeem

Het display bevindt zich tussen de snelheids-
meter en de toerenteller.

1. Deze indicator geeft de status van het ICC-
systeem weer door middel van een kleur.

• Intelligent Cruise Controlsysteem ON-indicator
(wit):

Geeft aan dat de hoofdschakelaar is inge-
schakeld.

• Indicator voor ingesteld Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (groen):

Geeft aan dat er een kruissnelheid is inge-
steld

• Waarschuwing Intelligent Cruise Control-
systeem (oranje):

Geeft aan dat er een storing is in het ICC-
systeem.

2. Voorliggerindicator:

Geeft aan of er voorliggers zijn.

3. Indicator voor ingestelde rijsnelheid:

Toont de ingestelde rijsnelheid van de auto.
De snelheidseenheid kan in “km/u” en
“MPH” worden uitgedrukt. (Raadpleeg het In-
finiti InTouch Instructieboekje.)

4. Indicator voor ingestelde volgafstand:

Toont de geselecteerde afstand tussen voer-
tuigen, ingesteld met de afstandschakelaar.

De volgafstandregeling bedienen

Om de cruise control aan te zetten, drukt u de
hoofdschakelaar jA kort in. De Intelligent
Cruise Controlsysteem (ICC) ON-indicator (wit),
de indicator voor ingestelde volgafstand, en de
indicator voor ingestelde rijsnelheid gaan bran-
den en in standby om ingesteld te worden.
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U kunt de kruissnelheid instellen door gas te
geven tot de auto de gewenste snelheid bereikt,
de <SET –>-schakelaar in te drukken en vervol-
gens los te laten. (De indicator voor ingesteld
ICC-systeem (groen), de voorliggerindicator, de
indicator voor ingestelde volgafstand en de in-
dicator voor ingestelde rijsnelheid gaan bran-
den.) Haal uw voet van het gaspedaal. Uw auto
blijft op de ingestelde snelheid rijden.

Als de <SET –>-schakelaar onder de volgende
omstandigheden wordt ingedrukt, kan het sys-
teem niet worden ingesteld. De indicator voor
ingestelde rijsnelheid gaat gedurende ongeveer
2 seconden knipperen:

• Wanneer u onder de 32 km/u (20 mph) rijdt en de
voorligger niet wordt gedetecteerd

• Wanneer de schakelhendel niet in de D-stand (rij-
den) of handmatige schakelstand staat

• Wanneer de auto op de parkeerrem staat

• Wanneer de bestuurder de remmen bedient

Als de <SET –>-schakelaar onder de volgende
omstandigheden wordt ingedrukt, kan het sys-
teem niet worden ingesteld.

Er zal een waarschuwingssignaal klinken en het
waarschuwingsbericht [Niet beschikbaar] ver-
schijnt op het voertuiginformatiedisplay.

• Wanneer de selectieknop voor de INFINITI rijstand
op SNOW staat (Zet de selectieknop voor de
INFINITI rijstand in een andere stand om het ICC-
systeem te kunnen gebruiken, en druk dan op de
hoofdschakelaar om het ICC-systeem uit te zetten,
en reset de ICC-schakelaar door wederom op de
hoofdschakelaar te drukken.)

Voor informatie over de INFINITI-rijmodus-
keuzeschakelaar, zie “INFINITI-rijmodus-
keuzeschakelaar” eerder in dit hoofdstuk.

• Wanneer het Vehicle Dynamic Control-systeem
(VDC) of het Elektronische stabiliteitsregelings-
systeem (ESP) uitstaat (om het ICC-systeem te ge-
bruiken moet u het VDC-systeem of het ESP-sys-
teem aanzetten. Druk op de hoofdschakelaar om
het ICC-systeem uit te zetten en reset de ICC-scha-
kelaar door nogmaals op de hoofdschakelaar te
drukken.)

Zie voor meer informatie over het VDC- of
ESP-systeem, “Vehicle Dynamic Control-systeem
(VDC) (behalve voor Europa)” eerder in dit hoofd-
stuk of “Elektronische stabiliteitsregeling (ESP)
(voor Europa)” eerder in dit hoofdstuk.

• Wanneer het ABS-, VDC- of ESP-systeem in werking
is (inclusief het tractieregelingsysteem)

• Wanneer een wiel slipt (om het ICC-systeem te ge-
bruiken moet u ervoor zorgen dat de wielen niet
meer slippen.)
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Werking van het systeem
1. Weergave ingesteld systeem met voorlig-

ger

2. Weergave ingesteld systeem zonder
voorligger

WAARSCHUWING

Normaal gesproken wanneer de afstand tot de voor-
ligger geregeld wordt, zal het systeem automatisch
accelereren of afremmen overeenkomstig de snelheid
van het voorliggende voertuig. Druk het gaspedaal in
om goed te accelereren wanneer dit nodig is om van
rijstrook te wisselen. Druk het rempedaal in als het
nodig is om af te remmen om de volgafstand te behou-
den, wanneer een voorligger plotseling afremt of wan-
neer er een ander voertuig invoegt. Blijf altijd alert
wanneer u het ICC-systeem gebruikt.

De bestuurder stelt de gewenste rijsnelheid in
afhankelijk van de rijomstandigheden. Het ICC-

systeem handhaaft de ingestelde rijsnelheid,
gelijk aan de standaard cruise control, zolang
op de rijstrook vóór u geen andere auto wordt
gesignaleerd.

Het ICC-systeem toont de ingestelde rijsnelheid.

Voorligger gedetecteerd:

Wanneer er een voorligger wordt gedetecteerd
in dezelfde rijstrook, remt het ICC-systeem de
auto af door het gaspedaal te regelen en de rem-
men te activeren om zo af te stemmen op de rij-
snelheid van de langzamer rijdende voorligger.
Vervolgens regelt het systeem de rijsnelheid,
gebaseerd op de rijsnelheid van de voorligger
om de door de bestuurder gekozen afstand te
behouden.

De remlichten van de auto gaan aan wanneer
het ICC-systeem remt.

Als de remmen worden bediend kunt u een ge-
luid horen. Dit is geen storing.

Wanneer een voorligger wordt gedetecteerd,
gaat de voorliggerindicator branden. Het ICC-
systeem toont bovendien de ingestelde rijsnel-
heid en de geselecteerde volgafstand.

Geen voorligger gedetecteerd:

Wanneer de voorligger niet langer wordt gede-
tecteerd, voert het ICC-systeem uw rijsnelheid
geleidelijk op tot de eerder ingestelde rijsnel-
heid. Het ICC-systeem handhaaft vervolgens de
ingestelde rijsnelheid.

Wanneer er geen voorligger meer wordt gedetec-
teerd, gaat de voorliggerindicator uit.

Als een voorligger verschijnt tijdens het accele-
reren naar de ingestelde rijsnelheid of terwijl
het ICC-systeem in werking is, zal het systeem
de volgafstand tot dat voertuig regelen.

Wanneer er geen voorligger meer wordt waarge-
nomen onder ca. 24 km/u (15 MPH) wordt het
systeem uitgeschakeld.
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Wanneer u een ander voertuig inhaalt, gaat de
indicator voor ingestelde rijsnelheid knipperen
zodra de auto sneller rijdt dan de ingestelde rij-
snelheid. De voorliggerindicator gaat uit zodra
de weg voor de auto leeg is. Wanneer u het pe-
daal loslaat, gaat de auto terug naar de vorige
ingestelde rijsnelheid.

Ondanks dat uw rijsnelheid is ingesteld in het
ICC-systeem, kunt u het gaspedaal indrukken
wanneer het nodig is om de rijsnelheid van uw
auto snel te verhogen.

De ingestelde rijsnelheid veranderen
Om de vooringestelde snelheid te annuleren,
kunt u een van de volgende methodes gebrui-
ken:

• Druk op de CANCEL-schakelaar. De indicator voor
ingestelde rijsnelheid gaat uit.

• Tik met uw voet op het rempedaal. De indicator voor
ingestelde rijsnelheid gaat uit.

• Zet de hoofdschakelaar uit. Zowel de indicator voor
ingesteld Intelligent Cruise Controlsysteem (groen)
als de indicator voor ingestelde rijsnelheid gaan
uit.

Om een hogere kruissnelheid in te stellen, kunt
u een van de volgende methodes gebruiken:

• Trap het gaspedaal in. Wanneer de auto de ge-
wenste rijsnelheid heeft, drukt u de schakelaar
<SET –> in en laat u deze los.

• Houd de <RES +>-schakelaar ingedrukt. De inge-
stelde rijsnelheid wordt nu met ongeveer 5 km/u of
5 mph verhoogd.

• Druk de <RES +>-schakelaar in en laat deze snel
weer los. Telkens wanneer u dit doet wordt de inge-
stelde rijsnelheid met ongeveer 1 km/u of 1 mph
verhoogd.

Om een lagere kruissnelheid in te stellen, kunt
u een van de volgende methodes gebruiken:

• Tik met uw voet lichtjes op het rempedaal. Wan-
neer de auto de gewenste rijsnelheid heeft bereikt,
drukt u op de <SET –>-schakelaar en laat u deze
weer los.

• Houd de <SET –>-schakelaar ingedrukt. De inge-
stelde rijsnelheid wordt nu met ongeveer 5 km/u of
5 mph verlaagd.

• Druk de <SET –>-schakelaar in en laat snel weer los.
Telkens wanneer u dit doet wordt de ingestelde rij-
snelheid met ongeveer 1 km/u of 1 mph verlaagd.

U gaat terug naar de eerder ingestelde rijsnel-
heid door de <RES +>-schakelaar in te drukken
en weer los te laten. De auto hervat de laatste
ingestelde kruissnelheid zodra de auto sneller
rijdt dan 32 km/u (20 mph).

De ingestelde volgafstand wijzigen

U kunt op elk gewenst moment de afstand tus-
sen uw auto en de voorligger instellen, afhanke-
lijk van de verkeersomstandigheden.

Telkens wanneer u de afstandschakelaarjA in-
drukt, wisselt de afstandinstelling tussen lang,
midden, kort en weer terug naar lang in deze
volgorde.

• De afstand tot de voorligger verandert afhankelijk
van de rijsnelheid. Hoe hoger de rijsnelheid, hoe
groter de volgafstand.

• Als de motor uitgezet wordt, wordt de ingestelde
afstand “lang”. (Telkens wanneer de motor gestart
wordt, wordt de initiële instelling “lang”.)
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Waarschuwing bij naderen
Als uw auto een voorligger te dicht nadert door-
dat deze abrupt afremt of omdat een andere auto
invoegt, waarschuwt het systeem de bestuurder
met een geluidssignaal en een waarschuwing op
het ICC-systeemdisplay. Rem af door het rempe-
daal in te trappen en zo een veilige volgafstand
aan te houden als:

• Het geluidssignaal klinkt.

• De voorliggerindicator en de indicator voor inge-
stelde volgafstand knipperen

Het waarschuwingssignaal gaat in sommige ge-
vallen niet af wanneer er een korte afstand is
tussen de voertuigen. Enkele voorbeelden zijn:

• Wanneer de auto’s met dezelfde rijsnelheid rijden
en de afstand tussen de auto’s niet verandert

• Wanneer de voorligger sneller rijdt en de afstand
tussen de auto’s toeneemt

• Wanneer een voertuig vlak vóór u invoegt

Het waarschuwingssignaal klinkt niet wanneer:

• Uw auto voertuigen nadert die geparkeerd staan of
langzaam rijden.

• Het gaspedaal wordt ingetrapt, om de systeem-
werking te annuleren.

OPMERKING

Het waarschuwingssignaal bij naderen kan mogelijk
klinken en het systeemdisplay kan gaan knipperen

Afstand Display
Geschatte afstand bij 100 km/u

(60 MPH) (m (ft))

Lang m 60 (200)

Midden m 45 (150)

Kort m 30 (100)
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wanneer de radarsensor objecten detecteert naast de
auto of langs de weg. Hierdoor kan het gebeuren dat
het ICC-systeem de auto afremt of juist gas geeft. De
radarsensor detecteert deze objecten wellicht wan-
neer er gereden wordt op bochtige wegen, smalle we-
gen, heuvelachtige wegen of wanneer u een bocht in-
of uitrijdt. U moet in deze gevallen zelf de juiste af-
stand tot uw voorligger regelen.

Bovendien kan de gevoeligheid van de sensor
beïnvloed worden door de voertuigbediening
(stuurmanoeuvres of positie in de rijstrook),
door de verkeerssituatie of door de toestand van
de auto (bijvoorbeeld wanneer er met een be-
schadigde auto wordt gereden).

Automatisch uitschakelen
Onder de volgende omstandigheden klinkt een
geluidssignaal en wordt de cruise control auto-
matisch uitgeschakeld.

• Wanneer het voertuig voor u niet gedetecteerd
wordt en u langzamer rijdt dan 24 km/u (15 mph)

• Wanneer het systeem vindt dat de auto stilstaat.

• Wanneer de schakelhendel niet in de D-stand (rij-
den) of handmatige schakelstand staat.

• Wanneer de auto op de parkeerrem staat.

• Wanneer de INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar in
de SNOW-modus staat.

• Wanneer het VDC- of ESP-systeem uitgeschakeld
wordt.

• Als het ABS-systeem, VDC-systeem of ESP-systeem
in werking is (inclusief het tractieregelingsysteem).

• Wanneer het meten van de afstand wordt verstoord
vanwege vuil of een obstructie op de sensor.

• Wanneer een wiel slipt.

• Wanneer het radarsignaal tijdelijk onderbroken is

Waarschuwing en display
Situatie A:

Onder de volgende omstandigheden wordt het
Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) automa-
tisch uitgeschakeld. Er zal een akoestisch sig-
naal klinken en het waarschuwingsbericht [Niet
beschikbaar] zal op het voertuiginformatie-
display verschijnen.

• Wanneer het VDC- of ESP-systeem wordt uitgezet

• Wanneer het ABS-systeem, VDC-systeem of ESP-
systeem in werking is (inclusief het tractieregeling-
systeem)

• Wanneer een wiel slipt

• Wanneer de INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar in
de SNOW-stand staat

• Wanneer het radarsignaal tijdelijk onderbroken is

Te nemen maatregelen:

Wanneer de bovenstaande omstandigheden
niet meer bestaan, kan het ICC-systeem weer
aangezet worden om het systeem te gebruiken.

Situatie B:

Wanneer het deel van de voorbumper waar de
radarsensor zit vies of bedekt is, waardoor de
sensor voorliggers niet kan waarnemen, wordt
het ICC-systeem automatisch uitgeschakeld.

Er zal een akoestisch signaal klinken en het
waarschuwingsbericht [Voorradar bedekt] zal
verschijnen op het voertuiginformatiedisplay.

Te nemen maatregelen:

Als de waarschuwing wordt weergegeven, zet
het voertuig stil op een veilige plek, zet de scha-
kelhendel in de stand P (parkeren) en schakel
de motor uit. Wanneer het radarsignaal tijdelijk
onderbroken is, het sensordeel van de
voorbumper schoonmaken en de motor opnieuw
starten. Als het waarschuwingsbericht [Voor-
radar bedekt] nog steeds getoond wordt, dient
u het ICC-systeem na te laten kijken door een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.
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Situatie C:

Wanneer het ICC-systeem niet goed werkt, zal er
een geluidssignaal klinken en verschijnt de ICC-
systeemwaarschuwing (oranje).

Te nemen maatregelen:

Als de waarschuwing wordt weergegeven, zet
het voertuig stil op een veilige plek en zet de
schakelhendel in de stand P (parkeren). Zet de
motor uit, start de motor opnieuw, rijd verder en
stel het ICC-systeem weer in.

Indien het niet mogelijk is om het systeem in te
stellen of de indicator blijft branden, kan dat
betekenen dat er een storing is in het ICC-sys-
teem. Hoewel onder normale omstandigheden
wel met de auto kan worden gereden, moet u de
auto laten controleren door een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

Sensoronderhoud

De sensor van het ICC-systeemjA zit achter de
onderste grille van de voorbumper.

Let op het volgende om te zorgen dat het ICC-
systeem naar behoren functioneert:

• Houd het deel van de bumper waar de sensor zit
altijd schoon.

• Stoot niet tegen delen direct rondom de sensor en
beschadig deze niet.

• Bedek de sensor niet en plak geen stickers of an-
dere voorwerpen op de voorbumper bij de sensor.
U kunt zo een defect of storing veroorzaken.

• Bevestig geen metalen objecten in de buurt van
het sensoroppervlak (grillebeschermer, enz.).
U kunt zo een defect of storing veroorzaken.

• Wijzig, verwijder of verf de voorbumper niet. Neem
voordat u de voorbumper gaat aanpassen of her-
stellen contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

TRADITIONELE (vaste snelheid) CRUISE
CONTROLMODUS

Met deze functie kan op de volgende snelheden
gereden worden:

• boven ongeveer 40 km/u zonder dat u uw voet op
het gaspedaal hoeft te houden (behalve modellen
met VR30DDTT-motor).

• tussen ongeveer 40 en 240 km/u zonder dat u uw
voet op het gaspedaal hoeft te houden (modellen
met VR30DDTT-motor).

WAARSCHUWING

• In de traditionele cruise controlmodus (vaste snel-
heid) gaat er geen geluidssignaal af om u te waar-
schuwen als u te dicht in de buurt van het voorlig-
gende voertuig komt, omdat noch de aanwezig-
heid van de voorligger noch de volgafstand wordt
gedetecteerd.

• Let goed op de afstand tussen uw auto en de voor-
ligger, of er kan een ongeluk gebeuren.

• Bevestig altijd de instelling op het display van het
Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC).

• Gebruikde traditionele cruise controlmodus (vaste
snelheid) niet onder de volgende rij-
omstandigheden:
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– wanneer u voor de auto geen vaste snel-
heid kunt handhaven

– in druk verkeer of in verkeer met wisse-
lende snelheden

– op bochtige of heuvelachtige wegen

– op gladde wegen (regen, sneeuw, ijs)

– in zeer winderige gebieden

• U kunt anders de controle over de auto verliezen
en een ongeval veroorzaken.

Traditionele cruise controlschakelaar
(vaste snelheid)

1. <RES +>-schakelaar:

Hervat de ingestelde snelheid of verhoogt de
snelheid stapsgewijs.

2. <SET –>-schakelaar:

Stelt de gewenste kruissnelheid in, vermin-
dert de snelheid stapsgewijs.

3. <CANCEL>-schakelaar:

Zet het systeem uit zonder de ingestelde rij-
snelheid te wissen.

4. Hoofdschakelaar:

Hoofdschakelaar om het systeem te active-
ren.

5. Hoofdschakelaar snelheidsbegrenzing (voor
details, zie “Snelheidsbegrenzer” eerder in dit
hoofdstuk. Wanneer de schakelaar wordt in-
gedrukt, wordt het ICC-systeem uitgescha-
keld.)

Display en indicators voor traditionele
cruise controlmodus (vaste snelheid)

De display vindt u op het voertuiginformatie-
display.

1. Cruise-indicator:

Deze indicator toont de status van het ICC-
systeem aan de hand van een kleur.

• Cruise control ON-indicator (wit):

Geeft aan dat de hoofdschakelaar is inge-
schakeld.

• Indicator voor ingesteld cruise control (groen):

Wordt getoond wanneer de snelheid van
de auto wordt geregeld door de traditio-
nele cruise controlmodus (vaste snelheid)
van het ICC-systeem.

• Waarschuwing cruise controlsysteem (oranje):

Geeft aan dat er een storing is in het ICC-
systeem.

2. Indicator voor ingestelde rijsnelheid:

Deze indicator geeft de ingestelde rijsnel-
heid aan.

De traditionele cruise controlmodus
(vaste snelheid) bedienen
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Om de traditionele (vaste snelheid) cruise con-
trolmodus aan te zetten houdt u de hoofdscha-
kelaarjA langer dan 1,5 seconde ingedrukt.

Wanneer de hoofdschakelaar aangezet wordt,
zullen het display van de traditionele cruise con-
trolmodus (vaste snelheid) en de indicators op
het voertuiginformatiedisplay getoond worden.
Als u de hoofdschakelaar langer dan 1,5 seconde
ingedrukt houdt, zal het display van het Intelli-
gent Cruise Controlsysteem uitgaan. De Cruise-
indicator verschijnt. U kunt nu de gewenste
kruissnelheid instellen. Door nogmaals op de
hoofdschakelaar te drukken gaat het systeem
helemaal uit.

Wanneer het Distance Control Assist-systeem
(DCA) aanstaat, kan de traditionele cruise con-
trol (vaste snelheid) niet aangezet worden, ook
niet als u de hoofdschakelaar ingedrukt houdt.

Om de traditionele cruise control (met vaste
snelheid) in te stellen, moet u het DCA-systeem
uitschakelen. Zie “Distance Control Assist-systeem
(DCA) (indien aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk.

Het systeem gaat ook automatisch uit wanneer
u de contactschakelaar in de “OFF”-stand zet.
Om het ICC-systeem weer te gebruiken, drukt u
de hoofdschakelaar kort in (volgafstand-
regeling) of houdt u deze weer ingedrukt (tradi-
tionele cruise controlmodus) om het in te scha-
kelen.

LET OP

Om te voorkomen dat de cruise control per ongeluk
wordt ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat de
hoofdschakelaar uit staat wanneer u het ICC-systeem
niet gebruikt.

U kunt de kruissnelheid instellen door gas te
geven tot de auto de gewenste snelheid bereikt,
de <SET –>-schakelaar in te drukken en vervol-
gens los te laten. (De kleur van de Cruise-indica-
tor verandert in groen en de indicator voor inge-
stelde snelheid gaat branden.) Haal uw voet van
het gaspedaal. Uw auto blijft op de ingestelde
snelheid rijden.

• Wanneer u een andere auto wilt inhalen, drukt u
het gaspedaal in. Laat u het pedaal los, dan
valt de snelheid van de auto terug naar de
snelheid die eerder is ingesteld.

• De auto behoudt de ingestelde snelheid mogelijk
niet tijdens het op- of afrijden van steile hellingen.

Als dit zich voordoet moet u de snelheid van de
auto handmatig handhaven.

Om de vooringestelde snelheid te annuleren
kunt u een van de volgende methodes gebrui-
ken:

1. Druk op de <CANCEL>-schakelaar.
De rijsnelheidindicator gaat uit.

2. Tik met uw voet op het rempedaal.
De rijsnelheidindicator gaat uit.

3. Zet de hoofdschakelaar uit. Zowel de Cruise-
indicator als de ingestelde snelheid gaan uit.

Om een hogere kruissnelheid in te stellen, kunt
u een van de volgende methodes gebruiken:

1. Trap het gaspedaal in. Wanneer de auto de
gewenste rijsnelheid heeft, drukt u de scha-
kelaar <SET –> in en laat u deze los.

2. Houd de <RES +>-schakelaar ingedrukt. Wan-
neer de auto de gewenste rijsnelheid heeft
bereikt, laat u de schakelaar los.

3. Druk de <RES +>-schakelaar in en laat deze
snel weer los. Telkens wanneer u dit doet,
wordt de ingestelde rijsnelheid met ongeveer
1,6 km/u (1 mph) verhoogd.

Om een lagere kruissnelheid in te stellen, kunt
u een van de volgende methodes gebruiken:

1. Tik met uw voet lichtjes op het rempedaal.
Wanneer de auto de gewenste rijsnelheid
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heeft bereikt, drukt u op de <SET –>-schake-
laar en laat u deze weer los.

2. Houd de <SET –>-schakelaar ingedrukt. Wan-
neer de snelheid van de auto is afgenomen
tot de gewenste rijsnelheid, laat u de scha-
kelaar los.

3. Druk de <SET –>-schakelaar in en laat snel
weer los. Telkens wanneer u dit doet wordt
de ingestelde rijsnelheid met ca. 1,6 km/u
(1 mph) verlaagd.

U gaat terug naar de eerder ingestelde rijsnel-
heid door de <RES +>-schakelaar in te drukken
en weer los te laten. De auto keert terug naar de
laatst ingestelde kruissnelheid wanneer de rij-
snelheid hoger is dan 40 km/u (25 mph).

Automatisch uitschakelen
Onder de volgende omstandigheden klinkt een
geluidssignaal en wordt de cruise control auto-
matisch uitgeschakeld.

• Wanneer de auto ongeveer 13 km/u (8 mph) lang-
zamer rijdt dan de ingestelde snelheid

• Wanneer de schakelhendel niet in de D-stand (rij-
den) of handmatige schakelstand staat

• Wanneer de auto op de parkeerrem staat

• Als het VDC-systeem of ESP-systeem in werking is
(inclusief het tractieregelingsysteem)

• Wanneer een wiel slipt

Waarschuwing

Wanneer het systeem niet goed werkt, klinkt er
een geluidssignaal en wordt de kleur van de
Cruise-indicator oranje.

Te nemen maatregelen:

Als de kleur van de Cruise-indicator oranje
wordt, zet het voertuig dan stil op een veilige
plek en zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren). Zet de motor uit, start de motor opnieuw,
rijd verder en stel opnieuw in.

Indien het niet mogelijk is in te stellen of als de
indicator blijft branden, kan dat betekenen dat
er een storing is in het systeem. Hoewel onder
normale omstandigheden wel met de auto kan
worden gereden, moet u de auto laten controle-
ren door een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf.

Het Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC)
handhaaft automatisch een ingestelde afstand
tot uw voorligger overeenkomstig diens snel-
heid (tot de ingestelde snelheid), of de snelheid
die is ingesteld wanneer de weg voor u vrij is.

Het ICC-systeem kan worden ingesteld op één
van de twee cruise controlmodi:

• Volgafstandregeling:

Om een geselecteerde afstand tot uw voor-
ligger te behouden tot aan de vooraf inge-
stelde snelheid.

• Traditionele cruise controlmodus (vaste snelheid):

Om te rijden op een vooraf ingestelde snel-
heid.

WAARSCHUWING

• Houd u aan aangegeven snelheidslimieten en
overschrijd ze niet.

• Rijd altijd voorzichtig en let goed op wanneer u
één van de cruise controlmodi gebruikt. Lees het
Instructieboekje goed door en zorg dat u het goed
begrijpt voordat u het ICC-systeem gebruikt. Om
ernstig letsel of de dood te voorkomen is het be-
langrijk niet uitsluitend op het systeem te vertrou-
wen om ongelukken te voorkomen of om de snel-
heid van de auto onder controle te houden in nood-
situaties. Gebruik het ICC-systeem alleen bij
geschikte weg- en verkeersomstandigheden.
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• In de traditionele cruise controlmodus (vaste snel-
heid) gaat er geen waarschuwingssignaal af wan-
neer u uw voorligger te dicht nadert. Let goed op
de afstand tussen uw auto en de voorligger, of er
kan een ongeluk gebeuren.

Het ICC-systeem kan niet worden bediend als de
snelheidsbegrenzer aanstaat. (Zie “Snelheids-
begrenzer” eerder in dit hoofdstuk voor de werking
van de snelheidsbegrenzer.)

1. Volgafstandregeling

2. Traditionele (vaste snelheid) cruise control-
modus

Druk op de hoofdschakelaarjA om te kiezen uit
de volgafstandregeling j1 en de traditionele
cruise controlmodus (vaste snelheid)j2 .

Om de volgafstandregeling j1 te selecteren,
drukt u kort op de hoofdschakelaarjA . Wan-
neer u liever de traditionele cruise control (vaste
snelheid)j2 gebruikt, houdt u de hoofdschake-
laarjA langer dan ongeveer 1,5 seconden inge-
drukt.

Als er eenmaal een cruise controlmodus is gese-
lecteerd, kan deze niet meer worden veranderd.
Om toch weer van modus te veranderen, moet u
de hoofdschakelaar eenmaal indrukken om het
systeem uit te zetten. Drukvervolgens nogmaals

op de hoofdschakelaar om het systeem weer aan
te zetten en kies vervolgens de gewenste cruise
controlmodus.

Bevestig altijd de instelling op het display van
het ICC-systeem.

Raadpleeg voor de volgafstandregeling de vol-
gende beschrijving. Raadpleeg voor de traditio-
nele cruise controlmodus (vaste snelheid) “Tra-
ditionele (vaste snelheid) cruise controlmodus” ver-
derop in dit hoofdstuk.

DE VOLGAFSTANDREGELING
SELECTEREN
Om de volgafstandregeling j1 te selecteren,
drukt u kort op de hoofdschakelaarjA .

VOLGAFSTANDREGELING
In de volgafstandregeling handhaaft het Intelli-
gent Cruise Controlsysteem (ICC) automatisch
een geselecteerde afstand tot de voorligger
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overeenkomstig de snelheid van dat voertuig
(tot aan de ingestelde snelheid), of de
ingestelde snelheid indien de weg vóór u vrij is.

Met het ICC-systeem kan de bestuurder dezelfde
rijsnelheid aanhouden als andere auto’s, zon-
der deze voortdurend te hoeven aanpassen, wat
wel zou moeten met een normaal cruise control-
systeem.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE
VOLGAFSTANDREGELING

Het systeem is bedoeld om de bediening van de
auto te vereenvoudigen wanneer u een voertuig
in dezelfde richting en op dezelfde rijstrook
volgt.

Als de radarsensorjA een langzamer rijdende
auto opmerkt, zal het systeem de rijsnelheid
aanpassen zodat uw auto de voorligger volgt op
de geselecteerde afstand.

Het systeem bedient het gaspedaal automatisch
en zal zo nodig remmen (tot ongeveer 40% van
het remvermogen van de auto).

Het detectiebereik van de sensor bedraagt on-
geveer 200 m (650 ft) in voorwaartse richting.

WAARSCHUWING

• Dit systeem dient alleen ter ondersteuning van de
bestuurder en is geen voorziening die een botsing
kan voorzien of voorkomen. De bestuurder blijft te
allen tijde verantwoordelijk om alert te zijn, veilig
te rijden en de controle over de auto te behouden.

• Het systeem is vooral bedoeld voor gebruik op
rechte, droge of open wegen zonder al te druk ver-
keer. Het is niet verstandig om het systeem te ge-
bruiken in stadsverkeer of op overvolle wegen.

• Het systeem past zich niet automatisch aan de
wegomstandigheden aan. Dit systeem functio-
neert het best in verkeer met een rustige rijstroom.
Gebruik het systeem niet op wegen met scherpe
bochten, op bevroren wegen, tijdens hevige regen
of in mist.

De radarsensor is niet in staat om de volgende
objecten op te merken:

• Stilstaande en langzaam rijdende voertuigen

• Voetgangers of objecten op de weg

• Tegemoetkomend verkeer op dezelfde rijstrook

• Motorfietsen die aan de rand van de rijstrook rij-
den

Het systeem zal de auto niet automatisch af-
remmen tot stilstand.

WAARSCHUWING

• Aangezien de prestaties van de afstandsregeling
aan beperkingen onderhevig zijn, mag u nooit al-
leen op het Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC)
vertrouwen. Dit systeem is niet bedoeld om roeke-
loos, onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag te
corrigeren en biedt ook geen hulp bij verminderd
zicht door regen, mist, of andere slechte weersom-
standigheden. Matig uw snelheid door het rempe-
daal in te trappen, afhankelijk van de afstand tot
de voorligger en de omliggende omstandigheden,
om zo een veilige afstand tussen de voertuigen te
handhaven.

• Hoewel de remwerking wordt bestuurd door het
systeem, zal het systeem de auto niet automatisch
tot stilstand brengen. Als de auto snelheid min-
dert tot onder ongeveer 32 km/u (20 mph), wordt
het ICC-systeem automatisch uitgeschakeld en zal
er een waarschuwingszoemer klinken. (De
rembediening wordt ook uitgeschakeld.)

• Het systeem zal onder bepaalde weg- of weersom-
standigheden een voorligger niet altijd opmerken.
Om ongevallen te voorkomen moet u het ICC-sys-
teem onder de volgende omstandigheden nooit
gebruiken:
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– Op drukke wegen of op wegen met
scherpe bochten

– Op gladde wegoppervlakken, zoals op ijs
of sneeuw, enz.

– Tijdens slecht weer (regen, mist, sneeuw,
enz.)

– Wanneer de sensor van het systeem is be-
dekt met regen, sneeuw of vuil

– Heuvelafwaarts (de auto gaat mogelijk
sneller rijden dan de ingestelde snelheid
en door de aanhoudende remwerking
kunnen de remmen oververhit raken)

– Op alsmaar dalende en stijgende wegen

– Wanneer het door de verkeersomstandig-
heden lastig wordt om de juiste afstand
tussen auto’s te bewaren, vanwege het
veelvuldig gas geven en afremmen.

• Gebruik het ICC-systeem niet wanneer u met een
aanhanger rijdt (voor Europa). Het systeem zal mo-
gelijk eventuele voorliggers niet opmerken.

• Bij sommige weg- of verkeersomstandigheden kan
een voertuig of een object onverwachts in het
detectiegebied van de sensor terechtkomen waar-
door de auto automatisch afgeremd wordt. U moet
wellicht de volgafstand tot eventuele voorliggers
regelen door middel van het gaspedaal. Blijf te
allen tijde alert en vermijd het gebruik van het ICC-
systeem als het wordt afgeraden in dit hoofdstuk.

DE VOLGAFSTANDREGELING
GEBRUIKEN

Houd altijd uw aandacht bij het bedienen van de
auto en zorg ervoor dat u altijd klaar bent om de
volgafstand handmatig aan te passen. De volg-
afstandregeling van het Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (ICC) zal onder sommige rij-
omstandigheden niet in staat zijn om de gese-
lecteerde afstand tussen auto’s (volgafstand) of
de geselecteerde rijsnelheid te handhaven.

De volgafstandregeling maakt gebruik van een
sensorjA achter de onderste grille van de voor-
bumper om voorliggers op te merken. Deze sen-
sor vangt over het algemeen de signalen op die
door de reflectors van de voorligger worden
weerkaatst. Daarom, als de sensor de reflector
van het voorliggende voertuig niet kan waarne-
men, kan het ICC-systeem mogelijk de geselec-
teerde afstand niet handhaven.

Hier volgen enkele omstandigheden waaronder
de sensor de signalen niet kan detecteren:

• Wanneer sneeuw of opspattend water van de weg
het zicht van de sensor vermindert.

• Wanneer de achterbank of bagageruimte van uw
auto is volgeladen met zeer zware bagage.

• Als u met een aanhangwagen rijdt, enz.

Het ICC-systeem is ontworpen om automatisch
de werking van de sensor te controleren binnen
de beperkingen van het systeem. Wanneer het
sensordeel van de voorbumper vuil of bedekt is,
wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.
Als de sensor is bedekt met ijs, een doorzichtige
of doorschijnende zak van vinyl, enz., is het ICC-
systeem mogelijk niet in staat reflecterende sig-
nalen op te merken. De volgafstandregeling
wordt in deze gevallen mogelijk niet uitgescha-
keld en kan wellicht de geselecteerde afstand
tot de voorligger niet handhaven. Controleer en
reinig het sensoroppervlak regelmatig.

De volgafstandregeling is bedoeld om een be-
paalde volgafstand te handhaven en snelheid te
minderen in overeenstemming met de langza-
mer rijdende voorligger. Het systeem zal de auto
zoveel afremmen als nodig is en indien de voor-
ligger tot stilstand komt, remt de auto ook af tot
stilstand. Het ICC-systeem kan echter maximaal
over 40% van het totale remvermogen van uw
auto beschikken. Dit systeem dient alleen ge-
bruikt te worden wanneer de verkeersomstan-
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digheden het toelaten om een redelijk constante
of slechts geleidelijk veranderende rijsnelheid
te handhaven. Als een auto invoegt in de
rijstrook voor u of als de auto voor u plotseling
afremt, kan het zijn dat de afstand tussen de
auto’s kleiner wordt doordat het ICC-systeem de
rijsnelheid mogelijk niet snel genoeg kan aan-
passen. In dat geval laat het ICC-systeem een
waarschuwingssignaal klinken en knippert het
display van het systeem om de bestuurder aan
te sporen de nodige actie te ondernemen.

Het systeem wordt uitgeschakeld en een
waarschuwingszoemer gaat af als de snelheid
onder ongeveer 32 km/u (20 mph) daalt. Het
systeem zal ook uitschakelen onder de
snelheidsdrempel van 32 km/u (20 mph) of bo-
ven de maximum ingestelde snelheid.

Zie “Waarschuwing bij naderen” verderop in dit hoofd-
stuk.

De volgende elementen worden geregeld in de
volgafstandregeling:

• Als er geen voorliggers zijn, handhaaft de volg-
afstandregeling de door de bestuurder ingestelde
rijsnelheid. De snelheid kan worden ingesteld tus-
sen ongeveer 40 en 180 km/u (25 en 112 mph).

• Wanneer er een voertuig voor u rijdt past de volg-
afstandregeling de snelheid aan zodat de door u
geselecteerde volgafstand gehandhaafd blijft. De

snelheid kan aangepast worden tussen ongeveer
32 km/u (20 mph) en de ingestelde maximumsnel-
heid.

• Wanneer het voorliggende voertuig van rijstrook is
veranderd, zal de volgafstandregeling gas geven
en de rijsnelheid handhaven tot aan de ingestelde
snelheid.

Het ICC-systeem regelt de rijsnelheid niet en
waarschuwt u niet wanneer u een stilstaande
auto of langzaam rijdende voertuigen nadert. U
moet op de bediening van de auto letten om de
juiste volgafstand tot eventuele voorliggers te
bewaren wanneer u tolpoorten of verkeersop-
stoppingen nadert.
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Het detectiegebied van de radarsensor is be-
perkt. De volgafstandregeling kan alleen de ge-
selecteerde afstand bewaren als een voorligger
zich in het detectiegebied bevindt.

Een voorligger kan door zijn positie op de
rijstrook buiten het detectiegebied terecht ko-
men. Motorfietsen worden soms niet opgemerkt
in dezelfde rijstrook als zij op enige afstand van
de middellijn van de rijstrook rijden. Een auto
die vóór u invoegt in uw rijstrook, wordt moge-
lijk niet gedetecteerd totdat hij zich volledig op
uw rijstrook verplaatst heeft. In dit geval zal het
ICC-systeem u mogelijk waarschuwen door mid-
del van een geluidssignaal en het knipperen van
de systeemindicator. De bestuurder zal dan wel-
licht handmatig de volgafstand moeten aanpas-
sen.
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Op sommige wegen, zoals bochtige, heuvelach-
tige, of smalle wegen, of op wegen met weg-
werkzaamheden, kan de radarsensor voertui-
gen signaleren op een andere rijstrook of een
voorligger soms tijdelijk niet waarnemen. Hier-
door kan het gebeuren dat het ICC-systeem de
auto afremt of juist gas geeft.

Het detecteren van voorliggers kan ook beïn-
vloed worden door de bediening van de auto
(stuurmanoeuvre of positie op de rijstrook, enz.)
of de voertuigconditie. In dit geval zal het ICC-
systeem u mogelijk waarschuwen door middel
van een onverwacht geluidssignaal en het knip-
peren van de systeemindicator. U zult dan zelf
moeten zorgen dat de auto de juiste volgafstand
tot de voorligger aanhoudt.

Wanneer u op een snelweg rijdt op een inge-
stelde rijsnelheid en een langzamer rijdende
voorligger nadert, zal het ICC-systeem de rijsnel-
heid aanpassen om de door de bestuurder ge-
selecteerde volgafstand te behouden. Als de
voorligger van rijstrook wisselt of de snelweg
verlaat, voert het ICC-systeem uw rijsnelheid op
tot de ingestelde rijsnelheid. Houd uw hoofd bij

het autorijden om de controle over de auto te
behouden terwijl deze accelereert naar de inge-
stelde rijsnelheid.

De auto handhaaft de ingestelde snelheid mo-
gelijk niet op bochtige of heuvelachtige wegen.
Als dit gebeurt, moet u de rijsnelheid handma-
tig aanpassen.

ICC-systeemschakelaar

U bedient het systeem via de hoofdschakelaar
en vier regelschakelaars, die alle aan het stuur-
wiel zijn gemonteerd.

1. <RES +>-schakelaar:

Hervat de ingestelde snelheid of verhoogt de
snelheid stapsgewijs.

2. <SET –>-schakelaar:

Stelt de gewenste kruissnelheid in, vermin-
dert de snelheid stapsgewijs.

SSD0253Z
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3. <CANCEL>-schakelaar:

Zet het systeem uit zonder de ingestelde rij-
snelheid te wissen.

4. Afstandschakelaar:

Verandert de volgafstand van de auto:

• Lang

• Midden

• Kort

5. Hoofdschakelaar:

Hoofdschakelaar om het systeem te active-
ren

6. Hoofdschakelaar snelheidsbegrenzing (voor
details, zie “Snelheidsbegrenzer” eerder in dit
hoofdstuk. Wanneer de schakelaar wordt in-
gedrukt, wordt het ICC-systeem uitgescha-
keld.)

Display en indicators voor het
ICC-systeem

Het display bevindt zich tussen de snelheids-
meter en de toerenteller.

1. Deze indicator geeft de status van het ICC-
systeem weer door middel van een kleur.

• Intelligent Cruise Controlsysteem ON-indicator
(wit):

Geeft aan dat de hoofdschakelaar is inge-
schakeld.

• Indicator voor ingesteld Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (groen):

Geeft aan dat er een kruissnelheid is inge-
steld

• Waarschuwing Intelligent Cruise Control-
systeem (oranje):

Geeft aan dat er een storing is in het ICC-
systeem.

2. Voorliggerindicator:

Geeft aan of er voorliggers zijn.

3. Indicator voor ingestelde rijsnelheid:

Toont de ingestelde rijsnelheid van de auto.
De snelheidseenheid kan in “km/u” en
“MPH” worden uitgedrukt. (Raadpleeg het In-
finiti InTouch Instructieboekje.)

4. Indicator voor ingestelde volgafstand:

Toont de geselecteerde afstand tussen voer-
tuigen, ingesteld met de afstandschakelaar.

De volgafstandregeling bedienen

Om de cruise control aan te zetten, drukt u de
hoofdschakelaar jA kort in. De Intelligent
Cruise Controlsysteem (ICC) ON-indicator (wit),
de indicator voor ingestelde volgafstand, en de
indicator voor ingestelde rijsnelheid gaan bran-
den en in standby om ingesteld te worden.
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U kunt de kruissnelheid instellen door gas te
geven tot de auto de gewenste snelheid bereikt,
de <SET –>-schakelaar in te drukken en vervol-
gens los te laten. (De indicator voor ingesteld
ICC-systeem (groen), de voorliggerindicator, de
indicator voor ingestelde volgafstand en de in-
dicator voor ingestelde rijsnelheid gaan bran-
den.) Haal uw voet van het gaspedaal. Uw auto
blijft op de ingestelde snelheid rijden.

Wanneer de <SET –>-schakelaar onder de vol-
gende omstandigheden wordt ingedrukt, kan
het systeem niet worden ingesteld en zullen de
ICC-indicators ongeveer 2 seconden knipperen:

• Wanneer u langzamer rijdt dan 40 km/u (25 mph)
en de voorligger is niet opgemerkt.

• Wanneer de koppeling wordt ingetrapt.

• Wanneer de versnellingshendel op N (vrij) wordt
gezet.

• Wanneer de bestuurder de remmen intrapt.

Als de <SET –>-schakelaar onder de volgende
omstandigheden wordt ingedrukt, kan het sys-
teem niet worden ingesteld.

Er zal een waarschuwingssignaal klinken en het
waarschuwingsbericht [Niet beschikbaar] ver-
schijnt op het voertuiginformatiedisplay.

• Wanneer het Vehicle Dynamic Control-systeem
(VDC) of het Elektronische stabiliteitsregelings-
systeem (ESP) uitstaat (om het ICC-systeem te ge-
bruiken moet u het VDC-systeem of het ESP-sys-
teem aanzetten. Druk op de hoofdschakelaar om
het ICC-systeem uit te zetten en reset de ICC-scha-
kelaar door nogmaals op de hoofdschakelaar te
drukken.)

Voor meer informatie over het VDC-systeem
of het ESP-systeem, zie “Vehicle Dynamic Con-
trol-systeem (VDC) (behalve voor Europa)” eerder

in dit hoofdstuk of “Elektronische stabiliteits-
regeling (ESP) (voor Europa)” eerder in dit hoofd-
stuk.

• Wanneer ABS, VDC of ESP in werking is (inclusief
het tractieregelingsysteem)

• Wanneer een wiel slipt (om het ICC-systeem te ge-
bruiken moet u ervoor zorgen dat de wielen niet
meer slippen.)
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Werking van het systeem
1. Weergave ingesteld systeem met voorlig-

ger

2. Weergave ingesteld systeem zonder
voorligger

WAARSCHUWING

Normaal gesproken wanneer de afstand tot de voor-
ligger geregeld wordt, zal het systeem automatisch
accelereren of afremmen overeenkomstig de snelheid
van het voorliggende voertuig. Druk het gaspedaal in
om goed te accelereren wanneer dit nodig is om van
rijstrook te wisselen. Druk het rempedaal in als het
nodig is om af te remmen om de volgafstand te behou-
den, wanneer een voorligger plotseling afremt of wan-
neer er een ander voertuig invoegt. Blijf altijd oplet-
ten wanneer u het Intelligent Cruise Controlsysteem
(ICC) gebruikt.

De bestuurder stelt de gewenste rijsnelheid in
afhankelijk van de rijomstandigheden. Het ICC-
systeem handhaaft de ingestelde rijsnelheid,
gelijk aan de standaard cruise control, zolang
op de rijstrook vóór u geen andere auto wordt
gesignaleerd.

Het ICC-systeem toont de ingestelde rijsnelheid.

Voorligger gedetecteerd:

Wanneer er een voorligger wordt gedetecteerd
in dezelfde rijstrook, remt het ICC-systeem de
auto af door het gaspedaal te regelen en de rem-
men te activeren om zo af te stemmen op de rij-
snelheid van de langzamer rijdende voorligger.
Vervolgens regelt het systeem de rijsnelheid,
gebaseerd op de rijsnelheid van de voorligger
om de door de bestuurder gekozen afstand te
behouden.

De remlichten van de auto gaan aan wanneer
het ICC-systeem remt.

Als de remmen worden bediend kunt u een ge-
luid horen. Dit is geen storing.

Wanneer een voorligger wordt gedetecteerd,
gaat de voorliggerindicator branden. Het ICC-
systeem toont bovendien de ingestelde rijsnel-
heid en de geselecteerde volgafstand.

Geen voorligger gedetecteerd:

Wanneer de voorligger niet langer wordt gede-
tecteerd, voert het ICC-systeem uw rijsnelheid
geleidelijk op tot de eerder ingestelde rijsnel-
heid. Het ICC-systeem handhaaft vervolgens de
ingestelde rijsnelheid.

Wanneer er geen voorligger meer wordt waarge-
nomen, gaat de indicator voor gesignaleerde
voorligger uit.

Als een voorligger verschijnt tijdens het accele-
reren naar de ingestelde rijsnelheid of terwijl
het ICC-systeem in werking is, zal het systeem
de volgafstand tot dat voertuig regelen.
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Wanneer u een ander voertuig inhaalt, gaat de
indicator voor ingestelde rijsnelheid knipperen
zodra de auto sneller rijdt dan de ingestelde rij-
snelheid. De indicator voor gesignaleerde voor-
ligger gaat uit zodra de weg voor de auto leeg is.
Wanneer u het pedaal loslaat, gaat de auto te-
rug naar de vorige ingestelde rijsnelheid.

Ondanks dat uw rijsnelheid is ingesteld in het
ICC-systeem, kunt u het gaspedaal indrukken
wanneer het nodig is om de rijsnelheid van uw
auto snel te verhogen.

De ingestelde rijsnelheid veranderen
Het annuleren van de ingestelde rijsnelheid kan
op de volgende manieren:

• Druk op de <CANCEL>-schakelaar. De indicator in-
gestelde rijsnelheid gaat uit.

• Tik met uw voet op het rempedaal. De indicator in-
gestelde rijsnelheid gaat uit.

• Zet de hoofdschakelaar uit. Zowel de indicator In-
telligent Cruise Controlsysteem ingesteld (groen)
als de indicator voor de ingestelde snelheid gaan
uit.

Om een hogere kruissnelheid in te stellen, kunt
u een van de volgende methodes gebruiken:

• Trap het gaspedaal in. Wanneer de auto de ge-
wenste rijsnelheid heeft, drukt u de schakelaar
<SET –> in en laat u deze los.

• Houd de <RES +>-schakelaar ingedrukt. De inge-
stelde rijsnelheid wordt nu met ongeveer 5 km/u of
5 mph verhoogd.

• Druk de <RES +>-schakelaar in en laat deze snel
weer los. Telkens wanneer u dit doet wordt de inge-
stelde rijsnelheid met ongeveer 1 km/u of 1 mph
verhoogd.

Om een lagere kruissnelheid in te stellen, kunt
u een van de volgende methodes gebruiken:

• Tik met uw voet lichtjes op het rempedaal. Wan-
neer de auto de gewenste rijsnelheid heeft bereikt,
drukt u op de <SET –>-schakelaar en laat u deze
weer los.

• Houd de <SET –>-schakelaar ingedrukt. De inge-
stelde rijsnelheid wordt nu met ongeveer 5 km/u of
5 mph verlaagd.

• Druk de <SET –>-schakelaar in en laat snel weer los.
Telkens wanneer u dit doet wordt de ingestelde rij-
snelheid met ongeveer 1 km/u of 1 mph verlaagd.

U gaat terug naar de eerder ingestelde rijsnel-
heid door de <RES +>-schakelaar in te drukken
en weer los te laten. De auto keert terug naar de
laatst ingestelde kruissnelheid wanneer de rij-
snelheid hoger is dan 40 km/u (25 mph).

De ingestelde volgafstand wijzigen

U kunt op elk gewenst moment de afstand tus-
sen uw auto en de voorligger instellen, afhanke-
lijk van de verkeersomstandigheden.

Telkens wanneer u de afstandschakelaarjA in-
drukt, wisselt de afstandinstelling tussen lang,
midden, kort en weer terug naar lang in deze
volgorde.

• De afstand tot de voorligger verandert afhankelijk
van de rijsnelheid. Hoe hoger de rijsnelheid, hoe
groter de volgafstand.

• Als de motor wordt afgezet, wordt de ingestelde
afstand “lang”. (Telkens wanneer de motor gestart
wordt, is de aanvankelijke instelling “lang”.)
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Waarschuwing bij naderen
Als uw auto een voorligger te dicht nadert door-
dat deze abrupt afremt of omdat een andere auto
invoegt, waarschuwt het systeem de bestuurder
met een alarmsignaal en een waarschuwing op
het ICC-display. Rem af door het rempedaal in te
trappen en zo een veilige volgafstand aan te
houden als:

• Het geluidssignaal klinkt.

• De indicator signalering voorligger en de indicator
ingestelde volgafstand knipperen.

Het waarschuwingssignaal gaat in sommige ge-
vallen niet af wanneer er een korte afstand is
tussen de voertuigen. Enkele voorbeelden zijn:

• Wanneer de auto’s met dezelfde rijsnelheid rijden
en de afstand tussen de auto’s niet verandert

• Wanneer de voorligger sneller rijdt en de afstand
tussen de auto’s toeneemt

• Wanneer een voertuig vlak vóór u invoegt

Het alarmsignaal zal niet afgaan in de volgende
gevallen:

• Wanneer uw auto geparkeerde of langzaam
rijdende voertuigen nadert

• Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt, waarmee
de bestuurder de controle overneemt en het sys-
teem tijdelijk uitschakelt

Afstand Display
Geschatte afstand bij 100 km/u

(60 mph) [m (ft)]

Lang m 60 (200)

Midden m 45 (150)

Kort m 30 (100)
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OPMERKING

Het waarschuwingssignaal bij naderen kan mogelijk
klinken en het systeemdisplay kan gaan knipperen
wanneer de radarsensor objecten detecteert naast de
auto of langs de weg. Hierdoor kan het gebeuren dat
het ICC-systeem de auto afremt of juist gas geeft. De
radarsensor detecteert deze objecten wellicht wan-
neer er gereden wordt op bochtige wegen, smalle we-
gen, heuvelachtige wegen of wanneer u een bocht in-
of uitrijdt. U moet in deze gevallen zelf de juiste af-
stand tot uw voorligger regelen.

Bovendien kan de gevoeligheid van de sensor
beïnvloed worden door de voertuigbediening
(stuurmanoeuvres of positie in de rijstrook),
door de verkeerssituatie of door de toestand van
de auto (bijvoorbeeld wanneer er met een be-
schadigde auto wordt gereden).

Automatisch uitschakelen
Onder de volgende omstandigheden klinkt een
geluidssignaal en wordt de cruise control auto-
matisch uitgeschakeld.

• Wanneer de rijsnelheid onder ongeveer 32 km/u
(20 mph) daalt

• Wanneer de koppeling wordt ingetrapt

• Wanneer de schakelhendel op N (vrij) wordt gezet

• Wanneer de auto op de parkeerrem staat

• Wanneer het VDC- of ESP-systeem wordt uitgezet

• Als ABS, VDC of ESP in werking is (inclusief het
tractieregelingsysteem)

• Wanneer het meten van de afstand wordt verstoord
vanwege vuil op of belemmering van het sensor-
oppervlak

• Wanneer een wiel slipt

• Wanneer het radarsignaal tijdelijk onderbroken is

Waarschuwing en display
Situatie A:

Onder de volgende omstandigheden wordt het
Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) automa-
tisch uitgeschakeld. Er zal een akoestisch sig-
naal klinken en het waarschuwingsbericht [Niet
beschikbaar] zal op het voertuiginformatie-
display verschijnen:

• Wanneer het VDC- of ESP-systeem uitgeschakeld
wordt.

• Als het ABS-systeem, VDC-systeem of ESP-systeem
in werking is (inclusief het tractieregelingsysteem).

• Wanneer er een wiel slipt.

• Wanneer het radarsignaal tijdelijk onderbroken is.

Te nemen maatregelen:

Wanneer de bovenstaande omstandigheden
niet meer bestaan, kan het ICC-systeem weer
aangezet worden om het systeem te gebruiken.

Situatie B:

Wanneer het deel van de voorbumper waar de
radarsensor zit vies of bedekt is, waardoor de
sensor voorliggers niet kan waarnemen, wordt
het ICC-systeem automatisch uitgeschakeld.

Er zal een akoestisch signaal klinken en het
waarschuwingsbericht [Voorradar bedekt] zal
verschijnen op het voertuiginformatiedisplay.

Te nemen maatregelen:

Als het waarschuwingsbericht wordt weergege-
ven, stop de auto dan op een veilige plek, zet de
schakelhendel in de P-stand (parkeren) en zet
de motor af. Wanneer het signaal van de radar
tijdelijk onderbroken is, het sensordeel van de
voorbumper schoonmaken en de motor opnieuw
starten. Als het waarschuwingsbericht “Voor-
radar bedekt” nog steeds getoond wordt, dient
u het ICC-systeem na te laten kijken door een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.
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Situatie C:

Wanneer het ICC-systeem niet goed werkt, zal er
een geluidssignaal klinken en verschijnt de ICC-
systeemwaarschuwing (oranje).

Te nemen maatregelen:

Als de waarschuwing wordt weergegeven, zet
het voertuig stil op een veilige plek en zet de
schakelhendel in de stand P (parkeren). Zet de
motor af, start hem opnieuw, rijd verder en stel
het ICC-systeem weer in.

Indien het niet mogelijk is om het systeem in te
stellen of de indicator blijft branden, kan dat
betekenen dat er een storing is in het ICC-sys-
teem. Hoewel onder normale omstandigheden
wel met de auto kan worden gereden, moet u de
auto laten controleren door een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

Sensoronderhoud
Raadpleeg voor onderhoud aan de radarsensor,
“Sensoronderhoud” eerder in dit hoofdstuk.

TRADITIONELE (vaste snelheid) CRUISE
CONTROLMODUS

In deze modus is het mogelijk met snelheden
boven ongeveer 40 km/h (25 mph) te rijden zon-
der het gaspedaal in te drukken.

• In de traditionele cruise controlmodus (vaste snel-
heid) gaat er geen geluidssignaal af om u te waar-
schuwen als u te dicht in de buurt van het voorlig-
gende voertuig komt, omdat noch de aanwezigheid
van de voorligger noch de volgafstand wordt gede-
tecteerd.

• Let goed op de afstand tussen uw auto en de voor-
ligger, of er kan een ongeluk gebeuren.

• Bevestig altijd de instelling op het display van het
Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC).

• Gebruik de traditionele cruise controlmodus (vaste
snelheid) niet onder de volgende rij-
omstandigheden:

– wanneer u voor de auto geen vaste snel-
heid kunt handhaven

– in druk verkeer of in verkeer met wisse-
lende snelheden

– op bochtige of heuvelachtige wegen

– op gladde wegen (regen, sneeuw, ijs)

– in zeer winderige gebieden

– U kunt anders de controle over de auto
verliezen en een ongeval veroorzaken.

Traditionele cruise controlschakelaar
(vaste snelheid)

1. <RES +>-schakelaar:

Hervat de ingestelde snelheid of verhoogt de
snelheid stapsgewijs.

2. <SET –>-schakelaar:

Stelt de gewenste kruissnelheid in, vermin-
dert de snelheid stapsgewijs.

3. <CANCEL>-schakelaar:

Zet het systeem uit zonder de ingestelde rij-
snelheid te wissen.

4. Hoofdschakelaar:

Hoofdschakelaar om het systeem te active-
ren.
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5. Hoofdschakelaar snelheidsbegrenzing. (Zie
voor meer informatie “Snelheidsbegrenzer” eer-
der in dit hoofdstuk. Wanneer deze schakelaar
wordt ingedrukt, wordt het ICC-systeem uit-
geschakeld.)

Display en indicators voor traditionele
cruise controlmodus (vaste snelheid)

De display vindt u op het voertuiginformatie-
display.

1. Cruise-indicator:

Deze indicator geeft de toestand van het ICC-
systeem weer door middel van een kleur.

• Cruise control ON-indicator (wit):

Geeft aan dat de hoofdschakelaar is inge-
schakeld.

• Indicator voor ingesteld cruise control (groen):

Wordt getoond wanneer de snelheid van
de auto wordt geregeld door de traditio-
nele cruise controlmodus (vaste snelheid)
van het ICC-systeem.

• Waarschuwing cruise controlsysteem (oranje):

Geeft aan dat er een storing is in het ICC-
systeem.

2. Indicator voor ingestelde rijsnelheid:

Deze indicator geeft de ingestelde rijsnel-
heid aan.

De traditionele cruise controlmodus
(vaste snelheid) bedienen

Om de traditionele (vaste snelheid) cruise con-
trolmodus aan te zetten houdt u de hoofdscha-
kelaarjA langer dan 1,5 seconde ingedrukt.

Wanneer de hoofdschakelaar aangezet wordt,
zullen het display van de traditionele cruise con-

trolmodus (vaste snelheid) en de indicators op
het voertuiginformatiedisplay getoond worden.
Als u de hoofdschakelaar langer dan 1,5 seconde
ingedrukt houdt, zal het display van het Intelli-
gent Cruise Controlsysteem uitgaan. De Cruise-
indicator verschijnt. U kunt nu de gewenste
kruissnelheid instellen. Door nogmaals op de
hoofdschakelaar te drukken gaat het systeem
helemaal uit.

Het systeem schakelt automatisch uit wanneer
u de contactschakelaar in de “OFF”-stand drukt.
Wanneer u het ICC-systeem weer wilt gebruiken,
drukt u de hoofdschakelaar kort in (volgafstand-
regeling) of houdt u deze weer ingedrukt (tradi-
tionele cruise-controlmodus) om het in te scha-
kelen.

LET OP

Om te voorkomen dat de cruise control per ongeluk
wordt ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat de
hoofdschakelaar uit staat wanneer u het ICC-systeem
niet gebruikt.
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U kunt de kruissnelheid instellen door gas te
geven tot de auto de gewenste snelheid bereikt,
de <SET –>-schakelaar in te drukken en vervol-
gens los te laten. (De indicator die aangeeft dat
cruise control is ingesteld (groen) en de indica-
tor van de ingestelde snelheid gaan branden.)
Neem uw voet van het gaspedaal. Uw auto blijft
op de ingestelde snelheid rijden.

• Wanneer u een andere auto wilt inhalen, drukt u
het gaspedaal in. Laat u het pedaal los, dan
valt de snelheid van de auto terug naar de
snelheid die eerder is ingesteld.

• De auto behoudt de ingestelde snelheid mogelijk
niet tijdens het op- of afrijden van steile hellingen.
Als dit zich voordoet moet u de snelheid van de
auto handmatig handhaven.

De vooringestelde snelheid kunt u opheffen op
één van de volgende drie manieren:

1. Druk op de <CANCEL>-knop. De rijsnelheid-
indicator gaat uit.

2. Tik met uw voet op het rempedaal. De
rijsnelheidindicator gaat uit.

3. Zet de hoofdschakelaar uit. Zowel de Cruise-
indicator als de ingestelde snelheid gaan uit.

U kunt de ingestelde rijsnelheid verhogen op
één van de volgende drie manieren:

1. Trap het gaspedaal in. Wanneer de auto de
gewenste rijsnelheid heeft, drukt u de scha-
kelaar <SET –> in en laat u deze los.

2. Houd de <RES +>-schakelaar ingedrukt. Zodra
de auto de gewenste rijsnelheid bereikt, kunt
u de schakelaar loslaten.

3. Druk de <RES +>-schakelaar in en laat deze
snel weer los. Telkens wanneer u dit doet,
wordt de ingestelde rijsnelheid met ongeveer
1,6 km/u (1 mph) verhoogd.

U kunt de ingestelde rijsnelheid verlagen op één
van de volgende drie manieren:

1. Tik met uw voet lichtjes op het rempedaal.
Wanneer de auto de gewenste rijsnelheid
heeft bereikt, drukt u op de <SET –>-schake-
laar en laat u deze weer los.

2. Houd de <SET –>-schakelaar ingedrukt. Wan-
neer de snelheid van de auto is afgenomen
tot de gewenste rijsnelheid, laat u de scha-
kelaar los.

3. Druk de <SET –>-schakelaar in en laat snel
weer los. Telkens wanneer u dit doet wordt
de ingestelde rijsnelheid met ca. 1,6 km/u (1
mph) verlaagd.

U gaat terug naar de eerder ingestelde rijsnel-
heid door de <RES +>-schakelaar in te drukken
en weer los te laten. De auto keert terug naar de
laatst ingestelde kruissnelheid wanneer de rij-
snelheid hoger is dan 40 km/u (25 mph).

Automatisch uitschakelen
Onder de volgende omstandigheden klinkt een
geluidssignaal en wordt de cruise control auto-
matisch uitgeschakeld.

• Wanneer de auto ongeveer 13 km/u (8 mph) lang-
zamer rijdt dan de ingestelde snelheid

• Wanneer de koppeling wordt ingetrapt

• Wanneer de schakelhendel op N (vrij) wordt gezet

• Als het VDC-systeem of ESP-systeem in werking is
(inclusief het tractieregelingsysteem)

• Wanneer een wiel slipt
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Waarschuwing

Wanneer het systeem niet goed werkt, klinkt er
een geluidssignaal en wordt de kleur van de
Cruise-indicator oranje.

Te nemen maatregelen:

Als de kleur van de Cruise-indicator oranje
wordt, zet het voertuig dan stil op een veilige
plek en zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren). Zet de motor af, start hem opnieuw, rijd
verder en voer de instelling opnieuw uit.

Indien het niet mogelijk is in te stellen of als de
indicator blijft branden, kan dat betekenen dat
er een storing is in het systeem. Hoewel onder
normale omstandigheden wel met de auto kan
worden gereden, moet u de auto laten controle-
ren door een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf.

Het Distance Control Assist-systeem (DCA) scha-
kelt de remmen in en beweegt het gaspedaal
omhoog overeenkomstig de afstand ten
opzichte van en de snelheid van het voorlig-
gende voertuig, teneinde de bestuurder te hel-
pen een juiste volgafstand aan te houden.

WAARSCHUWING

• Rijd altijd voorzichtig en houd uw aandacht bij het
rijden wanneer u het DCA-systeem gebruikt. Lees
het Instructieboekje goed door, en zorg dat u het
goed begrijpt, voordat u het DCA-systeem
gebruikt. Om ernstig of dodelijk letsel te voorko-
men is het belangrijk niet uitsluitend op het sys-
teem te vertrouwen om ongelukken te voorkomen
of om de snelheid van de auto onder controle te
houden in noodsituaties. Gebruik het DCA-
systeem alleen bij geschikte weg- en verkeersom-
standigheden.

• Als uw voorligger plotseling stopt, remt de auto af
tot stilstand binnen de beperkingen van het sys-
teem. Zodra het systeem bepaalt dat het voertuig
stil staat, klinkt een geluidssignaal en wordt het
systeem uitgeschakeld. Om te voorkomen dat het
voertuig gaat rijden moet de bestuurder het rem-
pedaal intrappen.

• Het DCA-systeem zal de remmen niet bedienen zo-
lang de bestuurder zijn/haar voet op het gaspe-
daal heeft.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET
DCA-SYSTEEM

Het systeem is bedoeld om de bestuurder te hel-
pen een volgafstand aan te houden ten opzichte
van de voorligger in dezelfde rijstrook en de-
zelfde richting.

Als de radarsensorjA een langzamer rijdend
voertuig voor u waarneemt, zal het systeem de
snelheid verlagen om u te helpen een juiste volg-
afstand aan te houden.

Het systeem bedient het gaspedaal automatisch
en zal zo nodig remmen (met gebruik van tot
40% van het remvermogen van de auto).

Het waarnemingsbereik van de sensor bedraagt
ongeveer 200 m (650 ft) in voorwaartse richting.

WAARSCHUWING

• Dit systeem dient alleen ter ondersteuning van de
bestuurder en is geen voorziening die een botsing
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kan voorzien of voorkomen. De bestuurder blijft te
allen tijde verantwoordelijk om alert te zijn, veilig
te rijden en de controle over de auto te behouden.

• Het systeem past zich niet automatisch aan de
wegomstandigheden aan. Gebruik het systeem
niet op wegen met scherpe bochten, op bevroren
wegen, tijdens hevige regen of in mist.

De radarsensor is niet in staat om de volgende
voorwerpen op te merken:

• Stilstaande en langzaam rijdende voertuigen

• Voetgangers of voorwerpen op de weg

• Tegemoetkomend verkeer op dezelfde rijstrook

• Motorfietsen die aan de rand van de rijstrook rij-
den

WAARSCHUWING

• Aangezien de werking van het Distance Control As-
sist-systeem aan beperkingen onderhevig is, moet
u nooit alleen vertrouwen op het Distance Control
Assist-systeem. Dit systeem is niet bedoeld om
roekeloos, onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag
te corrigeren en biedt ook geen hulp bij vermin-
derd zicht door regen, mist, of andere slechte
weersomstandigheden. Matig uw snelheid door
het rempedaal in te trappen, afhankelijk van de
afstand tot de voorligger en de rijomstandigheden,
om zo een veilige afstand tussen de voertuigen te
handhaven.

• Het systeem zal onder sommige rij- of weersom-
standigheden een voorligger niet altijd opmerken.
Om ongevallen te voorkomen moet u het DCA-sys-
teem onder de volgende omstandigheden nooit
gebruiken:

– Op wegen met scherpe bochten.

– Op gladde wegoppervlakken, zoals op
sneeuw of ijs, enz.

– Tijdens slecht weer (regen, mist, sneeuw,
enz.).

– Wanneer de systeemsensor is bedekt met
regen, sneeuw of vuil

– Op steil dalende wegen (frequent rem-
men kan leiden tot oververhitte remmen).

– Op alsmaar dalende en stijgende wegen
in heuvelachtig gebied.

– Wanneer u een aanhangwagen trekt (voor
Europa).

• Bij sommige weg- of verkeersomstandigheden kan
een voertuig of een voorwerp onverwachts in het
detectiegebied van de sensor terechtkomen waar-
door de auto automatisch afgeremd wordt. U moet
wellicht de volgafstand tot eventuele voorliggers
regelen door middel van het gaspedaal. Blijf te
allen tijde alert en vermijd het gebruik van het
DCA-systeem als het wordt afgeraden in dit hoofd-
stuk.

WERKING VAN HET DCA-SYSTEEM

Houd uw gedachten altijd bij het besturen van
de auto en wees klaar om zelf af te remmen om
de juiste volgafstand aan te houden. Het Dis-
tance Control Assist-systeem (DCA) is onder
sommige omstandigheden niet in staat om de
auto af te remmen.

Het DCA-systeem maakt gebruik van een sensor
jA achter de onderste grille van de voorbumper
om voorliggers waar te nemen.

Hier volgen enkele omstandigheden waaronder
de sensor de signalen niet kan waarnemen:

• Wanneer sneeuw of opspattend water van de weg
het bereik van de sensor vermindert.

• Wanneer de achterbank of bagageruimte van uw
auto is volgeladen met zeer zware bagage.
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Het DCA-systeem is ontworpen om automatisch
de werking van de voorradar te controleren.
Wanneer de voorradar van de voorbumper be-
dekt is door vuil of iets anders wordt het sys-
teem automatisch uitgeschakeld. Als de sensor
is bedekt met ijs, een doorzichtige of transpa-
rante zak van vinyl, enz., neemt het DCA-sys-
teem voorliggers mogelijk niet waar. In derge-
lijke gevallen kan het Distance Control Assist-
systeem (DCA) de auto wellicht niet goed
afremmen. Controleer en reinig de sensor regel-
matig.

Het DCA-systeem is ontworpen om de bestuur-
der te helpen om een juiste volgafstand aan te
houden ten opzichte van eventuele voorliggers.
Het systeem zal de auto afremmen als dat nodig
is en zelfs tot stilstand brengen als de voorlig-
ger onverwachts mocht stoppen. Het DCA-sys-
teem kan echter maximaal beschikken over 40%
van het totale remvermogen van de auto. Als een
auto invoegt in de rijstrook voor u of als de auto
voor u plotseling vertraagt, kan het zijn dat de
afstand tussen de auto’s kleiner wordt doordat
het DCA-systeem uw rijsnelheid misschien niet
snel genoeg kan verlagen. In dat geval laat het
DCA-systeem ter waarschuwing een geluidssig-
naal horen en knippert het display van het sys-
teem om de bestuurder te waarschuwen dat er
ingegrepen moet worden.

Zie “Waarschuwing bij nadering” verderop in dit
hoofdstuk.

Dit systeem schakelt de remmen in en beweegt
het gaspedaal omhoog uitsluitend om de be-
stuurder te helpen om een juiste volgafstand
aan te houden ten opzichte van de voorligger.
De bestuurder zelf moet gas geven.

Het DCA-systeem regelt de rijsnelheid niet en
waarschuwt u niet wanneer u een stilstaande
auto of langzaam rijdende voertuigen nadert.
Houd uw gedachten bij het besturen van de auto
om een geschikte afstand te houden tot het voer-
tuig voor u.
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Het waarnemingsgebied van de sensor is be-
perkt. Er moet een voertuig voor u rijden in het
waarnemingsgebied, anders doet het systeem
niets.

Een voorligger kan door zijn positie op de
rijstrook buiten het detectiegebied raken. Mo-
torfietsen worden soms niet opgemerkt in de-
zelfde rijstrook als zij op enige afstand van de
middellijn van de rijstrook rijden. Een auto die
vóór u invoegt in uw rijstrook, wordt mogelijk
niet opgemerkt totdat hij volledig op uw
rijstrook rijdt. In dit geval kan het systeem ter
waarschuwing een akoestisch signaal afgeven
en de systeemindicator doen knipperen. De be-
stuurder zal dan wellicht handmatig de volg-
afstand moeten aanpassen.

SSD0252Z
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Op sommige wegen zoals bochtige, heuvelach-
tige, of smalle wegen, of wegen met
wegwerkzaamheden, kan de sensor voertuigen
signaleren op een andere rijstrook of een voor-
ligger soms tijdelijk niet opmerken. Hierdoor
kan het systeem incorrect werken.

Het signaleren van voorliggers kan ook beïn-
vloed worden door de bediening van de auto
(stuurmanoeuvre of positie op de rijstrook, enz.)
of de voertuigconditie. In dit geval kan het sys-
teem ter waarschuwing onverwacht een akoes-
tisch signaal afgeven en de systeemindicator
doen knipperen. U zult dan zelf moeten zorgen
dat de auto de juiste volgafstand tot de voorlig-
ger bewaart.

Display en indicators voor het
DCA-systeem

Het display bevindt zich tussen de snelheids-
meter en de toerenteller.

1. Vooruitindicator Driver Assist-systeem

• Vooruitindicator Driver Assist-systeem (groen):

Geeft aan dat het DCA-systeem aan staat.

• Vooruitindicator Driver Assist-systeem (oranje):

Geeft aan dat er een storing is in het DCA-
systeem.

2. Voorliggerindicator:

Geeft aan of er voorliggers zijn.

Werking van het DCA-systeem

Het DCA-systeem gaat aan wanneer de schake-
laar voor dynamische besturingsassistentie op
het stuurwiel wordt ingedrukt terwijl [Distance
Control Assist] is ingeschakeld in het
instellingenmenu op het onderdisplay. De
vooruitindicator voor het Driver Assist-systeem
(groen) verschijnt op het voertuiginformatie-
display wanneer het DCA-systeem aangezet
wordt.

Het systeem treedt in werking wanneer de snel-
heid van de auto meer bedraagt dan ongeveer
5 km/u (3 mph).

SSD0253Z

JVS0225XZ

JVS0288XZ

5-104 Starten en rijden



Het DCA-systeem aan-/uitzetten:

Voer de volgende stappen uit om het DCA-sys-
teem in of uit te schakelen.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en raak [Rijhulp]
aan op het onderdisplay.

2. Raak [Rijhulp voorzijde] aan.

3. Raak [Distance Control Assist] aan om het
systeem aan of uit te zetten.

Onder de volgende omstandigheden zal het
DCA-systeem niet werken en zal het
waarschuwingsbericht [Niet beschikbaar] ver-
schijnen op het voertuiginformatiedisplay.

• Wanneer de selectieknop voor de INFINITI rijstand
op SNOW staat (Zet de rijstandknop op een andere
stand dan SNOW en zet de knop voor dynamische
besturingsassistentie aan om het DCA-systeem te
gebruiken.)

Voor meer informatie over de selectieknop
voor de INFINITI rijstand, zie
“INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar” eerder in dit
hoofdstuk.

• Wanneer het Vehicle Dynamic Control-systeem
(VDC)/Elektronisch Stabiliteitsregelingssysteem
(ESP) uit staat (Om het DCA-systeem te gebruiken,
het VDC- of ESP-systeem aanzetten en dan op de
schakelaar voor dynamische besturingsassistentie
drukken.)

Voor meer informatie over het VDC/ESP-sys-
teem, zie “Vehicle Dynamic Control-systeem
(VDC) (behalve voor Europa)” eerder in dit hoofd-
stuk of “Elektronische stabiliteitsregeling (ESP)
(voor Europa)” eerder in dit hoofdstuk.

• Wanneer ABS, VDC of ESP in werking is (inclusief
het tractieregelingsysteem)

Wanneer de conventionele Cruise Control (vaste
snelheid) in werking is, zal het DCA-systeem niet
werken. (Om het DCA-systeem te gebruiken, de
conventionele Cruise Control (vaste snelheid)
uitzetten, en dan op de schakelaar voor dynami-
sche besturingsassistentie drukken.)

Voor meer informatie over de conventionele
Cruise Control (vaste snelheid), zie “Intelligent
Cruise Controlsysteem (ICC) (indien aanwezig voor mo-
del met automatische versnellingsbak (AT))” eerder in
dit hoofdstuk.

Wanneer de motor uit wordt gezet, gaat het DCA-
systeem automatisch ook uit.
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Werking van het systeem
1. Weergave van ingesteld systeem met

voorligger

2. Weergave van ingesteld systeem zonder
voorligger

3. Weergave van ingesteld systeem met
voorligger (remmen is noodzakelijk)

WAARSCHUWING

Het Distance Control Assist-systeem remt automa-
tisch af om de bestuurder te helpen een juiste volg-
afstand aan te houden ten opzichte van de voorligger.
De bestuurder moet zelf remmen als er meer rem-
werking nodig is om een veilige afstand te bewaren
als uw voorligger plotseling mocht remmen of wan-
neer er opeens een voertuig voor u invoegt. Blijf altijd
alert wanneer u het DCA-systeem gebruikt.

Het Distance Control Assist-systeem (DCA) helpt
de bestuurder een juiste volgafstand aan te hou-
den ten opzichte van de voorligger door af te
remmen en het gaspedaal omhoog te bewegen
onder normale rijomstandigheden.

Wanneer een voorligger wordt waargenomen:

De voorliggerindicator gaat branden.

Wanneer de auto een voorligger nadert:

• Als de bestuurder zijn/haar voet niet op het gaspe-
daal heeft, zal het systeem de remmen inschake-
len om zo geleidelijk mogelijk snelheid te minde-
ren. Als uw voorligger plotseling stopt, remt de
auto af tot stilstand binnen de beperkingen van het
systeem.

• Als de bestuurder zijn/haar voet wel op het gaspe-
daal heeft, zal het systeem het gaspedaal omhoog
bewegen om de bestuurder te helpen gas te min-
deren.

Wanneer de bestuurder moet remmen:

Het systeem maakt de bestuurder alert op de
situatie door middel van een akoestisch signaal
en het knipperen van de voorliggerindicator. Als
de bestuurder zijn/haar voet op het gaspedaal
houdt na de waarschuwing, beweegt het sys-
teem het gaspedaal omhoog om de bestuurder
zijn voet te doen verplaatsen naar het rempe-
daal.

De remlichten van de auto gaan aan wanneer
het DCA-systeem remt.

Als de rem wordt toegepast kunt u een geluid
horen. Dit is geen storing.

WAARSCHUWING

• Wanneer de voorliggerindicator niet brandt, zal
het systeem niet ingrijpen of de bestuurder waar-
schuwen.

• Afhankelijk van de stand van het gaspedaal is het
systeem wellicht niet in staat om de bestuurder te
assisteren om het gaspedaal op te laten komen.

• Als het voertuig vóór u komt stil te staan, remt de
auto af tot aan stilstand, binnen de begrenzingen
van het systeem. Het systeem zal remkracht uitoe-
fenen, en een akoestisch signaal laten horen, zo-
dra het vindt dat de auto tot stilstand is gekomen.
Om te voorkomen dat het voertuig gaat rijden moet
de bestuurder het rempedaal intrappen. (Het sys-
teem zal automatisch weer in werking treden zo-
dra de auto weer sneller rijdt dan 5 km/u (3 MPH).)
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De ingreep van het systeem opheffen:

Door middel van de volgende handeling kan de
bestuurder de ingreep van het systeem ophef-
fen.

• Wanneer de bestuurder het gaspedaal nog verder
indrukt terwijl het systeem het gaspedaal omhoog
beweegt, wordt de ingreep van het DCA-systeem
geannuleerd.

• Wanneer de bestuurder zijn/haar voet op het gas-
pedaal heeft, wordt er geen remkracht uitgeoefend
door het systeem.

• Wanneer de voet van de bestuurder op het rempe-
daal rust, wordt geen remkracht uitgeoefend en
ook geen waarschuwing afgegeven.

• Wanneer het Intelligent Cruise Controlsysteem
(ICC) is ingesteld, zal het DCA-systeem niet wer-
ken.

Waarschuwing bij nadering
Als uw auto een voorligger te dicht nadert door-
dat deze abrupt afremt of omdat een andere auto
invoegt, waarschuwt het systeem de bestuurder
met een alarmsignaal en een waarschuwing op
het DCA-display. Rem af door het rempedaal in
te trappen en zo een veilige volgafstand aan te
houden als:

• Het alarmsignaal klinkt.

• De voorliggerindicator knippert.

• De vooruitindicator van het Driver Assist-systeem
(oranje) knippert.

Het alarmsignaal gaat in sommige gevallen niet
af wanneer er een korte afstand is tussen de
voertuigen. Enkele voorbeelden zijn:

• Wanneer de auto’s met dezelfde rijsnelheid rijden
en de afstand tussen de auto’s niet verandert

• Wanneer de voorligger sneller rijdt en de afstand
tussen de auto’s toeneemt

• Wanneer een voertuig vlak vóór u invoegt

De vooruitindicator van het Driver Assist-sys-
teem (oranje) knippert en het waarschuwings-
signaal zal niet klinken wanneer uw auto voer-
tuigen nadert die geparkeerd staan of langzaam
rijden.

OPMERKING

Het alarmsignaal bij het te dicht naderen van een voor-
ligger kan klinken en de vooruitindicator van het Dri-
ver Assist-systeem (oranje) kan gaan knipperen wan-
neer de radarsensor voorwerpen waarneemt naast de
auto of langs de weg. Hierdoor kan het gebeuren dat
het DCA-systeem de auto afremt of juist gas geeft. De
radarsensor neemt deze voorwerpen wellicht waar
wanneer er gereden wordt op bochtige wegen, smalle
wegen, bergachtige wegen of wanneer u een bocht in-
of uitrijdt. U moet in zulke gevallen handmatig rege-
len dat u de juiste afstand tot uw voorligger bewaart.

Bovendien kan de gevoeligheid van de sensor
beïnvloed worden door de voertuigbediening

(stuurmanoeuvres of veranderen van positie in
rijstrook), door de verkeerssituatie of door de
toestand van de auto (bijvoorbeeld wanneer er
met een beschadigde auto wordt gereden).

Automatische annulering
Situatie A:

Onder de volgende omstandigheden wordt het
Distance Control Assist-systeem (DCA) automa-
tisch geannuleerd. Er zal een akoestisch signaal
klinken en het waarschuwingsbericht [Niet be-
schikbaar] zal op het voertuiginformatiedisplay
verschijnen. U kunt het systeem niet instellen.

• Wanneer het ESP-systeem uitstaat.

• Als het ABS-systeem of ESP-systeem in werking is
(inclusief het tractieregelsysteem).

• Wanneer de INFINITI-rijstandkeuzeschakelaar in de
SNOW-stand staat

• Wanneer het radarsignaal tijdelijk onderbroken is.

Te nemen maatregelen:

Wanneer de bovenstaande omstandigheden
niet meer bestaan, kan het DCA-systeem weer
aangezet worden om gebruikt te worden.

Situatie B:

Wanneer het deel van de voorbumper waar de
radarsensor zit vies of bedekt is, waardoor de
sensor voorliggers niet kan waarnemen, wordt
het DCA-systeem automatisch uitgeschakeld.
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Het akoestisch signaal zal klinken, de vooruit-
indicator van het Driver Assist-systeem (oranje)
zal aan gaan en de waarschuwing [Voorradar be-
dekt] zal op het voertuiginformatiedisplay ver-
schijnen.

Te nemen maatregelen:

Als de vooruitindicator van het Driver Assist-sys-
teem (oranje) en het waarschuwingsbericht wor-
den weergegeven, stop de auto dan op een vei-
lige plek, zet de schakelhendel in de P-stand
(parkeren) en schakel de motor uit. Wanneer het
radarsignaal tijdelijk onderbroken is, het
sensordeel van de voorbumper schoonmaken en
de motor opnieuw starten. Als het
waarschuwingsbericht nog steeds getoond
wordt, moet u een INFINITI-centrum of een er-
kend garagebedrijf het DCA-systeem na laten
kijken.

Situatie C:

Wanneer het DCA-systeem niet goed werkt, zal
er een akoestisch signaal klinken, de vooruit-
indicator van het Driver Assist-systeem (oranje)
gaan branden, en de waarschuwing [Systeem
fout] op het voertuiginformatiedisplay verschij-
nen.

Te nemen maatregelen:

Als de vooruitindicator van het Driver Assist-sys-
teem (oranje) en het waarschuwingsbericht wor-
den weergegeven, stop de auto dan op een vei-
lige plek en zet de schakelhendel in de P-stand

(parkeren). Zet de motor uit, start de motor op-
nieuw, en zet het DCA-systeem weer aan.

Indien het niet mogelijk is om het systeem in te
stellen of de indicator blijft branden, kan het
betekenen dat er een storing is in het systeem.
Hoewel onder normale omstandigheden wel
met de auto kan worden gereden, moet u de auto
laten controleren door een INFINITI-centrum of
een erkend garagebedrijf.

Sensoronderhoud
De radarsensor voor het DCA-systeem is
dezelfde als die voor het Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (ICC) en zit achter de onderste grille
van de voorbumper.

Voor onderhoud aan de sensor, zie
“Sensoronderhoud” eerder in dit hoofdstuk.

De Forward Emergency Braking kan de bestuur-
der helpen wanneer er een risico is op een aan-
rijding met een voorligger.

Het Forward Emergency Braking-systeem maakt
gebruik van een radarsensorjA achter de on-
derste grille van de voorbumper om de afstand
tot de voorligger te meten.

Het Forward Emergency Braking-systeem werkt
bij snelheden boven de 5 km/u (3 mph).

Voor modellen met automatische versnellings-
bak (AT):

Als het risico van een botsing aanwezig is, zal
het Forward Emergency Braking-systeem een vi-
suele en akoestische waarschuwing geven en
het gaspedaal omhoog duwen. Als de bestuur-
der dan het gaspedaal loslaat, zal het Forward
Emergency Braking-systeem licht gaan remmen.
Als de bestuurder hierop geen actie onder-
neemt, zal het Forward Emergency Braking-sys-
teem een tweede visuele en akoestische waar-
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schuwing geven. En wanneer het risico van een
aanrijding groter wordt, zal het Forward Emer-
gency Braking-systeem harder gaan remmen.

Voor modellen met handgeschakelde versnel-
lingsbak (MT):

Als er een aanrijdingsrisico bestaat, zal het For-
ward Emergency Braking-systeem een visuele
en akoestische waarschuwing geven. Als de be-
stuurder hierop geen actie onderneemt, zal het
Forward Emergency Braking-systeem een
tweede visuele en akoestische waarschuwing
geven, en deels gaan remmen. En wanneer het
risico van een aanrijding groter wordt, zal het
Forward Emergency Braking-systeem harder
gaan remmen.

WAARSCHUWING

• De Forward Emergency Braking is een extra hulp-
middel voor de bestuurder. Het betekent niet dat
de bestuurder niet meer op de verkeersomstandig-
heden hoeft te letten en vervangt ook de verant-
woordelijkheid niet om veilig te rijden. Het kan
geen ongelukken voorkomen die veroorzaakt wor-
den door onvoorzichtig of gevaarlijk rijgedrag.

• De Forward Emergency Braking werkt niet onder
alle rij-, verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

WERKING VAN HET SYSTEEM

Waarschuwing Visueel Hoorbaar

Eerste waarschuwing m Geluidssignaal

Tweede waarschuwing m Hoog geluidssignaal

1. Vooruitindicator Driver Assist-systeem
2. Voorliggerindicator
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De Forward Emergency Braking treedt in werking
wanneer er sneller dan ongeveer 5 km/u (3 mph)
met de auto wordt gereden.

Voor modellen met automatische versnellings-
bak (AT):

Als er een risico van aanrijding met een voorlig-
ger wordt waargenomen zal het Forward Emer-
gency Braking-systeem de bestuurder eerst
waarschuwen door de vooruitindicator van het
Driver Assist-systeem (oranje) en de voorligger-
indicator (oranje) te laten knipperen, en een
akoestische waarschuwing te laten klinken. Het
Forward Emergency Braking-systeem zal boven-
dien het gaspedaal omhoog duwen. Als de be-
stuurder vervolgens het gaspedaal loslaat, zal
het systeem licht gaan remmen.

Als de bestuurder na deze waarschuwing snel
en krachtig de remmen bedient en de Forward
Emergency Braking desondanks waarneemt dat
de kans op een aanrijding nog steeds aanwezig
is, zal het systeem automatisch de auto nog
krachtiger afremmen.

Als de bestuurder hierop geen actie onder-
neemt, zal het Forward Emergency Braking-sys-
teem een tweede visuele (rood) en akoestische
waarschuwing geven.

En wanneer het risico van een aanrijding groter
wordt, zal het Forward Emergency Braking-sys-
teem automatisch harder gaan remmen.

Voor modellen met handgeschakelde versnel-
lingsbak (MT):

Als er een risico van aanrijding met een voorlig-
ger wordt waargenomen zal het Forward Emer-
gency Braking-systeem de bestuurder eerst
waarschuwen door de vooruitindicator van het
Driver Assist-systeem (oranje) te laten knippe-
ren, en een akoestische waarschuwing te laten
klinken.

Als de bestuurder na deze waarschuwing snel
en krachtig de remmen bedient en de Forward
Emergency Braking desondanks waarneemt dat
de kans op een aanrijding nog steeds aanwezig
is, zal het systeem automatisch de auto nog
krachtiger afremmen.

Als de bestuurder hierop geen actie onder-
neemt, zal het Forward Emergency Braking-sys-
teem een tweede visuele (rood) en akoestische
waarschuwing geven. Als de bestuurder vervol-
gens het gaspedaal loslaat, zal het systeem licht
gaan remmen.

En wanneer het risico van een aanrijding groter
wordt, zal het Forward Emergency Braking-sys-
teem automatisch harder gaan remmen.

OPMERKING

De remlichten van de auto zullen gaan branden wan-
neer er geremd wordt door het Forward Emergency
Braking-systeem.

Afhankelijk van de rijsnelheid en de afstand tot
de voorligger, alsmede van de rij-
omstandigheden en de wegomstandigheden,
kan het systeem de bestuurder helpen om een
aanrijding met een voorligger te voorkomen of
in ieder geval de gevolgen van een aanrijding te
beperken wanneer deze onvermijdelijk is.

Wanneer de bestuurder het stuurwiel bedient,
gas geeft of remt, zal de Forward Emergency
Braking later of helemaal niet in werking treden.

Automatisch afremmen zal onder de volgende
omstandigheden stoppen:

• Wanneer er aan het stuurwiel wordt gedraaid, en
wel zodanig dat een aanrijding voorkomen wordt.

• Wanneer het gaspedaal wordt ingedrukt.

• Wanneer er geen voorligger meer wordt waargeno-
men.

Als de Forward Emergency Braking de auto heeft
stopgezet, zal de auto gedurende 2 seconden
stil blijven staan voordat de remmen door het
systeem gelost worden.

WAARSCHUWING

• De radarsensor is niet in staat om de volgende ob-
jecten te detecteren:

– Voetgangers, dieren of obstakels op de
weg

– Tegenliggers
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– Kruisende voertuigen

– De radarsensor heeft enkele werkings-
beperkingen. Het Forward Emergency
Braking-systeem zal niet werken bij stil-
staande auto’s wanneer er harder dan
70 km/u (45 MPH) wordt gereden.

– De radarsensor detecteert een voorligger
wellicht niet onder de volgende omstan-
digheden:

– Als vuil, ijs, sneeuw of ander materiaal de
radarsensor bedekt.

– Bij storing die veroorzaakt wordt door an-
dere radarbronnen.

– Door sneeuw of opspattend water van an-
dere weggebruikers.

– Als de voorligger smal is (zoals een mo-
tor).

– Op steile afdalingen of wegen met
scherpe bochten.

– Wanneer u een aanhangwagen trekt (voor
Europa).

• Bij sommige weg- of verkeersomstandigheden kan
het Forward Emergency Braking-systeem onver-
wacht het gaspedaal omhoog drukken of licht gaan
remmen. Wanneer er gas gegeven moet worden,
blijf dan het gaspedaal indrukken om het systeem
te annuleren.

• De remweg is langer op glad wegdek.

• Overmatig lawaai kan het geluid van het
waarschuwingssignaal overstemmen waardoor
het mogelijk niet gehoord wordt.

De Forward Emergency Braking in- en
uitschakelen (AAN/UIT)

Doe het volgende om het Forward Emergency
Braking-systeem aan of uit te zetten.

1. Druk op de <MENU>-knopj1 en raak [Rijhulp]
aan op het onderdisplay.

2. Raak [Noodhulp] aan.

3. Raak [Forward emergency braking] aan om
het systeem AAN/UIT te zetten.

Wanneer de Forward Emergency Braking uitge-
schakeld wordt gaat het waarschuwingslampje
van het systeem (oranje) branden.

Het Forward Emergency Braking-systeem wordt
automatisch ingeschakeld wanneer de motor
opnieuw wordt gestart.

OPMERKING

Wanneer het Forward Emergency Braking-systeem op
AAN of UIT gezet wordt, zal het Predictive Forward Col-
lision Warning-systeem ook op AAN of UIT gezet wor-
den.

Systeem tijdelijk niet beschikbaar
Situatie A:

Wanneer de radarsensor storing oppikt van een
andere radarbron, waardoor een voorligger niet
waargenomen kan worden, wordt het Forward
Emergency Braking-systeem automatisch uitge-
schakeld. Het waarschuwingslampje voor het

JVS0246XZ

JVS0299XZ

Waarschuwingslampje Forward Emergency Braking-
systeem (oranje)
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Forward Emergency Braking-systeem (oranje)
en de vooruitindicator van het Driver Assist-sys-
teem (oranje) gaan branden.

Te nemen maatregelen:

Wanneer bovenstaande omstandigheden niet
meer aanwezig zijn, zal de Forward Emergency
Braking automatisch weer in werking treden.

Situatie B:

Wanneer het deel van de voorbumper waar de
radarsensor zit vies of bedekt is, waardoor de
sensor voorliggers niet kan waarnemen, wordt
het Forward Emergency Braking-systeem auto-
matisch uitgeschakeld. Het waarschuwings-
lampje voor het Forward Emergency Braking-
systeem (oranje) en de vooruitindicator van het
Driver Assist-systeem (oranje) gaan branden en
de waarschuwing [Voorradar bedekt] verschijnt
op het voertuiginformatiedisplay.

Te nemen maatregelen:

Als het waarschuwingslampje (oranje) gaat
branden, zet het voertuig dan stil op een veilige
plek, zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren) en zet de motor af. Reinig de afdekking van
de radar op de onderste grille met een zachte
doek en start de motor opnieuw. Als het
waarschuwingslampje blijft branden, laat het
Forward Emergency Braking-systeem dan nakij-
ken door een INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf.

Situatie C (alleen modellen met automatische
versnellingsbak):

Wanneer de actuator van het gaspedaal waar-
neemt dat de temperatuur van de interne motor
hoog is, wordt het Forward Emergency Braking-
systeem automatisch uitgeschakeld. Het
waarschuwingslampje voor het Forward Emer-
gency Braking-systeem (oranje) en de vooruit-
indicator van het Driver Assist-systeem (oranje)
gaan branden en de waarschuwing [Niet
beschikbaar Hoge temp. van versnelling] ver-
schijnt op het voertuiginformatiedisplay.

Te nemen maatregelen:

Wanneer bovenstaande omstandigheden niet
meer aanwezig zijn, zal de Forward Emergency
Braking automatisch weer in werking treden.

Systeemstoring
Als er zich een storing voordoet in het Forward
Emergency Braking-systeem wordt het systeem
automatisch uitgeschakeld, zal er een geluids-
signaal klinken, en zullen het waarschuwings-
lampje voor het Forward Emergency Braking-
systeem (oranje) en de vooruitindicator van het
Driver Assist-systeem (oranje) gaan branden, en
wordt de waarschuwing [Systeem fout] op het
voertuiginformatiedisplay getoond.

Te nemen maatregelen:

Als het waarschuwingslampje (oranje) gaat
branden, zet het voertuig dan stil op een veilige
plek, zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren), zet de motor af en start de motor weer. Als
het waarschuwingslampje blijft branden, laat
het Forward Emergency Braking-systeem dan
nakijken door een INFINITI-centrum of een er-
kend garagebedrijf.

Sensoronderhoud
Raadpleeg voor onderhoud aan de radarsensor,
“Sensoronderhoud” eerder in dit hoofdstuk.
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j1 Eerste auto

j2 Tweede auto

Het Predictive Forward Collision Warning-sys-
teem kan helpen om de bestuurder erop attent
te maken dat er plotseling geremd wordt door
een tweede autoj2 die voor de directe voorlig-
ger rijdt op dezelfde rijstrookj1 .

WERKING VAN HET SYSTEEM

1. Vooruitindicator Driver Assist-systeem

2. Voorliggerindicator

Het Predictive Forward Collision Warning-sys-
teem maakt gebruik van een radarsensor jA
achter de voorbumper om de afstand te meten
tot een tweede auto voor de voorligger op de-
zelfde rijstrook. Het Predictive Forward Collision
Warning-systeem werkt op snelheden boven on-

NSD443

JVS0235XZ

JVS0225XZ

PREDICTIVE FORWARD COLLISION WARNING-SYSTEEM (indien aanwezig)
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geveer 5 km/u (3 MPH). Als er een potentieel
risico van een vooraanrijding is, zal het Predic-
tive Forward Collision Warning-systeem de be-
stuurder waarschuwen door de vooruitindicator
van het Driver Assist-systeem en de voorligger-
indicator te laten knipperen en een
waarschuwingsgeluid te laten klinken.

Voorzorgsmaatregelen bij het
Predictive Forward Collision
Warning-systeem

WAARSCHUWING

• Het Predictive Forward Collision Warning-systeem
waarschuwt de bestuurder voorafgaand aan een
botsing, maar kan een botsing niet vermijden. De
bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk om
alert te zijn, veilig te rijden en de controle over de
auto te behouden.

• De radarsensor is niet in staat om de volgende ob-
jecten waar te nemen:

– Voetgangers, dieren of obstakels op de
weg

– Tegenliggers

– Kruisende auto’s

• Het Predictive Forward Collision Warning-systeem
werkt niet wanneer een voorligger een smal voer-
tuig is, zoals een motor.

• De radarsensor neemt de tweede auto voor de voor-
ligger wellicht niet waar in de volgende gevallen:

– Bij sneeuw of hevige regen

– Vuil, ijs, sneeuw of ander materiaal op de
radarsensor

– Storing door andere radarbronnen

– Wanneer sneeuw of water opspat van de
voorliggers

– Bij rijden in een tunnel

– Een aanhangwagen trekken (voor Europa)

JVS0295XZ
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WAARSCHUWING

• De radarsensor neemt een tweede auto wellicht
niet waar wanneer de voorligger gesleept wordt.

• Wanneer de afstand tot de voorligger te klein is,
wordt het signaal van de radarsensor belemmerd.

JVS0296XZ

JVS0297XZ

Starten en rijden 5-115



WAARSCHUWING

• De radarsensor neemt een tweede auto wellicht
niet waar wanneer u op een steile neerwaartse hel-
ling rijdt of op een weg met scherpe bochten.

• Hard geluid stoort het akoestisch waarschuwings-
signaal, waardoor het signaal niet goed hoorbaar
kan zijn.

OPMERKING

Wanneer het Predictive Forward Collision Warning-
systeem op AAN of UIT gezet wordt, zal het Forward
Emergency Braking-systeem ook op AAN of UIT gezet
worden.

Systeem tijdelijk niet beschikbaar

Situatie A:

Wanneer de radarsensor storing oppikt van een
andere radarbron, waardoor een voorligger niet
waargenomen kan worden, wordt het Predictive
Forward Collision Warning-systeem automa-
tisch uitgezet. Het waarschuwingslampje voor
het Forward Emergency Braking-systeem

(oranje) en de vooruitindicator van het Driver As-
sist-systeem (oranje) gaan branden.

Te nemen maatregelen:

Wanneer de bovenstaande omstandigheden
niet meer bestaan zal het Predictive Forward
Collision Warning-systeem automatisch weer
gaan werken.

Situatie B:

Wanneer het deel van de voorbumper waar de
radarsensor zit vies of bedekt is, waardoor de
sensor voorliggers niet kan waarnemen, wordt
het Predictive Forward Collision Warning-
systeem automatisch uitgeschakeld. Het
waarschuwingslampje voor het Forward Emer-
gency Braking-systeem (oranje) en de vooruit-
indicator van het Driver Assist-systeem (oranje)
gaan branden en de waarschuwing [Voorradar
bedekt] zal op het voertuiginformatiedisplay
verschijnen.

Te nemen maatregelen:

Als het waarschuwingslampje (oranje) gaat
branden, zet het voertuig dan stil op een veilige
plek, zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren) en schakel de motor uit. Maak de kap over
de radar op de onderste grille schoon met een
zachte doek en start de motor opnieuw. Als het
waarschuwingslampje blijft branden, laat het
Predictive Forward Collision Warning-systeem
dan nakijken door een INFINITI-centrum of een
erkend garagebedrijf.

JVS0298XZ

JVS0299XZ

Waarschuwingslampje Forward Emergency Braking-
systeem (oranje)
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Systeemstoring
Als er zich een storing voordoet in het Predictive
Forward Collision Warning-systeem wordt het
automatisch uitgeschakeld, zal er een geluids-
signaal klinken, en zullen het waarschuwings-
lampje voor het Forward Emergency Braking-
systeem (oranje) en de vooruitindicator van het
Driver Assist-systeem (oranje) gaan branden, en
wordt de waarschuwing [Systeem fout] op het
voertuiginformatiedisplay getoond.

Te nemen maatregelen:

Als het waarschuwingslampje (oranje) gaat
branden, zet het voertuig dan stil op een veilige
plek, zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren), schakel de motor uit en start de motor op-
nieuw. Als het waarschuwingslampje blijft bran-
den, laat het Predictive Forward Collision War-
ning-systeem dan nakijken door een INFINITI-
centrum of een erkend garagebedrijf.

Onderhoud sensor
Voor onderhoud aan de sensor, raadpleeg
“Sensoronderhoud” eerder in dit hoofdstuk.

Als u deze eenvoudige rijtips voor een efficiënter
brandstofverbruik en een vermindering van uit-
stoot van koolstofdioxide opvolgt, zult u de
brandstofbesparing van uw auto optimaliseren
en de uitstoot van koolstofdioxide beperken.

1. Trap het gaspedaal en het rempedaal gelei-
delijk in.

• Vermijd abrupt optrekken en stoppen.

• Trap het gaspedaal en het rempedaal zoveel
mogelijk geleidelijk en zachtjes in.

• Houd een constante snelheid aan tijdens woon-
werkverkeer en rijd zoveel mogelijk in de vrij-
loop.

2. Houd een constante snelheid aan.

• Kijk vooruit en probeer te anticiperen zodat u
het aantal stops kunt beperken.

• Stem uw snelheid af op de verkeerslichten om
te zorgen dat u minder vaak hoeft te stoppen.

• Het aanhouden van een stabiele snelheid kan
ervoor zorgen dat u minder vaak voor een rood
licht hoeft te stoppen en zodoende brandstof
bespaart.

3. Rijd op zuinige snelheden en afstanden.

• Door u aan de maximumsnelheid te houden en
niet sneller te rijden dan 97 km/u (60 mph)
(waar toegestaan) rijdt u zuiniger dankzij ver-
minderde luchtweerstand.

• Als u een veilige afstand aanhoudt tot voorlig-
gers hoeft u minder vaak te remmen.

• Houd het verkeer goed in de gaten om te kun-
nen anticiperen op veranderingen in de snel-
heid, zodat u minder vaak hoeft te remmen en
soepeler kunt optrekken.

• Selecteer een versnelling die geschikt is voor
de wegomstandigheden.

4. Gebruik cruise control.

• Het gebruik van cruise control op de snelweg
helpt u om een stabiele snelheid aan te hou-
den.

• Cruise control is vooral een effectieve manier
om brandstof te besparen als u in een vlak ge-
bied rijdt.

5. Stippel de kortste route uit.

• Gebruik een kaart of navigatiesysteem (indien
aanwezig) om de beste route te bepalen en tijd
te besparen.

6. Vermijd stationair draaien van de motor.

• Door de motor af te zetten als dat veilig is bij
een stop van langer dan 30–60 seconden zult u
brandstof besparen en minder uitstoot veroor-
zaken.

7. Koop een pasje voor het automatisch betalen
van tolwegen

• Met een pasje voor het automatisch betalen
kunnen bestuurders speciale rijstroken gebrui-

RIJTIPS VOOR EEN EFFICIËNTER BRANDSTOFVERBRUIK EN EEN VERMINDERING VAN UITSTOOT VAN
KOOLSTOFDIOXIDE
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ken bij tolstations zodat ze door kunnen rijden
en niet hoeven te stoppen en weer optrekken.

8. Opwarmen in de winter.

• Beperk stationair draaien van de motor om zo
min mogelijk brandstof te verbruiken.

• Na het starten hoeven auto’s normaliter niet
langer dan 30 seconden stationair te draaien
om de motorolie goed te laten vloeien voordat
er gereden kan worden.

• Uw auto bereikt de optimale bedrijfs-
temperatuur sneller tijdens het rijden dan tij-
dens stationair draaien.

9. Houd uw auto koel.

• Parkeer uw auto zo mogelijk op een overdekte
parkeerplaats of in de schaduw.

• Doe wanneer u een hete auto instapt de ramen
open om de temperatuur in de auto sneller te
verlagen, zodat de airconditioning minder hard
hoeft te werken.

10. Neem niet te veel gewicht mee.

• Verwijder onnodige voorwerpen uit de auto om
het gewicht te verminderen.

• Zorg ervoor dat uw motor goed afgesteld is.

• Volg het aanbevolen onderhoudsschema.

• Zorg dat de banden opgepompt zijn tot de correcte
bandenspanning. Lage bandenspanning versnelt
slijtage en verhoogt brandstofverbruik.

• Zorg dat de wielen correct uitgelijnd zijn. Verkeerde
uitlijning versnelt slijtage van de banden en ver-
hoogt brandstofverbruik.

• Gebruik motorolie met de aanbevolen viscositeit.
(Zie “Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen en
inhoudsmaten” in hoofdstuk “9. Technische infor-
matie”.)

WAARSCHUWING

• Parkeer of breng de auto nooit tot stilstand boven
brandbaar materiaal, zoals droog gras, oud papier
of vodden. Deze vatten gemakkelijk vlam.

• Om veilig te parkeren moet bij modellen met auto-
matische versnellingsbak (AT) zowel de parkeer-
rem geactiveerd worden als de schakelhendel in
de P-stand (parkeren) gezet worden, en bij auto’s
met handgeschakelde versnellingsbak(MT) de ver-
snellingshendel in een geschikte versnelling ge-
zet worden. Doet u dit niet, dan kan het voertuig
onverwacht in beweging komen of wegrollen en
een ongeluk veroorzaken.

• Controleer bij het parkeren of de schakelhendel in
de P-stand (parkeren) is gezet. De schakelhendel
kan niet uit de P-stand (parkeren) worden gehaald
als het rempedaal niet wordt ingedrukt (AT-model).

• Laat het voertuig nooit onbeheerd achter met
draaiende motor.

• Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto ach-
ter. Zij kunnen per ongeluk schakelaars of bedie-
ningsknoppen aanzetten. Kinderen zonder toe-
zicht kunnen betrokken raken bij een ernstig onge-
val.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door het
onbedoeld bedienen van de auto en/of de bijbeho-
rende systemen te voorkomen, mag u kinderen,
hulpbehoevende volwassenen of huisdieren niet
zonder toezicht in uw auto achterlaten. Bovendien

VERMINDERING VAN BRANDSTOFVERBRUIK EN
VAN UITSTOOT VAN KOOLSTOFDIOXIDE

PARKEREN
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kan de temperatuur in een afgesloten auto op een
warme dag zo snel oplopen dat er een aanzienlijk
risico bestaat op ernstig of dodelijkletsel aan men-
sen en huisdieren.

1. Activeer stevig de parkeerrem.

2. Modellen met automatische versnellingsbak
(AT): zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren).

Model met handgeschakelde versnellings-

bak (MT): zet de schakelhendel in de R-stand
(achteruit). Wanneer u tegen een helling op
parkeert, moet u de schakelhendel in de 1e
versnelling zetten.

3. Om te voorkomen dat de auto gaat rollen wan-
neer deze op een helling is geparkeerd, is
het een goede gewoonte om de wielen zoals
afgebeeld te draaien.

SSD0488Z

Model met linkse besturing

SSD0489Z

Model met rechtse besturing
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HEUVELAF MET STOEPRANDj1

Draai de wielen naar de stoeprand toe en laat
de auto iets naar voren komen tot één wiel
zacht de stoeprand raakt. Zet de auto dan op
de parkeerrem.

HEUVELOP MET STOEPRANDj2

Draai de wielen van de stoeprand weg en laat
het voertuig zover achteruit rijden tot één
wiel zacht de stoeprand raakt. Zet de auto
dan op de parkeerrem.

HEUVELOP OF HEUVELAF, ZONDER STOEP-
RANDj3

Draai de wielen naar de berm van de weg,
zodat de auto naar de berm rolt als hij in be-
weging komt. Zet de auto dan op de parkeer-
rem.

4. Druk de contactschakelaar in de “OFF”-
stand.

Uw auto is ontworpen om passagiers en bagage
te vervoeren. INFINITI raadt het rijden met aan-
hangwagens niet aan, omdat het een
bijkomende belasting uitoefent op de motor van
uw auto, evenals op het aandrijvingssysteem,
stuurinrichting, remsysteem en andere syste-
men.

LET OP

Schade aan de auto als gevolg van het rijden met een
aanhangwagen wordt niet gedekt door de garantie.

Uw nieuwe auto is vooral bedoeld om passagiers
en bagage te vervoeren.

Als u een aanhangwagen trekt zal dat extra be-
lasting betekenen voor de motor, het aandrijf-
systeem, het stuursysteem, het remsysteem en
andere systemen van uw auto. Rijden met een
aanhangwagen zal bepaalde omstandigheden
versterken, zoals het effect van zijwinden,
slechte wegoppervlakken of passerende vracht-
wagens.

U moet uw rijstijl en snelheid aanpassen aan de
omstandigheden. Ga voordat u een aanhangwa-
gen gaat slepen eerst bij een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf langs voor uitleg over
het correcte gebruik van sleepmiddelen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
RIJDEN MET EEN AANHANGWAGEN

• Ga niet met een aanhangwagen rijden tijdens de
inrijperiode van de auto.

• Zorg er voordat u gaat rijden voor dat de lichten op
de aanhangwagen correct functioneren.

• Houd u aan de maximum snelheid voor het rijden
met aanhangwagen.

Rijd niet harder dan 100 km/u (62 MPH).
(Voor Europa)

• Vermijd snel optrekken, hard accelereren en plot-
seling remmen.

EEN AANHANGWAGEN TREKKEN (behalve voor
Europa)

RIJDEN MET AANHANGWAGEN (voor Europa)
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• Vermijd scherpe bochten en blijf zoveel mogelijk
op dezelfde rijstrook.

• Rijd altijd met gematigde snelheid.

• Gebruik de volgende systemen (indien aanwezig)
niet wanneer u een aanhangwagen trekt:

– Active Lane Control

– Lane Departure Prevention (LDP)

– Blind Spot Intervention

– Back-up Collision Intervention-systeem
(BCI)

– Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC)

– Distance Control Assist (DCA)

– Forward Emergency Braking

– Predictive Forward Collision Warning

• Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van de fabri-
kant van de aanhangwagen.

• Kies geschikte koppelstukken (trekinrichting, vei-
ligheidsketting, dakdrager, enz.) voor uw auto en
aanhangwagen. Deze apparatuur is beschikbaar
bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
waar u ook verdere informatie kunt krijgen over het
rijden met een aanhangwagen.

• Zorg dat het totale gewicht van de aanhangwagen
(gewicht van de aanhangwagen plus gewicht van
de belading) de maximale waarde aangegeven voor

de auto en de koppelinrichting niet overschrijdt.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf langs voor meer informatie.

• Belaad de aanhangwagen zodanig dat zware voor-
werpen boven de as liggen. De maximaal toege-
stane verticale belasting op de koppeling van de
aanhangwagen mag niet overschreden worden.

• Laat uw auto vaker onderhouden dan de interval-
len uit het apart meegeleverde onderhoudsboekje.

• Het rijden met een aanhangwagen kost meer
brandstof dan het rijden onder normale omstan-
digheden omdat de trekkracht en weerstand aan-
zienlijk toenemen.

Kijk tijdens het rijden met een aanhangwagen
op de temperatuurmeter voor motor-
koelvloeistof om te zorgen dat de motor niet
oververhit raakt.

BANDENSPANNING
Wanneer u met een aanhangwagen gaat rijden
moet u de banden van de auto oppompen tot de
maximaal aangeraden koude bandenspanning
(voor volledige belading) aangegeven op de
bandensticker.

Ga niet met een aanhangwagen rijden als er een
tijdelijke reserveband of een compacte reserve-
band op de auto is gemonteerd.

VEILIGHEIDSKETTINGEN
Gebruik altijd een geschikte ketting tussen auto
en aanhangwagen. De ketting moet gekruist
worden en aan de koppeling vastgemaakt wor-
den, niet aan de bumper of de as van de auto.
Zorg dat er genoeg speling in de ketting zit zo-
dat u door bochten kunt rijden.

REMMEN VAN DE AANHANGWAGEN
Zorg dat er remmen op de aanhangwagen aan-
wezig zijn zoals vereist door plaatselijke wetge-
ving. Controleer ook of alle andere
aanhangwagenonderdelen voldoen aan plaat-
selijke wetgeving.

Blokkeer altijd zowel de wielen van de auto als
de wielen van de aanhangwagen wanneer u par-
keert. Trek de handrem op de aanhangwagen
aan als deze aanwezig is. Parkeren op een steile
helling wordt afgeraden.

Als u echt niet anders kan dan parkeren op een
steile helling, zet dan de schakelhendel in de
P-stand (parkeren) (modellen met automatische
versnellingsbak) of de versnellingshendel in
een geschikte stand (modellen met handge-
schakelde versnellingsbak) en draai de voorwie-
len naar de stoeprand toe.
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AANHANGWAGENDETECTIE (indien
aanwezig)

Wanneer u een aanhangwagen trekt met een ori-
ginele elektrische INFINITI-trekhaakaansluiting
en de richtingsaanwijzers gebruikt, detecteert
het elektrische systeem van de auto de extra
elektrische belasting door de verlichting van de
aanhangwagen. Het geluid dat u hoort bij de
richtingaanwijzers zal daarom anders klinken.

TREKHAAK MONTEREN
INFINITI raadt aan om de koppelinrichting voor
het trekken van een aanhangwagen te installe-
ren onder de volgende voorwaarden:

• Maximaal toegestane belasting op de trekhaak:
981 N (100 kg, 221 lb)

• De koppelinrichting, montagepunten en
installatiedelen op uw auto: zoals het voorbeeld in
de afbeelding.

• Achteroverhang van de trekhaak: jA 1.171 mm
(46,1 in)

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de
trekhaak bij installatie en gebruik.

NSD441
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WAARSCHUWING

Als de motor uitstaat of wordt uitgezet tijdens het rij-
den, zal de stuurbekrachtiging niet werken. Het stu-
ren zal dan zwaarder zijn.

TYPE MET ELEKTRISCHE
STUURBEKRACHTIGING

WAARSCHUWING

• Als de motor uitstaat of wordt uitgezet tijdens het
rijden, zal de stuurbekrachtiging niet werken. Het
sturen gaat dan een stuk moeizamer.

• Wanneer het waarschuwingslampje voor stuurbe-
krachtiging oplicht terwijl de motor draait, zal de
stuurbekrachtiging tijdens de stuurmanoeuvres
wegvallen. U zult nog steeds controle over de auto
hebben maar sturen zal zwaarder gaan.

De elektrische stuurbekrachtiging is ontworpen
om via de bekrachtiging tijdens het rijden het
sturen lichter te maken.

Wanneer het stuurwiel herhaaldelijk of onafge-
broken gebruikt wordt tijdens het parkeren of
rijden met lage snelheid, zal de bekrachtigings-
functie afnemen. Dit is om oververhitting van de
elektrische stuurbekrachtiging en schade te
voorkomen. Wanneer de stuurbekrachtiging af-
neemt, wordt het sturen zwaarder. Wanneer de
temperatuur van de elektrische stuurbekrachti-
ging daalt, zal de mate van stuurbekrachtiging
weer normaal worden. Vermijd herhaalde stuur-

manoeuvres die oververhitting van de elektri-
sche stuurbekrachtiging kunnen veroorzaken.

U kunt wellicht een geluid horen wanneer u snel
aan het stuur draait. Dit duidt echter niet op een
storing.

Als het waarschuwingslampje voor de stuurbe-
krachtiging gaat branden terwijl de motor
draait, werkt de elektrische stuurbekrachtiging
mogelijk niet goed en is mogelijk onderhoud no-
dig. Laat de elektrische stuurbekrachtiging na-
kijken door een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf. (Zie “Waarschuwingslampje stuurbe-
krachtiging” in hoofdstuk “2. Instrumenten en bedie-
ningen”.)

Wanneer het waarschuwingslampje voor stuur-
bekrachtiging oplicht terwijl de motor draait, zal
de stuurbekrachtiging tijdens de stuur-
manoeuvres wegvallen. U behoudt echter de
controle over de auto. Er is dan echter meer
kracht vereist om te sturen, met name bij lage
snelheden en in scherpe bochten.

ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING
MET HYDRAULISCHE POMP

WAARSCHUWING

Wanneer het waarschuwingslampje voor stuurbe-
krachtiging oplicht terwijl de motor draait, zal de
stuurbekrachtiging tijdens de stuurmanoeuvres weg-
vallen. U zult nog steeds controle over de auto hebben
maar sturen zal zwaarder gaan.

De elektrische stuurbekrachtiging met hydrauli-
sche pomp is ontworpen om stuurbekrachtiging
te bieden tijdens het rijden zodat sturen licht
gaat.

Wanneer het stuurwiel herhaaldelijk of onafge-
broken gebruikt wordt tijdens het parkeren of
rijden met lage snelheid, zal de bekrachtigings-
functie afnemen. Dit is om oververhitting te
voorkomen van het elektrische
stuurbekrachtigingsysteem met hydraulische
pomp en schade te voorkomen. Wanneer de
stuurbekrachtiging afneemt, wordt het sturen
zwaarder. Als er dan nog steeds gestuurd wordt,
zal de stuurbekrachtiging wellicht uitschakelen
en zal het waarschuwingslampje voor de elektri-
sche stuurbekrachtiging gaan branden. Zet de
motor af en zet de contactschakelaar in de “OFF-
”-stand. De temperatuur van de elektrische
stuurbekrachtiging met hydraulische pomp zal
omlaag gaan en de mate van bekrachtiging zal
weer normaal worden nadat de motor gestart is.
Het waarschuwingslampje voor de stuurbe-
krachtiging gaat uit. Vermijd het herhalen van
stuurmanoeuvres waardoor de elektrische
stuurbekrachtiging met hydraulische pomp
oververhit zou kunnen raken.

U kunt een geluid uit de voorkant van de auto
horen komen wanneer er gestuurd wordt. Dit is
geen storing.

Als het waarschuwingslampje voor de stuurbe-
krachtiging gaat branden terwijl de motor

STUURBEKRACHTIGING
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draait, functioneert het elektrische
stuurbekrachtigingsysteem met hydraulische
pomp mogelijk niet correct en is misschien on-
derhoud nodig. Laat de elektrische stuurbe-
krachtiging met hydraulische pomp nakijken
door een INFINITI-centrum of erkend garagebe-
drijf.

Wanneer het waarschuwingslampje voor stuur-
bekrachtiging oplicht terwijl de motor draait, zal
de stuurbekrachtiging tijdens de stuur-
manoeuvres wegvallen maar zult u nog altijd
controle over de auto hebben. Door het wegval-
len van de bekrachtiging is er veel meer kracht
vereist om het stuur te bedienen, vooral in
scherpe bochten en bij lage snelheden.

TYPE MET DIRECT AANPASBAAR
STUURSYSTEEM (DIRECT ADAPTIVE
STEERING)

WAARSCHUWING

Wanneer het waarschuwingslampje voor stuurbe-
krachtiging oplicht terwijl de motor draait, zal de
stuurbekrachtiging tijdens de stuurmanoeuvres weg-
vallen. U zult nog steeds controle over de auto hebben
maar sturen zal zwaarder gaan.

LET OP

• Als er banden of wielen gebruikt worden die niet
zijn aanbevolen door INFINITI werkt het Direct

Aanpasbaar Stuursysteem niet goed en kan het
waarschuwingslampje voor de stuurbekrachtiging
gaan branden.

• Breng geen wijzigingen aan in de wielophanging
van de auto. Als ophangingsonderdelen, zoals
schokdempers, veerpoten, veren, stabilisators-
tangen, lagerbussen en wielen niet door INFINITI
zijn aanbevolen voor uw auto of extreem versleten
zijn, werkt het Direct Aanpasbaar Stuursysteem
wellicht niet optimaal en kan het waarschuwings-
lampje voor de stuurbekrachtiging gaan branden.

• Verander het stuursysteem van de auto niet. Als
onderdelen van het stuursysteem niet aanbevolen
zijn door INFINITI voor uw auto of extreem versle-
ten zijn, werkt het Direct Aanpasbaar Stuur-
systeem wellicht niet optimaal en kan het
waarschuwingslampje voor de stuurbekrachtiging
gaan branden.

• Als het waarschuwingslampje voor Vehicle Dyna-
mic Control (VDC)/Elektronisch stabiliteits-
programma (ESP) gaat branden, gaat wellicht ook
het waarschuwingslampje voor de stuurbekrachti-
ging tegelijkertijd branden. Stop het voertuig op
een veilige plek, zet de motor af, en start de auto
opnieuw. Als het waarschuwingslampje voor de
stuurbekrachtiging blijft branden, laat het
systeem dan nakijken door een INFINITI-centrum
of erkend garagebedrijf. Voor het VDC-/ESP-sys-
teem, zie “Vehicle Dynamic Control-systeem (VDC)

(behalve voor Europa)” eerder in dit hoofdstuk of
“Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) (voor
Europa)” eerder in dit hoofdstuk.

• Zet de contactschakelaar niet in de ON-stand wan-
neer het stuurwiel of een wiel verwijderd is.

• Draai het stuurwiel niet tot het uiterste punt wan-
neer de contactschakelaar op willekeurig welke
stand behalve ON staat.

• Het aanbrengen van een accessoire op het stuur-
wiel, of het wijzigen van het stuurwiel, kan de
stuurwerking verminderen.

Het Direct Aanpasbaar Stuursysteem is ontwor-
pen om stuurkracht en de stuurhoek te regelen
in overeenstemming met de snelheid van de
auto en de mate waarin er gestuurd wordt.

De stuureigenschappen kunnen worden gese-
lecteerd met de INFINITI-rijstandknop. Zie
“INFINITI-rijmoduskeuzeschakelaar” eerder in dit
hoofdstuk.

Als de VDC of ESP wordt uitgezet, schakelt de
instelling voor het sturen over op de standaards-
tand.

Als het waarschuwingslampje voor de stuurbe-
krachtiging gaat branden terwijl de motor
draait, functioneert het Direct Aanpasbaar
Stuursysteem mogelijk niet naar behoren en is
misschien onderhoud nodig. Laat het systeem
nakijken door een INFINITI Center of een erkend
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garagebedrijf. (Zie “ Waarschuwingslampje
stuurbekrachtiging” in hoofdstuk “2. Instrumenten en
bedieningen”.)

Wanneer het waarschuwingslampje voor stuur-
bekrachtiging oplicht terwijl de motor draait, zal
de stuurbekrachtiging tijdens de stuur-
manoeuvres wegvallen. U behoudt echter de
controle over de auto. Er is dan echter meer
kracht vereist om te sturen, met name bij lage
snelheden en in scherpe bochten.

Als het Direct Aanpasbaar Stuursysteem een
storing heeft, kan het stuurwiel wellicht een
beetje draaien, zelfs als er rechtdoor gereden
wordt.

Onder de volgende omstandigheden kan het
stuurwiel een beetje draaien, zelfs als er recht-
door gereden wordt. Dit komt door een
beschermingsmechanisme voor het Direct
Aanpasbaar Stuursysteem. Het stuurwiel gaat
terug naar de normale stand zodra het
beschermingsmechanisme is uitgeschakeld.

Situatie A

• Wanneer de accu ontladen is

• Wanneer de motor afslaat of waarschijnlijk afslaat

• Wanneer het stuurwiel helemaal naar één kant is
gedraaid of wanneer de voorwiel tegen een ob-
structie is aangekomen.

Het stuurwiel gaat terug naar de normale stand
als u het voertuig stilzet op een veilige plek en
het stuurwiel niet meer bedient. Rijd daarna
korte tijd met het voertuig.

Situatie B

• Wanneer het stuurwiel herhaaldelijk of continu
wordt bediend tijdens het parkeren of rijden met
zeer lage snelheid. In dat geval wordt de stuurbe-
krachtiging voor het stuurwiel beperkt.

Wanneer u het stuurwiel weer in de normale
stand wilt zetten, zet het voertuig stil op een vei-
lige plek en wacht een tijdje, zonder dat u het
stuurwiel gebruikt, totdat de temperatuur van
de Direct Adaptive Steering voldoende is ge-
daald. Vermijd herhaaldelijke stuurmanoeuvres
die kunnen leiden tot oververhitting van de Di-
rect Adaptive Steering.

Wanneer de auto getest wordt op een dynamo-
meter voor twee wielen kan het waarschuwings-
lampje voor de stuurbekrachtiging gaan bran-
den. Stop om het waarschuwingslampje voor de
stuurbekrachtiging uit te krijgen de auto op een
veilige plek, zet de motor af, start de motor op-
nieuw en rijd dan gedurende korte tijd met de
auto.

De volgende omstandigheden duiden niet op
een storing in het Direct Aanpasbaar Stuur-
systeem.

• U zou meer stuurspeling kunnen waarnemen wan-
neer de contactschakelaar op “OFF” of ACC staat
dan wanneer de contactschakelaar op ON staat.

• Nadat de motor gestart is, kan het stuurwiel een
beetje draaien, zelfs wanneer u rechtdoor rijdt. Rijd
om het stuurwiel weer in de normale stand te krij-
gen een tijdje op een rechte weg.

• Nadat de motor gestart is, kan het stuurwiel bewe-
gen als deze helemaal naar één kant gedraaid was
met de contactschakelaar op “OFF” stond.

• Als het voertuig is getest op de 4-wiel-
dynamometer, kan het stuurwiel iets draaien, zelfs
op een rechte weg. Wanneer u het stuurwiel weer
in de normale stand wilt zetten, rijd dan een tijdje
met het voertuig op een rechte weg.

U hoort wellicht een bijgeluid onder de volgende
omstandigheden. Dit duidt echter niet op een
storing.

• Wanneer de motor gestart of afgezet wordt.

• Wanneer het stuurwiel helemaal naar één kant
wordt gedraaid.
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VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS
HET REMMEN
Het remsysteem heeft twee afzonderlijke
hydraulische circuits. Als er in één van de cir-
cuits een storing is, heeft de auto nog steeds
remvermogen op twee wielen.

Remmen met vacuümbekrachtiging
De rembekrachtiging ondersteunt het remmen
met behulp van de onderdruk in de motor. Als
de motor afslaat, kunt u de auto tot stilstand
brengen door het rempedaal in te trappen. Er is
echter meer kracht nodig op het rempedaal om
de auto tot stilstand te brengen. De remweg zal
langer zijn.

Indien de motor uitstaat of wordt uitgezet tij-
dens het rijden, zal de rembekrachtiging niet
werken. Remmen wordt daardoor moeilijker.

WAARSCHUWING

Laat de auto nooit vrij rollen met afgezette motor.

Remmen gebruiken
Laat uw voet niet op het rempedaal rusten tij-
dens het rijden. De remmen zullen zo oververhit
raken, de remvoeringen of remblokken slijten
sneller en het brandstofverbruik zal toenemen.

Spaar uw remmen en voorkom oververhitting
door vóór een afdaling al snelheid te minderen
en terug te schakelen naar een lagere versnel-

ling. Door oververhitte remmen wordt het rem-
vermogen verminderd, waardoor u de controle
over het voertuig kunt verliezen.

Wees op een glad wegdek extra voorzichtig met
remmen, accelereren en terugschakelen. Abrupt
remmen of fel accelereren kan leiden tot slip-
partijen en een ongeluk veroorzaken.

Natte remmen
Na wassen van het voertuig of rijden over natte
wegen kunnen de remmen nat zijn. De remweg
is hierdoor langer en het voertuig kan tijdens
het remmen naar één kant trekken.

De remmen kunnen gedroogd worden door bij
een veilige snelheid het rempedaal een tijd lang
licht ingetrapt te houden. Doe dit totdat de rem-
men weer normaal functioneren. Wacht tot de
remmen weer normaal werken voordat u uw
snelheid verhoogt.

Inrijden parkeerrem
Laat, om de beste remwerking te krijgen, de
parkeerremschoenen inlopen wanneer het rem-
vermogen van de parkeerrem zwakker wordt of
wanneer de parkeerremschoenen en/of de
trommels/schijven zijn vervangen.

Deze procedure wordt beschreven in de service-
handleiding van de auto en kan worden uitge-
voerd door een INFINITI-dealer of een erkend ga-
ragebedrijf.

BRAKE ASSIST-REMSYSTEEM
Wanneer de kracht die op het rempedaal wordt
uitgeoefend een zeker punt overschrijdt, wordt
het Brake Assist-remsysteem geactiveerd, waar-
door een grotere remkracht wordt gecreëerd dan
een conventionele rembekrachtiging, zelfs met
een kleine druk op het pedaal.

WAARSCHUWING

Het Brake Assist-remsysteem dient alleen ter onder-
steuning van de bestuurder en is geen voorziening die
een botsing kan voorzien of voorkomen. De bestuur-
der blijft te allen tijde verantwoordelijk om alert te
zijn, veilig te rijden en de controle over de auto te
behouden.

ANTIBLOKKEERREMSYSTEEM (ABS)

WAARSCHUWING

Het antiblokkeerremsysteem (ABS) is een geavan-
ceerde voorziening, maar het systeem voorkomt geen
ongevallen die ontstaan door een roekeloze of gevaar-
lijke rijstijl. Dit systeem zorgt dat u het voertuig beter
onder controle kunt houden wanneer u op een glad
wegdek moet remmen. Houd er rekening mee dat de
remweg op een glad wegdek langer zal zijn dan op een
normaal wegdek, ook al is de auto uitgerust met ABS.
De remweg kan ook langer zijn op slechte of
besneeuwde wegen of op grintwegen, of bij het ge-

REMSYSTEEM
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bruik van sneeuwkettingen. Houd altijd een veilige af-
stand tot eventuele voorliggers. De bestuurder is uit-
eindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid.

Het soort banden en de staat van de banden zijn
ook van invloed op de remwerking.

• Monteer bij het vervangen van de banden de aan-
gegeven maat banden op alle vier de wielen.

• Wanneer u een reservewiel installeert, zorg er dan
voor dat het type en het formaat overeenkomen
met de aanwijzingen op de bandenspannings-
sticker. (Zie “Bandenspanningssticker” in hoofd-
stuk “9. Technische informatie”.)

• Zie voor meer informatie “Banden en wielen” in
hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”.

Het antiblokkeerremsysteem (ABS) regelt de
remkracht voor elk wiel, zodat de wielen niet
blokkeren als u plotseling moet remmen of als u
remt op een glad wegdek. Het systeem meet de
draaisnelheid van elk wiel en varieert de
remvloeistofdruk om zo te voorkomen dat de
wielen blokkeren en slippen. Door te voorkomen
dat de wielen geblokkeerd worden, behoudt de
bestuurder met dit systeem gemakkelijker de
macht over het stuur en op gladde wegen is er
zo minder kans op zwenken en slippen.

Het systeem gebruiken
Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
Trap het rempedaal in met een gelijkmatige
druk. Het is niet nodig om pompend te remmen.

Het ABS-systeem treedt in werking om te voor-
komen dat de wielen blokkeren. Vermijd obsta-
kels.

WAARSCHUWING

Vermijd pompend remmen. Dat kan zelfs een langere
remweg tot gevolg hebben.

Zelfdiagnosefunctie
Het ABS-systeem heeft elektronische sensoren,
elektrische pompen, hydraulische magneet-
kleppen en een computer. Deze computer is uit-
gerust met een diagnosefunctie: het anti-
blokkeerremsysteem voert een zelfdiagnose uit
telkens wanneer de motor wordt gestart en de
auto langzaam voor- of achteruit beweegt. Tij-
dens deze zelfdiagnose hoort u soms een soort
gebonk of voelt u trillingen in het rempedaal. Dit
is normaal en betekent niet dat er een storing in
het systeem is. Als de computer een fout in het
systeem waarneemt, wordt het ABS-systeem
uitgeschakeld en gaat het ABS-waarschuwings-
lampje op het dashboard branden. Het
remsysteem blijft normaal werken, echter zon-
der de antiblokkeerondersteuning. Wanneer het
ABS-waarschuwingslampje tijdens de zelf-
diagnose of tijdens het rijden brandt, laat de
auto dan controleren door een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

Normale werking
Het ABS-systeem werkt bij snelheden van meer
dan 5 á 10 km/u (3 tot 6 mph). De snelheid is
afhankelijk van de staat van het wegdek.

Als het ABS-systeem meet dat één of meer wie-
len op het punt staan te blokkeren, wordt er door
de stuureenheid in snelle wisselingen hydrauli-
sche druk toe- en afgevoerd. Dit is vergelijkbaar
met snel pompend remmen. U kunt trillingen in
het rempedaal voelen en een geluid onder de
motorkap horen of trillingen in de regeleenheid
voelen terwijl deze in werking is. Dit is normaal
en betekent dat het ABS-systeem goed werkt.
Dit kan er wel op wijzen dat de rij-
omstandigheden gevaarlijk zijn en dat er met
meer zorgvuldigheid moet worden gereden.
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Neem de volgende raadgevingen in acht als u
uw auto onbeheerd achterlaat:

• Haal de contactsleutel uit de contactschakelaar en
neem de sleutel altijd mee bij het verlaten van de
auto.

• Sluit altijd alle ramen en vergrendel de portieren.

• Parkeer uw auto altijd in het zicht. Parkeer ’s nachts
bij voorkeur op een goed verlichte plek.

• Indien de auto is uitgerust met het beveiligings-
systeem, gebruik het dan - zelfs voor een korte pe-
riode.

• Laat kinderen en huisdieren niet zonder toezicht
achter in de auto.

• Laat geen dure spullen in de auto liggen. Neem
deze altijd mee.

• Laat uw autopapieren nooit in de auto achter.

• Laat geen voorwerpen achter op een dakdrager.
Haal deze van de dakdrager en leg ze op een veilige
afsluitbare plek, zoals in de bagageruimte.

• Bewaar de reservesleutel nooit in de auto.

WAARSCHUWING

• Rijd onder alle omstandigheden altijd voorzichtig.
Wees voorzichtig bij het optrekken en gas minde-
ren. Als u te snel gas geeft of gas mindert, gaan de
aandrijfwielen slippen, waardoor de auto nog min-
der grip op de weg heeft.

• Vergeet niet dat uw remweg bij lage temperaturen
langer is. U zult eerder moeten remmen dan op een
droog wegdek.

• Bewaar op gladde wegen dus meer afstand tot uw
voorligger.

• Nat ijs (0°C, 32°F en ijzel), sneeuw en hard ijs zijn
meestal erg glad en moeilijk berijdbaar. Uw auto
heeft dan veel minder grip. Rijden op ijzel is niet
aan te bevelen; wacht liever tot er zand of pekel is
gestrooid.

• Pas op voor gladde plekken (ijslaag op de weg).
Door schaduwwerking kunnen op goed berijdbare
wegen soms onverwacht dergelijke plekken voor-
komen. Merkt u een dergelijke ijslaag in de verte
op, rem dan af voordat u eroverheen rijdt. Ga niet
remmen als u eenmaal op ijs rijdt en vermijd op
dat moment ook plotselinge stuurmanoeuvres.

• Gebruik de cruise control niet op gladde wegen.

• Door sneeuw kunnen gevaarlijke uitlaatgassen on-
der de auto blijven hangen. Houd de uitlaatpijp en
de omgeving rond de auto vrij van sneeuw.

ACCU
Als de accu onder zeer koude weersomstandig-
heden niet volledig is opgeladen, bestaat het
risico dat de accuvloeistof bevriest en de accu
beschadigd raakt. Houd de accu in optimale
staat door hem regelmatig te controleren. Zie
voor meer informatie “Accu” in hoofdstuk “8. On-
derhoud en doe-het-zelf”.

MOTORKOELVLOEISTOF
Tap het koelsysteem af als de auto bij koud weer
buiten moet worden geparkeerd terwijl het koel-
systeem geen antivries bevat. Vul het koelsys-
teem weer bij voordat u gaat rijden. Zie voor
meer informatie “Motorkoelvloeistofniveau
controleren” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-
zelf”.

BANDEN
1. Als u sneeuwbanden hebt geïnstalleerd op de

voor-/achterwielen van uw auto, dan moeten
zij dezelfde maat en beladingsgraad hebben
en van dezelfde constructie en soort (diago-
naal, diagonaalgordel en radiaal) zijn als de
achter-/voorbanden.

2. Als de auto regelmatig onder strenge win-
terse omstandigheden wordt gebruikt, moe-
ten sneeuwbanden op alle vier de wielen ge-
monteerd worden.

BEVEILIGING VAN HET VOERTUIG RIJDEN IN WINTERWEER
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3. Voor extra grip op gladde wegen is het raad-
zaam spijkerbanden te gebruiken. In som-
mige landen mag u dit soort banden echter
niet gebruiken. Informeer daarom eerst of u
dergelijke banden wel mag monteren.

Sneeuwbanden met spikes hebben op natte
of droge wegen mogelijk minder grip dan
sneeuwbanden zonder spikes.

4. Indien gewenst kunnen sneeuwkettingen
worden gebruikt. Controleer eerst wel of de
sneeuwkettingen de bij de band passende
maat hebben en houd u bij het aanbrengen
aan de aanwijzingen van de fabrikant. Ge-
bruik kettingspanners als dit door de fabri-
kant wordt aanbevolen. Losse kettingeinden
moeten worden vastgemaakt of verwijderd,
om schade aan de carrosserie te voorkomen.
Rijd niet te hard met sneeuwkettingen. Dit
kan de auto beschadigen en/of de rijeigen-
schappen en prestaties van de auto nadelig
beïnvloeden.

SPECIALE WINTERUITRUSTING
Aanbevolen wordt om ’s winters de volgende
voorzieningen in de auto te hebben:

• Een ijskrabber en een harde borstel om sneeuw en
ijs van de ruiten te verwijderen.

• Een stevige, harde grondplaat om eventueel onder
de krik te leggen.

• Een sneeuwschop om de auto sneeuwvrij te ma-
ken.

PARKEERREM
Bij het parkeren van de auto bij een
buitentemperatuur onder de 0°C (32°F), is het
raadzaam de parkeerrem niet te gebruiken om
te voorkomen dat deze bevriest. Doe het vol-
gende om veilig te parkeren:

• Zet de schakelhendel in de P-stand (parkeren) (mo-
del met automatische versnellingsbak (AT)).

• Zet de schakelhendel in de 1ste versnelling of R-
stand (achteruit) (model met handgeschakelde ver-
snellingsbak (MT)).

• Blokkeer de wielen goed.

ROESTPREVENTIE
Chemicaliën die gebruikt worden voor het ijsvrij
maken van wegen, zijn zeer corrosief en versnel-
len roestvorming in onderdelen aan de onder-
zijde van de auto, zoals de uitlaat, de brandstof-
en remleidingen, de remkabels, de bodemplaat
en carrosseriepanelen.

In de winter moet de onderkant regelmatig wor-
den gereinigd. Zie “Roestpreventie” in hoofdstuk
“7. Verzorging van koetswerk en interieur” voor meer
informatie.

In sommige gebieden kan extra bescherming te-
gen roestvorming en corrosie nodig zijn; infor-
meer dan bij een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf.
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OPMERKING

Om ervoor te zorgen dat de actieve geluids-
onderdrukking en actieve geluidsverbetering goed
werken:

• De luidsprekers of woofer niet bedekken.

• De microfoons niet bedekken.

• Luidsprekers inclusief woofer en andere audiocom-
ponenten, zoals de versterker, niet aanpassen of
wijzigen.

• Geen wijzigingen aanbrengen, inclusief geluid-
demping of wijzigingen rondom de microfoons,
luidsprekers of woofer.

ACTIEVE GELUIDSONDERDRUKKING
De actieve geluidsonderdrukking maakt gebruik
van microfoonsj1 die in de auto zijn aange-
bracht om het gedreun in de motor waar te ne-
men. Het systeem genereert in dat geval een
anti-geluid dat door de luidsprekersj2 en de
woofer j3 (indien aanwezig) verspreid wordt
om het gedreun uit de motor minder hoorbaar te
maken.

Als er op de microfoonj1 of het gebied erom-
heen getikt wordt kan er een abnormaal geluid
uit de luidsprekers komen.

ACTIEVE GELUIDSVERBETERING
Afhankelijk van het motortoerental en de gese-
lecteerde rijstand zal de actieve geluids-
verbetering geluiden genereren die door de luid-
sprekersj2 en de wooferj3 (indien aanwezig)
verspreid worden om de kwaliteit van het geluid
van de motor te verbeteren.

JVS0263X

ACTIEVE GELUIDSONDERDRUKKING/ACTIEVE GELUIDSVERBETERING(indien aanwezig)
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De schakelaar voor de waarschuwings-
knipperlichten werkt ongeacht de stand van de
contactschakelaar, behalve wanneer de accu
leeg is.

Gebruik de waarschuwingsknipperlichten om
andere weggebruikers te waarschuwen wanneer
u in een noodgeval moet stoppen of parkeren.

Wanneer u de schakelaar voor de
waarschuwingsknipperlichten indrukt, gaan
alle richtingaanwijzers knipperen. Om de
waarschuwingsknipperlichten uit te zetten,
drukt u de schakelaar nogmaals in.

Het noodstopsignaal zal de remlichten en het
derde remlicht doen knipperen om te voorko-
men dat de auto van achter aangereden wordt
wanneer er plotseling geremd wordt.

Activering van het noodstopsignaal is onderhe-
vig aan de volgende voorwaarden:

• De auto rijdt harder dan 60 km/u (37 mph).

• Het systeem neemt een plotselinge remactie waar
met de voetrem.

Het noodstopsignaal zal in de volgende geval-
len niet in werking treden:

• Wanneer de waarschuwingsknipperlichten aan
staan.

• Wanneer het systeem geen plotselinge remactie
waarneemt.

Volg bij een lekke band de instructies in dit
hoofdstuk.

In geval van modellen met runflatbanden kan er
doorgereden worden tot een veilige plek, ook al
zijn de banden lek. Zie “Runflatbanden (indien
aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk en “Runflat-
banden (indien aanwezig)” in hoofdstuk “8. Onder-
houd en doe-het-zelf”.

BANDENSPANNINGSCONTROLESYS-
TEEM (TPMS)

WAARSCHUWING

• Radiogolven kunnen een negatief effect hebben op
elektrische medische apparatuur. Mensen met een
pacemaker moeten daarom vóór gebruik contact
opnemen met de fabrikant van hun elektrische me-
dische apparaat voor informatie over de mogelijke
effecten.

• Als het waarschuwingslampje voor lage banden-
spanning gaat branden tijdens het rijden, is het
raadzaam plotselinge stuurmanoeuvres of abrupt
remmen te vermijden, de snelheid te matigen en
de auto zo snel mogelijk te stoppen op een veilige
plek langs de weg. De auto zou ernstig beschadigd
kunnen raken en een mogelijk ongeval met ernstig
lichamelijk letsel zou het gevolg kunnen zijn. Con-
troleer de bandenspanning van alle vier de ban-
den. Om ervoor te zorgen dat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning uit gaat, moet u de
bandenspanning instellen op de aanbevolen

SIC2574Z

SCHAKELAAR
WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHTEN

NOODSTOPSIGNAAL LEKKE BAND
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waarde in KOUDE toestand, zoals aangegeven op
de bandenspanningssticker. Als het
waarschuwingslampje blijft branden tijdens het
rijden nadat u de spanning net op peil heeft ge-
bracht, kan het zijn dat u een lekke band heeft. Als
u een lekke band heeft, vervang deze band dan
door een reserveband (indien aanwezig) of repa-
reer de band met de reparatieset voor lekke ban-
den (indien aanwezig).

• Wanneer er een reservewiel wordt gemonteerd of
een wiel wordt vervangen, zal het TPMS-systeem
niet functioneren en gaat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning gedurende ongeveer
1 minuut knipperen. Het lampje blijft na 1 minuut
branden. Neem zo snel mogelijk contact op met
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf om
de band te vervangen en/of het systeem te reset-
ten.

• Als de banden worden vervangen door banden die
niet oorspronkelijk door INFINITI zijn voorgeschre-
ven, kan dit de juiste werking van het TPMS versto-
ren.

• Spuit geen bandenvloeistof of aërosol banden-
afdichtvloeistof in de banden, omdat dit een sto-
ring kan veroorzaken in de bandenspanning-
sensoren (voor modellen die niet voorzien zijn van
de reparatieset voor lekke banden).

• INFINITI beveelt het gebruik aan van uitsluitend
originele INFINITI Emergency Tyre Sealant, dat ge-
leverd wordt met uw auto. Andere afdichtmiddelen
kunnen de afdichtring van de ventielstift bescha-

digen, waardoor de band luchtdruk kan verliezen.
Neem na het afdichtmiddel voor bandenreparaties
te hebben gebruikt (voor modellen voorzien van
reparatieset voor lekke banden) zo snel mogelijk
contact op met een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf.

Het Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
controleert de bandenspanning van alle ban-
den. Wanneer het waarschuwingslampje lage
bandenspanning brandt en de waarschuwing
“Lage bandenspanning” op het voertuig-
informatiedisplay verschijnt, heeft één of meer-
dere banden een aanzienlijke lage spanning. Als
er met een lage bandenspanning met de auto
wordt gereden gaat de TPMS aan en waarschuwt
u hiervoor door middel van het lage banden-
spanningswaarschuwingslampje (op het dash-
board). Dit systeem wordt alleen geactiveerd
wanneer de auto harder rijdt dan 25 km/u (16
mph).

Zie voor meer informatie “ Waarschuwingslampje
lage bandenspanning” in hoofdstuk “2. Instrumenten
en bedieningen” en “Bandenspanningscontrole-
systeem (TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

RUNFLATBANDEN (indien aanwezig)

Runflatbanden zijn banden waarmee u korte tijd
kunt doorrijden als ze lekzijn. (Zie “Runflatbanden
(indien aanwezig)” in hoofdstuk “8. Onderhoud en
doe-het-zelf”.)

Raadpleeg ook de veiligheidsinformatie voor
banden in een apart meegeleverd garantie-
boekje.

WAARSCHUWING

• Hoewel u door kunt rijden met een lekke runflat-
band, moet u er wel rekening mee houden dat de
wegligging en het rijgedrag van de auto verslech-
terd is, wat kan leiden tot een ongeval en lichame-
lijk letsel. Lange tijd op hoge snelheid rijden kan
dit soort banden beschadigen als ze lek zijn.

• Rijd niet harder dan 80 km/u (50 mph) en niet meer
dan ongeveer 150 km (93 mijl) met een lekke run-
flatband. De eigenlijke afstand die u kunt rijden
met een lekke runflatband hangt af van de buiten-
temperatuur, belading van de auto, staat van het
wegdek en andere factoren.

• Rijd veilig op lagere snelheid. Neem bochten niet
te scherp en rem niet te hard, want dan zou u de
controle over de auto kunnen verliezen.

• Als u ongewone geluiden of trillingen waarneemt
terwijl u met een lekke runflatband rijdt, moet u de
auto naar de kant van de weg dirigeren en zo snel
mogelijk stoppen. De band kan ernstig beschadigd
zijn en vervangen moeten worden.
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LET OP

• Leg nooit sneeuwkettingen om een lekke runflat-
band, want dit zou uw auto kunnen beschadigen.

• Rijd zo min mogelijk over hobbels of door gaten,
aangezien de vrije ruimte tussen de auto en de
grond kleiner is dan normaal.

• Ga niet met een lekke runflatband een wasstraat
in.

• Laat de lekke band nakijken door een INFINITI Cen-
ter, een erkend garagebedrijf of een andere er-
kende reparateur. Vervang de band zo snel moge-
lijk als deze ernstig beschadigd is.

Als u een lekke band heeft en moet stoppen,
dient u de volgende aanwijzingen te volgen.

1. Zet de auto stil op een veilige plek, uit de
buurt van overig verkeer.

2. Zet de waarschuwingsknipperlichten aan.

3. Parkeer op een vlakke ondergrond en trek de
parkeerrem aan.

4. Model met automatische versnellingsbak:
zet de schakelhendel in de P-stand (parke-
ren).

Model met handgeschakelde versnellings-
bak: Zet de versnellingshendel op de R-stand
(achteruit).

5. Zet de motor uit.

6. Zet de motorkap omhoog om het verkeer te
waarschuwen en om wegenwachtpersoneel
erop te wijzen dat u assistentie nodig hebt.

7. Laat alle inzittenden uitstappen en op een
veilige plaats gaan staan, op afstand van het
verkeer en het voertuig.

Voor de procedure voor het verwijderen van de
band, raadpleeg “Lekke band verwisselen” verderop
in dit hoofdstuk.

DE AUTO STILZETTEN

WAARSCHUWING

• Zet de auto op de parkeerrem.

• Zet de schakelhendel in de P-stand (parkeren) (mo-
del met automatische versnellingsbak).

• Zet de versnellingshendel in de R-stand (achter-
uit) (model met handgeschakelde versnellings-
bak).

• Verwissel nooit een band als de auto op een hel-
ling of op een gladde ondergrond staat. Dit is zeer
gevaarlijk.

• Verwissel nooit een band vlakbij voorbijrijdend
verkeer. Vraag assistentie van de wegenwacht of
een garagebedrijf.

1. Zet het voertuig stil op een veilige plek, op
afstand van het verkeer.

2. Zet de waarschuwingsknipperlichten aan.

3. Parkeer het voertuig op een vlakke onder-
grond.

4. Activeer de parkeerrem.

5. Model met automatische versnellingsbak
(AT): zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren).

Model met handgeschakelde versnellings-
bak (MT): zet de schakelhendel in de R-stand
(achteruit).

6. Zet de motor uit.

7. Open de motorkap en zet de gevarendriehoek
(indien aanwezig) neer:

• Om het andere verkeer te waarschuwen.

• Om wegenwachtpersoneel erop te wijzen dat u
assistentie nodig hebt.

8. Laat alle inzittenden uitstappen en zorg dat
ze op een veilige plek, buiten bereik van het
verkeer en van de auto, blijven.

Voor modellen met een reservewiel of een
reparatieset voor lekke banden:

Lees de instructies in het betreffende hoofdstuk
goed door, zie “Lekke band repareren (voor model-
len met een reparatieset voor lekke banden)” verderop
in dit hoofdstuk.
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LEKKE BAND VERWISSELEN

De wielen blokkeren

WAARSCHUWING

Controleer of u het juiste wiel blokkeert om te voorko-
men dat de auto in beweging komt, anders kunt u let-
sel oplopen.

Plaats geschikte wielblokkenj1 , zowel voor als
achter het wiel diagonaal tegenover het wiel met
de lekke bandjA om te voorkomen dat de auto
in beweging komt terwijl deze op de krik staat.

Wiel verwijderen

WAARSCHUWING

• Volg beslist de instructies beschreven in dit hoofd-
stuk.

• BLIJF ONDER DE AUTO VANDAAN ZOLANG DEZE AL-
LEEN OP EEN KRIK STEUNT.

• Gebruik nooit een krik uit een andere auto.

• De krik in uw auto is alleen bestemd om uw auto op
te tillen tijdens het verwisselen van een wiel.

• Krik nooit een auto omhoog met gebruik van een
andere plaats dan het aangegeven krikpunt.

• Krik het voertuig nooit hoger op dan noodzakelijk
is.

• Plaats geen wielblokken op of onder de krik.

• Start nooit de motor en laat deze ook nooit draaien
terwijl de auto op de krik steunt. De auto zou on-
verwacht in beweging kunnen komen en daardoor
een ongeval kunnen veroorzaken.

• Laat geen passagiers in de auto achter zolang het
wiel van de grond is.

• Lees aandachtig de waarschuwingssticker op de
krik voordat u deze gebruikt.

MCE0001DZ

CE1089-AZ

Krikpunten
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Het voertuig omhoogkrikken
1. Plaats de krik pal onder het in de afbeelding

aangegeven krikpunt, zodanig dat de boven-
kant van de krik het krikpunt raakt.

Plaats de krik op een vlakke en harde onder-
grond.

2. Breng de krikkop centraal aan tussen de twee
inkepingen van het krikpunt, aan de voor- of
achterkant.

3. Zorg dat de groef in de krikkop tussen de twee
inkepingen past, zoals in de afbeelding.

4. Draai elke wielmoer één of twee slagen los
door de wielmoersleutel linksom te draaien.

Verwijder de wielmoeren niet voordat de
band is losgekomen van de grond.

5. Krik de auto voorzichtig op totdat de band
loskomt van de grond.

6. U brengt de auto veilig omhoog door de krik-
stang en de hendel met beide handen vast te
houden en de hendel te draaien.

Wiel verwijderen
1. Verwijder de wielmoeren.

2. Verwijder de beschadigde band.

LET OP

Het wiel is zwaar. Blijf met uw voeten op gepaste af-
stand van het wiel en gebruik eventueel handschoe-
nen om letsel te voorkomen.

Een reservewiel installeren

WAARSCHUWING

• Gebruik nooit wielmoeren die niet met uw auto zijn
meegeleverd. Door verkeerde wielmoeren of ver-
keerd vastgezette wielmoeren kan het wiel losko-
men. Dit kan een ongeluk veroorzaken.

• Gebruik nooit olie of vet op de wieltappen of wiel-
moeren. De wielmoeren kunnen zo gemakkelijker
loskomen.

1. Verwijder eventueel aanwezig vuil of modder
van de pasvakken van wielflens en wiel.

2. Hang het reservewiel voorzichtig op zijn
plaats en zet de moeren handvast. Contro-
leer of alle wielmoeren horizontaal contact
maken met het wieloppervlak.

3. Draai de wielmoeren bij toerbeurt en gelijk-
matig meer dan 2 keer aan met gebruik van
de wielmoersleutel in de aangegeven volg-
orde (j1 totj5 ), totdat ze goed vastzitten.

4. Laat de auto voorzichtig zakken totdat de
band op de grond rust.

5. Maak de wielmoeren goed vast, met de wiel-
moersleutel, in de volgorde zoals aangege-
ven.

6. Laat het voertuig helemaal zakken.

SCE0504Z
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Draai de wielmoeren zo snel mogelijk met het
voorgeschreven aanhaalmoment vast met een
momentsleutel.

Aanhaalmoment van de wielmoeren:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

De wielmoeren moeten altijd vastzitten met het
voorgeschreven aanhaalmoment. Het is raad-
zaam om de wielmoeren bij elke onder-
houdsbeurt vast te laten zetten met het voorge-
schreven aanhaalmoment.

WAARSCHUWING

Haal de wielmoeren opnieuw aan nadat de auto 1.000
km (600 mijl) heeft afgelegd (ook in geval van een
lekke band, enz.).

Voor modellen uitgerust met
Bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS)

• Het TPMS moet gereset worden nadat de banden-
spanning is aangepast. Zie “Bandenspannings-
controlesysteem (TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden” voor informatie over de resetproce-
dure.

• Nadat de bandenspanning weer op het peil van de
COLD-bandenspanning is gebracht kan het display
hogere bandenspanningen (indien aanwezig op
het voertuiginformatiedisplay) tonen dan de COLD-
bandenspanning nadat de auto meer dan 1,6 km (1
mijl) heeft gereden. Dit komt omdat de banden-

spanning toeneemt met het stijgen van de tempe-
ratuur van de band. Dit wijst niet op een storing in
het systeem.

Opbergen van de beschadigde band
en het gereedschap

WAARSCHUWING

Berg het wiel, de krik en het gereedschap altijd na
gebruik correct op. Bij een aanrijding of een noodstop
kunnen deze voorwerpen veranderen in gevaarlijke
projectielen.

1. Berg het beschadigde wiel, de krik en het ge-
reedschap altijd veilig op in de berging.

2. Leg de vloerbedekking van de kofferruimte
over het beschadigde wiel.

3. Sluit de kofferruimte.

LEKKE BAND REPAREREN (voor modellen
met een reparatieset voor lekke banden)

LET OP

• INFINITI beveelt het gebruik aan van uitsluitend
originele INFINITI Emergency Tyre Sealant, dat ge-
leverd wordt met uw auto. Andere afdichtmiddelen
kunnen de afdichtring van de ventielstift bescha-
digen, waardoor de band luchtdruk kan verliezen.
Neem na het afdichtmiddel voor bandenreparaties
gebruikt te hebben zo spoedig mogelijk contact
op met een INFINITI-centrum of een erkend gara-
gebedrijf.

• Gebruik de reparatieset voor lekke banden die ge-
leverd is met uw voertuig niet op andere voertui-
gen.

• Gebruik de reparatieset voor lekke banden alleen
om de banden op te pompen en de bandenspan-
ning te controleren.

• Gebruik de reparatieset voor lekke banden alleen
op DC12V.

• Zorg dat er geen water en stof op de reparatieset
voor lekke banden terechtkomt.

• Haal de reparatieset voor lekke banden niet uit el-
kaar en breng ook geen wijzigingen aan.

• Verzink de reparatieset voor lekke banden niet.

• Gebruik de reparatieset voor lekke banden niet on-
der de volgende omstandigheden. Neem contact
op met een INFINITI Center, een erkend garagebe-
drijf, of de wegenwacht.

– wanneer de houdbaarheidsdatum van het
afdichtmiddel is verlopen (aangegeven
op de sticker aan de onderkant van de
fles)

– als de scheur of het gaatje ongeveer 6 mm
(0,25 in) of groter is

– als de zijkant van de band beschadigd is

– als u met het voertuig hebt gereden met
een aanzienlijk lege band

– als de band volledig verschoven is bin-
nen of buiten de velg
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– als de velg van de band is beschadigd

– als twee of meer banden lek zijn

De reparatieset voor lekke banden
tevoorschijn halen

Haal de reparatieset voor lekke banden uit de
kofferruimte.

De reparatieset voor lekke banden bestaat uit
de volgende onderdelen:

j1 Fles met bandenafdichtmiddel

j2 Luchtcompressor*

j3 Snelheidsbeperkingssticker

*: De uitvoering van de compressor kan moge-
lijk verschillen afhankelijk van het model.

OPMERKING

Modellen met een reparatieset voor lekke banden zijn
niet standaard voorzien van een reservewiel en krik-
gereedschap. Neem contact op met een INFINITI-cen-
trum of erkend garagebedrijf als u een reservewiel en
krikgereedschap wilt aanschaffen.

Voordat u de reparatieset voor lekke
banden gebruikt

• Indien er een vreemd voorwerp (bijvoorbeeld een
schroef of spijker) in de band zit, haal die er dan
niet uit.

• Controleer de houdbaarheidsdatum van het
afdichtmiddel (aangegeven op de sticker aan de
onderkant van de fles). Gebruik nooit afdicht-
middel waarvan de houdbaarheidsdatum is verlo-
pen.

Band repareren

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen bij het ge-
bruiken van de reparatieset voor lekke banden.

• Inslikken van het mengsel is gevaarlijk. Drink di-
rect zo veel mogelijk water en wend u tot een arts.

• Goed afspoelen met ruim water als het mengsel in
contact komt met de huid of de ogen. Als irritatie
voortduurt, de hulp van een arts inroepen.

• Houd het reparatiemengsel buiten bereik van kin-
deren.

• Het mengsel voor de noodreparatie kan mogelijk
een defect aan de luchtklep veroorzaken. Laat de
luchtklep zo spoedig mogelijk vervangen.

1. Pak de snelheidsbeperkingssticker uit de
luchtcompressor* en plaats deze vervolgens
op een plek die goed zichtbaar is voor de be-
stuurder tijdens het rijden.

*: De uitvoering van de compressor kan mo-
gelijk verschillen afhankelijk van het model.

LET OP

Plak de snelheidbeperkingssticker niet op het
stuurwielkussen, de snelheidsmeter of plaatsen
met waarschuwingslampjes.

JVE0140XZ

SCE0867Z
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2. Haal de slangj1 en de stekkerj2 uit de
luchtcompressor. Verwijder de dop van de
fleshouder van de luchtcompressor.

3. Verwijder de dop van de fles met banden-
afdichtmiddel, en schroef de fles rechtsom
op de fleshouder. (Laat verzegeling van de
fles intact. Zodra u de fles op de houder
schroeft zal de verzegeling van de fles door-
geprikt worden.)

4. Verwijder de dop van het ventiel van de lekke
band.

5. Verwijder het beschermkapje jA van de
slang en schroef de slang stevig op het ven-
tiel. Zorg dat de overdrukklepjB goed dicht
zit. Zorg dat de luchtcompressorschakelaar
in de UIT-stand (·) staat en steek de stekker
vervolgens in het aansluitcontact in de auto.

6. Zet de contactschakelaar in de ACC-stand. Zet
de luchtcompressorschakelaar vervolgens
op AAN (−) en blaas de band op tot de span-
ning die wordt aangegeven op de banden-
sticker op de middenstijl aan de bestuurders-
zijde, en als dat niet lukt, dan in ieder geval
tot 180 kPa (26 psi). Zet de luchtcompressor
kort uit om de spanning te controleren met
de bandenspanningsmeter.

Als de band is opgepompt tot voorbij de ge-
specificeerde spanning, dient u de spanning
te verlagen door wat lucht uit de band te la-

SCE0868

SCE0869Z

SCE0870Z

SCE0871Z
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ten lopen via de overdrukklep. De banden-
spanning in koude toestand staat vermeld op
de bandenspanningssticker op de midden-
stijl aan bestuurderszijde.

LET OP

• Als de verbinding tussen de slang en het ven-
tiel van de band niet goed is, zal er lucht lekken
of afdichtvloeistof spatten.

• Sta niet vlak naast de beschadigde band ter-
wijl deze wordt opgepompt, want er is een kans
dat deze scheurt. Als u scheuren of bobbels op-
merkt, de compressor direct uitzetten.

• De druk kan oplopen tot 600 kPa tijdens het
oppompen van de band, maar dat is normaal.
Deze druk zal normaliter na 30 seconden weer
zakken.

• Laat de compressor niet langer dan 10 minuten
in werking.

Als de bandenspanning niet oploopt tot 180 kPa
(26 psi) binnen 10 minuten, is de band wellicht
te beschadigd en kan deze niet gerepareerd
worden met deze reparatieset. Neem contact op
met een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf.

7. Wanneer de bandenspanning de gespecifi-
ceerde spanning bereikt of de minimum span-
ning van 180 kPa (26 psi) kunt u de lucht-
compressor uitschakelen. Haal de stekker uit

het aansluitcontact en trek de slang snel van
het ventiel. Plaats het beschermkapje op de
slang en het dopje op het ventiel van de band.

LET OP

Laat de fles met afdichtvloeistof op de fleshouder
om te voorkomen dat er afdichtvloeistof uitlekt.

8. Ga direct 10 minuten of 3 kilometer (2 mijl)
rijden met de auto, op een snelheid van
80 km/u (50 mph) of minder.

9. Zorg er na het rijden voor dat de
luchtcompressorschakelaar in de UIT-stand
(·) staat, en schroef vervolgens de slang op
het ventiel van de band. Controleer de ban-
denspanning met de bandenspannings-
meter.

Als de bandenspanning daalt tot onder 130
kPa (19 psi):

De band kan niet worden gerepareerd met deze
reparatieset voor lekke banden. Neem contact
op met een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf.

Als de bandenspanning gelijk is aan of hoger
is dan 130 kPa (19 psi) maar lager dan de
voorgeschreven spanning:

Zet de compressorschakelaar in de Aan-stand
(−) en pomp de band op tot de voorgeschreven
spanning. Herhaal vervolgens de procedure
vanaf stap 8.

Als de bandenspanning weer daalt kan de band
niet met deze reparatieset worden gerepareerd.
Neem contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Wanneer de bandenspanning gelijk is aan de
voorgeschreven spanning:

De tijdelijke reparatie is voltooid.

Neem zo snel mogelijk contact op met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf
voor reparatie/vervanging van de band.

LET OP

• Gebruik de fles met afdichtvloeistof en de slang
niet opnieuw.

• Ga langs bij een INFINITI-centrum of erkend gara-
gebedrijf voor een nieuwe fles met afdichtvloeistof
en slang.
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WAARSCHUWING

• Door verkeerd starten met startkabels kan de accu
exploderen. Een exploderende accu kan ernstig of
dodelijk letsel veroorzaken. Ook kunt u zo schade
toebrengen aan het voertuig. Volg nauwgezet de
instructies in dit hoofdstuk.

• Er bevindt zich altijd explosief waterstofgas in de
nabijheid van de accu. Houd open vuur en vonken
dan ook altijd uit de buurt van de accu.

• Draag altijd een geschikte veiligheidsbril en ver-
wijder ringen, armbanden en andere sieraden wan-
neer u aan of in de nabijheid van een accu werkt.

• Buig nooit over de accu terwijl de auto wordt ge-
start met de startkabels.

• Laat accuvloeistof niet in contact komen met de
huid, ogen, kleding of het lakwerk van de auto.
Accuvloeistof is een corrosief zwavelzuur dat ern-
stige brandwonden kan veroorzaken. Als accu-
vloeistof ergens mee in aanraking komt, spoel dan
onmiddellijk met veel water.

• Houd de accu buiten bereik van kinderen.

• Gebruik altijd een accu van 12 volt als hulpaccu.
Door gebruik van een hulpaccu met een onjuiste
nominale spanning zal de auto schade oplopen.

• Probeer nooit een bevroren accu te starten met
startkabels. De accu kan dan ontploffen en ernstig
letsel veroorzaken.

Voor modellen met Stop/Start-systeem:

De auto heeft twee accu’s, een hoofdaccu en een
hulpaccu. De motor kan niet gestart worden als
één van beide accu’s leeg is. Voer eerst de vol-
gende procedure uit op de hoofdaccu om de mo-
tor te starten met startkabels.

Als de motor niet start, voer dan de procedure
uit voor de hulpaccu. Voor de locatie van de
accu’s, zie “Motorruimte” in hoofdstuk “0. Geïllus-
treerde inhoudsopgave” of “Accu” in hoofdstuk
“8. Onderhoud en doe-het-zelf”.

OPMERKING

• Gebruik de speciale accu voor het Stop/Start-sys-
teem of Stationair stopsysteem met verbeterde op-
laad-ontlaadcapaciteit en levensduur. Het gebruik
van een normale accu zou kunnen leiden tot snel-
lere slijtage van de accu en/of een storing in het
Stop/Start-systeem of Stationair stopsysteem.
Wat betreft de speciale accu wordt aangeraden om
originele INFINITI-onderdelen te gebruiken. Neem
voor meer informatie contact op met een INFINITI
Center of erkend garagebedrijf.

• Het kan even duren voordat het Stop/Start-sys-
teem geactiveerd wordt wanneer de accu vervan-
gen is of wanneer de accupool langere tijd losge-
koppeld is geweest en dan weer vastgekoppeld is.

STARTEN MET STARTKABELS
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JVE0184X

2,0L turbobenzinemotor
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JVE0195X

2,2L dieselmotor
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JVE0282X

VR30DDTT-motor (modellen met linkse besturing (LHD))
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HOOFDACCU (voor alle modellen)

1. Als de hulpaccu in een andere auto zitjA ,
plaats de twee auto’s dan in positiejA enjB
om de accu’s dicht bij elkaar te brengen.

LET OP

• De twee auto’s mogen elkaar niet raken.

• Als de accu leeg is, wordt het stuurslot geacti-
veerd en kan niet worden gedraaid met de
contactschakelaar in de “OFF”-stand. Laad de
accu door middel van startkabels voordat u de

contactschakelaar in een andere stand zet dan
“OFF” en u het stuurslot ontgrendelt.

2. Activeer de parkeerrem.

3. Model met automatische versnellingsbak
(AT): zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren).

Model met handgeschakelde versnellings-
bak (MT): zet de schakelhendel in de N-stand
(vrij).

4. Zet alle overbodige elektrische systemen uit
(koplampen, verwarming, airconditioning,
etc.).

5. Druk de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

6. Verwijder de ontluchtingsdoppen op de accu,
indien aanwezig.

7. Bedek de accu met een goed uitgewrongen
vochtige doekjC om de kans op explosie zo-
veel mogelijk te beperken.

Zie “Plaats van de hulpaccu (voor modellen met
2,0L turbobenzinemotor en modellen met 2,2L
dieselmotor)” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-
het-zelf” wanneer u bij de accu komt.

JVE0330X

VR30DDTT-motor (modellen met rechtse besturing (RHD))
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8. Voor model met 2,2L dieselmotor: Trek de
voorkant van de motorkapjD omhoog, en
vervolgens naar vorenjE en verwijder deze.

Voor model met 2,0L benzinemotor: Trek de
motorafdekking jF omhoog en verwijder
deze.

9. Sluit de startkabels aan in de afgebeelde
volgorde (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

LET OP

• Sluit altijd positief (+) aan op positief (+) en
sluit negatief (–) aan op de carrosseriemassa,
NIET op de minpool van de accu (–).

• Zorg dat de startkabels geen bewegende on-
derdelen van de motor kunnen raken.

• Zorg dat de klemmen aan de startkabels niet in
aanraking komen met metaal.

10. Start de motor van de hulpautojA en laat
deze enkele minuten draaien.

11. Trap het gaspedaal van de hulpautojA in
tot een toerental van ca. 2.000 omw/min.

12. Start de motor van autojB op de gewone
manier.

LET OP

Gebruik de startmotor nooit langer dan 10 secon-
den achter elkaar. Als de motor niet meteen wil
aanslaan, draai dan de contactschakelaar naar de
LOCK-stand en wacht minstens 10 seconden voor-
dat u opnieuw probeert te starten.

13. Verwijder nadat de motor van uw auto is
aangeslagen de startkabels zorgvuldig in de
omgekeerde volgorde als in de afbeelding
(j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Verwijder de doek waarmee de accu werd
afgedekt, deze is mogelijk vervuild door gif-
tig accuzuur.

15. Breng de eventueel losgehaalde ontluch-
tingsdoppen weer aan.

16. Plaats het deksel van de accu en de afdek-
king van de motorruimte terug op de oor-
spronkelijke plaats.

OPMERKING

Als in modellen met Stop/Start-systeem de motor niet
gestart kan worden na de bovenstaande procedure
kan het zijn dat de hulpaccu leeg is. Sluit startkabels
aan op de hulpaccu.

JVE0148XZ

2,2L dieselmotor

JVE0185XZ

2,0L turbobenzinemotor

6-16 In geval van nood



HULPACCU (indien aanwezig)

1. Als de hulpaccu in een andere auto zitjA ,
plaats de twee auto’s dan in positiejA enjB
om de accu’s dicht bij elkaar te brengen.

LET OP

• De twee auto’s mogen elkaar niet raken.

• Als de accu leeg is, wordt het stuurslot geacti-
veerd en kan niet worden gedraaid met de
contactschakelaar in de “OFF”-stand. Laad de
accu door middel van startkabels voordat u de
contactschakelaar in een andere stand zet dan
“OFF” en u het stuurslot ontgrendelt.

2. Activeer de parkeerrem.

3. Model met automatische versnellingsbak
(AT): zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren).

Model met handgeschakelde versnellings-
bak (MT): zet de schakelhendel in de N-stand
(vrij).

4. Zet alle overbodige elektrische systemen uit
(koplampen, verwarming, airconditioning,
etc.).

5. Druk de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

JVE0142XZ
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6. Open de kofferbak.

7. Verwijder het klemmetjejCjD en vervolgens
de bekleding in de kofferbak.

8. Verwijder de ontluchtingsdoppen op de accu,
indien aanwezig.

9. Sluit de startkabels aan in de afgebeelde
volgorde (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

LET OP

• Sluit altijd positief (+) aan op positief (+) en
sluit negatief (–) aan op de carrosseriemassa,
NIET op de minpool van de accu (–).

• Zorg dat de startkabels geen bewegende on-
derdelen van de motor kunnen raken.

• Zorg dat de klemmen aan de startkabels niet in
aanraking komen met metaal.

10. Start de motor van de hulpautojA en laat
deze enkele minuten draaien.

11. Trap het gaspedaal van de hulpautojA in
tot een toerental van ca. 2.000 omw/min.

12. Start de motor van autojB op de gewone
manier.

LET OP

Gebruik de startmotor nooit langer dan 10 secon-
den achter elkaar. Als de motor niet meteen wil
aanslaan, draai dan de contactschakelaar naar de
LOCK-stand en wacht minstens 10 seconden voor-
dat u opnieuw probeert te starten.

13. Verwijder nadat de motor van uw auto is
aangeslagen de startkabels zorgvuldig in de
omgekeerde volgorde als in de afbeelding
(j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Breng de eventueel losgehaalde ontluch-
tingsdoppen weer aan.

15. Breng de bekleding in de kofferbak weer
aan.

OPMERKING

• Als de motor niet gestart kan worden na de boven-
staande procedure kan het zijn dat zowel de hoofd-
accu als de hulpaccu leeg is. Start de auto met
startkabels door één set startkabels op de hoofd-
accu aan te sluiten en tegelijkertijd een andere set
op de hulpaccu, en gebruik de procedure voor het
starten met startkabels voor beide accu’s.

• Als de motor niet gestart kan worden, zelfs niet
wanneer hoofdaccu en hulpaccu tegelijkertijd met
startkabels gestart worden, dient u contact op te
nemen met een INFINITI Center of erkend garage-
bedrijf.

JVE0143XZ
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Probeer de motor niet te starten door de auto
aan te duwen.

LET OP

• Modellen met automatische versnellingsbak (AT)
kunnen niet door aanduwen of slepen gestart wor-
den. Als u dit wel probeert, kan dat schade aan de
versnellingsbak veroorzaken.

• Probeer de auto nooit te starten door deze te sle-
pen; wanneer de motor start, kan de plotselinge
voorwaartse beweging ervoor zorgen dat de auto
tegen de sleepwagen botst.

WAARSCHUWING

• Blijft nooit rijden als uw motor oververhit raakt. Er
kan dan brand of schade aan de auto ontstaan.

• Open de motorkap nooit als u stoom naar buiten
ziet komen.

• Verwijder de radiatordop nooit terwijl de motor
heet is. Ontsnappend water en stoom kan dan
brandwonden of ander ernstig letsel veroorzaken.

• Als u stoom of koelvloeistof uit de motor ziet ko-
men, moet u op veilige afstand van de auto blijven
om te voorkomen dat u brandwonden oploopt.

• De koelventilator van de motor kan elk moment
aanslaan als de temperatuur van de koelvloeistof
hoger is dan een vooraf ingestelde temperatuur.

• Zorg dat uw handen, haar, sieraden of kleding niet
in aanraking kunnen komen met of gegrepen kun-
nen worden door de koelventilator of de aandrijf-
riemen.

Als de motor oververhit raakt (aangegeven door
de temperatuurmeter van de motor-
koelvloeistof) of als u merkt dat de motor onvol-
doende vermogen levert, als u vreemde gelui-
den hoort, enz., handel dan als volgt:

1. Zet het voertuig stil op een veilige plek, op
afstand van het verkeer.

2. Zet de waarschuwingsknipperlichten aan.

3. Activeer de parkeerrem.

4. Modellen met automatische versnellingsbak
(AT): zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren).

Model met handgeschakelde versnellings-
bak (MT): zet de schakelhendel in de N-stand
(vrij).

ZET DE MOTOR NIET AF.

5. Open alle ramen.

6. Zet de airconditioning uit. Zet de
temperatuurknop naar de hoogste stand en
zet de aanjagersnelheidregelaar op hoge
snelheid.

7. Stap uit de auto.

8. Kijk en luister voordat u de motorkap opent
of u stoom of koelvloeistof ziet of hoort ont-
snappen uit de radiator. Wacht tot u geen
stoom of koelvloeistof meer ziet voordat u
verder gaat.

9. Open de motorkap.

10. Kijk of de ventilator van de motor draait.

11. Kijk of u water ziet lekken uit de radiator en
de radiatorslangen. Zet de motor af als de
koelventilator niet draait of als er koelvloei-
stof weglekt.

12. Controleer het koelvloeistofniveau in het
koelvloeistofreservoir terwijl de motor
draait, nadat de motor is afgekoeld. Open
de radiatordop niet.

STARTEN DOOR AANDUWEN OVERVERHITTING VAN DE MOTOR
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13. Vul zo nodig koelvloeistof toe aan het reser-
voir.

Laat uw auto controleren/repareren door een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

Bij het laten slepen van uw voertuig moet u zich
houden aan de plaatselijk geldende voorschrif-
ten. Slepen met slecht materiaal kan uw voer-
tuig beschadigen. Om schade aan de auto te
voorkomen en een juist sleepwerk te garande-
ren, beveelt INFINITI aan sleepwerk alleen te la-
ten verrichten door het personeel van een pro-
fessionele pechhulpinstantie. Het is verstandig
om de medewerkers van de professionele pech-
hulpinstantie de volgende voorzorgsmaatrege-
len zorgvuldig te laten lezen.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET
SLEPEN

• Controleer of de versnellingsbak,
stuurbekrachtigingssysteem en aandrijflijn in
goede staat zijn vóór het slepen. Als een van deze
onderdelen is beschadigd, moet de auto met een
dolly of dieplader worden gesleept.

• INFINITI beveelt aan de auto te slepen met de aan-
gedreven wielen van de grond.

• Gebruik bij het slepen altijd veiligheidskettingen.

DE AUTO SLEPEN
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SLEEPWIJZE AANBEVOLEN DOOR INFINITI

Modellen met vierwielaandrijving (4WD) slepen

INFINITI adviseert om bij het slepen van de auto
dolly’s te gebruiken of de auto op een vrachtwa-
gen met platte laadvloer te plaatsen, zoals afge-
beeld. De auto mag alleen met een takel op een
vrachtwagen met platte laadvloer geplaatst wor-
den.

LET OP

Sleep modellen met 4WD altijd met alle wielen van de
grond. Als u dit wel doet, veroorzaakt u ernstige en
kostbare schade aan de aandrijflijn.

SCE0488Z

Modellen met vierwielaandrijving (4WD)
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Modellen met tweewielaandrijving
(2WD) slepen
LET OP

Zet het stuurwiel nooit vast door op de contact-
schakelaar op “OFF” te zetten. Dit kan het stuurslot-
mechanisme beschadigen.

Voorwielen op de grond:

1. Zet de contactschakelaar in the ON-stand en
zet alle accessoires uit.

2. Zet het stuurwiel vast in de rechtuitstand met
een touw of iets dergelijks.

3. Zet de schakelpook in de N-stand (vrij).

4. De parkeerrem vrijgeven.

5. Maak de veiligheidskettingen vast voor het
slepen.

Achterwielen op de grond:

INFINITI adviseert om bij het slepen van de auto
dolly’s te gebruiken onder de achterwielen of
dat de auto op een dieplader wordt geplaatst,
zoals is afgebeeld.

LET OP

Sleep auto’s met automatische versnellingsbak (AT)
nooit met de achterwielen op de grond. Als u dit wel
doet, veroorzaakt u ernstige en kostbare schade aan
de aandrijflijn.

Modellen met handgeschakelde versnellings-
bak (MT):

Als u een auto met handgeschakelde versnel-
lingsbak moet slepen met de achterwielen op
de grond, houd u dan aan het volgende:

LET OP

Houd u zich aan de hieronder aangegeven snelheid en
afstand.

• Snelheid: Onder de 80 km/u (50 mph)

• Afstand: Minder dan 80 km (50 mijl)

1. Zet de contactschakelaar in the ON-stand en
zet alle accessoires uit.

2. Zet de schakelpook in de N-stand (vrij).

3. De parkeerrem vrijgeven.

4. Maak altijd veiligheidskettingen vast als u de
auto sleept.

Slepen met alle vier de wielen op de grond:

INFINITI adviseert om de auto op een dieplader
te plaatsen, zoals afgebeeld.
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Sleep auto’s met automatische versnellingsbak (AT)
nooit met alle vier de wielen op de grond. Als u dit wel
doet, veroorzaakt u ernstige en kostbare schade aan
de aandrijflijn.

Modellen met handgeschakelde versnellings-
bak (MT):

Als u een auto met handgeschakelde versnel-
lingsbak moet slepen met alle vier de wielen op
de grond, voer dan de volgende handelingen uit:

LET OP

• Sleep auto’s met handgeschakelde versnellings-
bak (MT) nooit achterwaarts met alle vier de wie-
len op de grond.

SCE0788Z

Modellen met tweewielaandrijving (2WD)
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• Houd u zich aan de hieronder aangegeven snel-
heid en afstand.

– Snelheid: Lager dan 112 km/u (70 mijl/u)

– Afstand: Maximaal 800 km (500 mijl)

1. Zet de contactschakelaar in the ON-stand en
zet alle accessoires uit.

2. Zet de schakelpook in de N-stand (vrij).

3. De parkeerrem vrijgeven.

Vastzittende auto lostrekken

WAARSCHUWING

• Laat omstanders uit de buurt van de sleepkabel
blijven als het voertuig wordt losgetrokken.

• Laat de wielen nooit snel ronddraaien. De banden
zouden kunnen exploderen en ernstig letsel ver-
oorzaken. Onderdelen van het voertuig zouden bo-
vendien oververhit kunnen raken en schade op-
lopen.

• Trek de auto niet aan de achterste haakj2 . De
trekhaak is niet ontworpen om de auto mee los te
trekken als deze is vast komen te zitten.

Als de banden van uw auto vast komen te zitten
in zand, sneeuw of modder en de auto moet wor-
den losgetrokken, dient u de trekhaak te gebrui-
ken.

• Gebruik alleen de trekhaken. Bevestig de
trekinrichting nooit aan andere delen van de auto.
U kunt anders de carrosserie beschadigen.

• Gebruik de trekhaken alleen om een voertuig los te
trekken. Sleep een voertuig nooit met alleen de
trekhaken.

• De trekhaken worden aan zeer grote spanning
blootgesteld als ze worden gebruikt om een auto
los te trekken. Trek de trekinrichting altijd recht
vanuit de auto. Trek nooit aan de trekhaken vanuit
een hoek.

Voor:

1. Verwijder het kapje van de haak van de bum-
per met een geschikt gereedschap.

2. Bevestig de sleephaakj1 (in het opbergvak
in de bagageruimte) aan het bevestigings-
punt op de voorbumper.

JVE0120XZ

Voor
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Achter

JVE0130XZ

Achter
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Zorg ervoor dat de trekhaak na gebruik net-
jes wordt opgeborgen op de hiervoor
bestemde plaats.

Achter:

Gebruik de bevestigingshaakj2 niet voor het
slepen en het lostrekken van een voertuig.

De achterste haakj3 is ontworpen om dienst te
doen als trekhaak.

De trekhaak gebruiken:

1. Verwijder de afdekking van de achterbumper
met geschikt gereedschap.

2. Bevestig de trekhaakj3 (opgeborgen in de
bagageruimte) aan het bevestigingspunt op
de achterbumper.

3. Zorg ervoor dat de trekhaak na gebruik net-
jes wordt opgeborgen op de hiervoor
bestemde plaats.

LET OP

• Sleepkettingen of -kabels mogen alleen aan de
trekhaken of belangrijkste structuurelementen
van de auto vastgemaakt worden. U kunt anders
de carrosserie van het voertuig beschadigen.

• Gebruik de bevestigingshaken van de auto niet om
een vastzittende auto uit zand, sneeuw of modder,
enz. los te trekken.

• Sleep een auto nooit met de bevestigingshaken of
trekhaken.

• Trek de kabel altijd recht vanuit de voorkant van de
auto. Trek de auto nooit vanuit een hoek.

• Trekinrichtingen moeten zo geleid worden dat ze
niet in aanraking komen met de ophanging,
stuurinrichting, rem- of koelsystemen.

• Trekinrichtingen zoals touwen of canvas banden
worden afgeraden voor het slepen of lostrekken
van een voertuig.
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Zorg goed voor uw auto als u de fraaie aanblik
van uw auto wilt behouden.

Parkeer de auto steeds zoveel mogelijk in een
garage of onder een afdak om kans op lakschade
te verkleinen.

Moet u toch in de open lucht parkeren, kies dan
een plekje in de schaduw of gebruik een afdek-
hoes om de auto te beschermen. Let erop dat u
de lak niet beschadigt wanneer u de overtrek
aanbrengt of verwijdert.

WASSEN
Was uw auto in onderstaande gevallen altijd zo
snel mogelijk om de carrosserielak te bescher-
men.

• Na een regenbui, waardoor de verflaag kan worden
aangetast door zure regen.

• Na het rijden over wegen aan de kust, waardoor er
roest kan ontstaan door de zeewind.

• Wanneer roetdeeltjes, uitwerpselen van vogels,
boomsappen, metaaldeeltjes of insecten op de lak
zijn terechtgekomen.

• Als de lak is bedekt met stof of modder.

1. Gebruik voor het wassen een natte spons en
veel water.

2. Maak de auto zorgvuldig schoon met een
milde zeepoplossing of een speciaal auto-
wasmiddel of gewoon afwasmiddel gemengd
met schoon, lauw (nooit heet) water.

LET OP

• Gebruik geen agressief huishoudzeep, sterke
chemische reinigingsmiddelen, wasbenzine of
oplosmiddelen.

• Was uw auto niet in direct zonlicht of wanneer
de carrosserie warm is. Dit kan vlekken op de
lak veroorzaken.

• Gebruik geen grove poetsmaterialen, zoals
poetswanten. Wees voorzichtig bij het verwij-
deren van aangekoekt vuil en andere aanslag
om te voorkomen dat de lak wordt bekrast of
beschadigd.

3. Spoel de auto grondig af en gebruik hierbij
volop schoon water.

4. Gebruik een vochtige zeemlap om het opper-
vlak te drogen en zorg dat er geen watervlek-
ken achterblijven.

Houd rekening met het volgende bij het wassen
van de auto:

• Felsranden, naden en randen langs portieren, ach-
terklep en motorkap zijn extra kwetsbaar voor de
inwerking van pekel. Deze plaatsen moeten dan
ook regelmatig worden schoongemaakt.

• Zorg dat de waterafvoergaatjes onder in het portier
open blijven.

• Spuit de onderzijde en de wielkasten met water af
om modder en vuil los te maken en/of pekelresten
te verwijderen.

VLEKKEN VERWIJDEREN
Verwijder teer- en olievlekken, industriële aan-
slag, insecten en boomvocht zo snel mogelijk
van de lak om blijvende schade of vlekken te
voorkomen. Speciale reinigingsproducten zijn
verkrijgbaar bij een INFINITI Center of erkend ga-
ragebedrijf, of bij speciale autospeciaalzaken.

IN DE WAS ZETTEN
Wanneer u uw auto regelmatig in de was zet,
beschermt u de laklaag en blijft de auto er lan-
ger als nieuw uitzien.

Poetsen van de waslaag wordt aanbevolen om
wasresten te verwijderen en het aanzien te ver-
beteren.

Een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
kan u helpen bij het kiezen van een geschikt
wasproduct.

LET OP

• Was de auto grondig en volledig voordat u was op
het lakoppervlak aanbrengt.

• Volg hierbij de gebruiksinstructies voor het type
was dat u gebruikt.

• Gebruik geen was waarin schuur-, polijst- of reini-
gingsmiddelen zijn verwerkt die de carrosserielak
kunnen aantasten.

Als u met een polijstmachine werkt of ruw over
de lak-/vernislaag wrijft, kan de lak dof worden
of kunnen er wrijfplekken ontstaan.

REINIGEN VAN KOETSWERK
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RUITEN
Gebruik een speciaal glasreinigingsmiddel om
stof- en rookaanslag van de ruiten te verwijde-
ren. Het is normaal dat er aanslag op de ruiten
ontstaat als het voertuig langere tijd in direct
zonlicht geparkeerd heeft gestaan. Deze aan-
slag laat zich gemakkelijk verwijderen met een
reinigingsmiddel en een zachte doek.

ONDERZIJDE
In gebieden waar wegenzout wordt gestrooid,
moet de onderzijde van de auto regelmatig wor-
den schoongemaakt. Dit voorkomt vuil- en zout-
aanslag waardoor de onderzijde en de ophan-
ging sneller kunnen gaan roesten.

Controleer de onderzijde voor en na de winter
en behandel deze eventueel opnieuw.

WIELEN

• Als u de auto reinigt, was dan ook de wielen om
ervoor te zorgen dat ze er goed uit blijven zien.

• Reinig de binnenkant van de wielen bij het vervan-
gen ervan of het wassen van de onderkant van de
auto.

• Gebruik voor het wassen van de wielen geen
schuurmiddelen.

• Controleer de velgen regelmatig op deuken of
roest. Door deze gebreken kan de bandenspanning
plotseling wegvallen of kan het bandprofiel wor-
den beschadigd.

• INFINITI raadt aan om de wielen in de was te zetten
in gebieden waar ’s winters regelmatig pekel wordt
gestrooid.

ALUMINIUM LICHTMETALEN VELGEN
Was de velgen regelmatig, vooral tijdens de win-
termaanden in gebieden waar men gewoon is
met pekel te strooien. Zout dat niet wordt ver-
wijderd kan ervoor zorgen dat de wielen verkleu-
ren.

LET OP

Volg onderstaande instructies om te voorkomen dat
de wielen bevlekt raken of verkleuren:

• Gebruik voor het reinigen van de wielen geen zuur-
houdende reinigingsmiddelen of middelen die al-
kali bevatten.

• Gebruik geen reinigingsmiddelen wanneer de wie-
len nog heet zijn. De temperatuur van de wielen
moet hetzelfde zijn als de buitentemperatuur.

• Spuit de wielen schoon met water binnen 15 minu-
ten na gebruik van het reinigingsproduct.

VERCHROOMDE ONDERDELEN
Zorg dat de glans behouden blijft door alle ver-
chroomde delen regelmatig schoon te maken
met een niet-schurend chroompoetsmiddel.

Verwijder regelmatig los vuil en stof van de
interieurafwerking, kunststofdelen en stoelen
met een stofzuiger of een zachte borstel. Neem
vinyl en leer af met een schone en zachte, in sop
gedrenkte lap en droog de onderdelen vervol-
gens met een droge doek.

Door het leer regelmatig te reinigen en te ver-
zorgen blijft het mooi.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u een
textielbeschermer gebruikt. Sommige textiel-
beschermers bevatten chemicaliën die het ma-
teriaal van de stoelen doen verbleken.

Gebruik uitsluitend een met water natgemaakte
doek om de transparante afdekking van instru-
menten en indicatoren te reinigen.

LET OP

• Gebruik nooit wasbenzine, verdunner of vergelijk-
bare middelen.

• Kleine vuildeeltjes hebben een schurende werking
op leren bekleding, dus verwijder ze meteen. Ge-
bruik geen zadelzeep, autowas, polijstmiddel,
oliën, schoonmaakmiddelen, verdunners, afwas-
middel of agressieve schoonmaakproducten om-
dat deze het leer aantasten.

• Gebruik nooit textielbeschermers, tenzij dit uit-
drukkelijk door de fabrikant wordt aanbevolen.

REINIGEN VAN HET INTERIEUR
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• Gebruik geen glas- of kunststofreiniger om de
transparante afdekking van instrumenten en indi-
catoren te reinigen. Deze kan de afdekking aan-
tasten.

SUÈDE MATERIAAL (indien aanwezig)

Maak het suède materiaal als volgt schoon:

LET OP

Om te voorkomen dat suède materiaal beschadigd
wordt tijdens het schoonmaken:

• Niet over suède materiaal wrijven met een doek.
Dat kan het oppervlak van het suède beschadigen
of een vlek groter maken.

• Gebruik nooit wasbenzine, verdunner of soortge-
lijke chemicaliën om suède schoon te maken. Hier-
door kan de zonwering verkleuren en het opper-
vlak beschadigd worden.

• Maak vlekken op waterbasis schoon door te dep-
pen met een schone zachte doek die u even heeft
bevochtigd met warm water. Druk een schone
droge doek op de plek in kwestie om zoveel moge-
lijk vocht te absorberen en laat dan drogen.

• Maak vlekken op oliebasis schoon door te deppen
met een schone zachte doek die u even heeft be-
vochtigd met warm water. Druk een schone droge
doek op de plek in kwestie om zoveel mogelijk
vocht te absorberen en laat dan drogen.

LUCHTVERFRISSERS
De meeste luchtverfrissers gebruiken een oplos-
middel dat het interieur van het voertuig zou
kunnen aantasten. Neem de volgende voor-
zorgsmaatregelen als u een luchtverfrisser ge-
bruikt:

• Hangende luchtverfrissers kunnen leiden tot per-
manente verkleuring wanneer ze in contact komen
met oppervlakken in het interieur. Plaats de lucht-
verfrisser daar waar het vrij kan hangen en niet in
contact komt met oppervlakken van het interieur.

• Vloeibare luchtverfrissers worden normaliter op
luchtroosters geklemd. Deze producten kunnen di-
recte schade en verkleuring veroorzaken als ze op
oppervlakken in het interieur gemorst worden.

Lees de aanwijzingen van de fabrikant zorgvul-
dig door voordat u luchtverfrissers gebruikt.

VLOERMATTEN
Het gebruik van originele INFINITI-vloermatten
(indien aanwezig) kan de levensduur van uw
voertuigtapijt verlengen en het reinigen van het
interieur vereenvoudigen. Zorg dat de vloermat-
ten, welk soort u ook gebruikt, goed passen en
op de juiste wijze in de voetenruimte liggen. De
bediening van de pedalen mag niet belemmerd
worden. Reinig de matten regelmatig en vervang
ze zodra ze zijn versleten.

Hulpmiddel bij het plaatsen van de
vloermat

Deze auto heeft vloermatbevestigingen die
dienst doen als hulpmiddelen voor het positio-
neren van de vloermatten. INFINITI-vloermatten
werden speciaal ontworpen voor uw automodel.

Breng de mat aan met de vloermatbevestiging
door de doorvoertule heen, terwijl u de mat mid-
den in de voetruimte legt.

Controleer van tijd tot tijd of de matten nog op
hun plaats liggen.

RUITEN
Gebruik een speciaal glasreinigingsmiddel om
stof- en rookaanslag van de ruiten te verwijde-
ren. Het is normaal dat er aanslag op de ruiten
ontstaat als het voertuig langere tijd in direct
zonlicht geparkeerd heeft gestaan. Deze aan-
slag laat zich gemakkelijk verwijderen met een
reinigingsmiddel en een zachte doek.

SAI0038Z
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Reinig de binnenzijde van de ruiten nooit met scherpe
voorwerpen, schurende reinigingsmiddelen of ont-
smettingsmiddelen op chloorbasis. Met deze midde-
len kunt u de elektrische geleidingsdraden, zoals de
elementen van de radioantenne of van de achterruit-
verwarming, beschadigen.

VEILIGHEIDSGORDELS

WAARSCHUWING

• Laat natte veiligheidsgordels nooit terugrollen in
de oprolautomaat.

• Gebruik nooit bleekmiddel, kleurmiddelen of che-
mische oplosmiddelen om de veiligheidsgordels
te reinigen. Deze kunnen de gordelband in ernstige
mate verzwakken.

U kunt de gordels reinigen door ze af te nemen
met een in een mild sopje gedrenkte spons.

Laat de gordels in de schaduw volledig opdro-
gen voordat u ze weer gebruikt. (Zie
“Veiligheidsgordels” in hoofdstuk “1. Veiligheid —
stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheids-
systeem”.)

DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN
ROESTVORMING

• Vuil dat zich verzamelt aan de binnenkant van het
plaatwerk en in holle carrosseriedelen. Dit vuil
houdt vocht vast.

• Beschadigingen van de lak en andere bescherm-
lagen als gevolg van steenslag of kleine aanrijdin-
gen.

KLIMATOLOGISCHE FACTOREN DIE
BIJDRAGEN AAN ROESTVORMING

Vocht
Een ophoping van zand, vuil en water aan de
onderzijde van de auto kan het roestvormings-
proces versnellen. Natte vloermatten zullen in
de auto niet volledig drogen. Verwijder ze en laat
ze elders drogen om roestvorming in de bodem
te voorkomen.

Vochtigheidsgraad
In streken met een hoge relatieve luchtvochtig-
heid verloopt de corrosie sneller. Dit geldt met
name daar waar de temperatuur boven het vries-
punt blijft, waar sprake is van ernstige luchtver-
vuiling en waar pekel wordt gestrooid.

Temperatuur
Wanneer de temperatuur stijgt, wordt roest-
vorming bij onderdelen die niet goed worden ge-
ventileerd versneld.

Luchtvervuiling
Industriële vervuiling, zilte lucht in kuststreken
en het veelvuldig strooien met pekel versnellen
het corrosieproces. Door pekel bladdert boven-
dien de lak sneller af.

BESCHERMING TEGEN
ROESTVORMING

• Was uw auto regelmatig en zet hem geregeld in de
was.

• Controleer regelmatig op kleine lak-
beschadigingen en werk deze zo spoedig mogelijk
bij.

• Houd de waterafvoeropeningen onderin de portie-
ren open zodat het water weg kan vloeien.

• Controleer de onderzijde regelmatig op aankoeken
van modder, vuil of zout. Spoel dit zo snel mogelijk
weg met water.

LET OP

• Gebruik NOOIT een tuinslang om vuil, zand of mod-
der uit het interieur te verwijderen. Verwijder vuil
met een stofzuiger.

• Laat water en andere vloeistoffen nooit in contact
komen met elektrische onderdelen in de auto. Deze
raken anders beschadigd.

De chemicaliën die worden gebruikt voor het ijs-
vrij maken van wegen zijn uiterst agressief. Ze
versnellen roestvorming en aantasting van on-
derdelen aan de onderzijde van de auto, zoals

ROESTPREVENTIE
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de uitlaat, de brandstof- en remleidingen, de
remkabels, de bodemplaat en de spatborden.

In de winter moet de onderkant regelmatig wor-
den gereinigd.

In sommige gebieden kan extra bescherming te-
gen roestvorming en corrosie nodig zijn; infor-
meer dan bij een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf.
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Er is enig dagelijks en periodiek onderhoud no-
dig om de goede mechanische conditie van uw
auto te behouden, zoals ook de emissie- en
motorprestaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar
om ervoor te zorgen dat zowel het voorgeschre-
ven als het algemene onderhoud worden uitge-
voerd.

Als eigenaar van het voertuig bent u de enige
die ervoor kan zorgen dat deze goed wordt on-
derhouden.

PERIODIEK ONDERHOUD
Voor uw gemak staan de vereiste periodieke
onderhoudspunten beschreven in een afzonder-
lijk meegeleverd Garantie- en onderhouds-
boekje. Gebruik dit boekje om ervoor te zorgen
dat uw auto op regelmatige tijdstippen het ver-
eiste onderhoud krijgt.

ALGEMEEN ONDERHOUD
Het algemene onderhoud omvat punten die u
dient te controleren tijdens het dagelijkse en
normale gebruik van het voertuig. Deze zijn es-
sentieel voor een blijvende goede werking van
het voertuig. Het is uw verantwoordelijkheid om
deze procedures regelmatig zoals voorgeschre-
ven uit te voeren.

Voor het uitvoeren van algemene onderhouds-
controles is alleen een minimale technische ken-
nis en eenvoudig gereedschap nodig.

Deze controles of dit onderzoek kunt u zelf uit-
voeren of laten uitvoeren door een bevoegde
monteur of als u dat wilt, door een
INFINITI-dealer of een erkend garagebedrijf.

WAAR U NAARTOE KUNT VOOR
ONDERHOUD
Als er een onderhoudsbeurt moet worden uitge-
voerd of als u denkt dat de auto een storing
heeft, laat het systeem dan controleren en af-
stellen door een erkend INFINITI-centrum of een
gekwalificeerd garagebedrijf.

Het algemeen onderhoud dient tijdens het da-
gelijkse normale gebruik van de auto regelma-
tig te worden uitgevoerd zoals in dit hoofdstuk
staat beschreven. Als u vreemde geluiden, tril-
lingen of geuren waarneemt, zoek dan naar de
oorzaak of ga onmiddellijk bij een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf langs. Boven-
dien moet u een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf waarschuwen als u denkt dat er
reparaties nodig zijn.

Raadpleeg voor het uitvoeren van controles of
onderhoud “Voorzorgsmaatregelen tijdens
onderhoud” verderop in dit hoofdstuk.

UITLEG OVER ONDERHOUDSPUNTEN
Aanvullende informatie over de volgende met
“*” gemarkeerde punten vindt u verderop in dit
hoofdstuk.

Aan de buitenkant van het voertuig
De onderstaande onderhoudspunten moeten
regelmatig worden uitgevoerd, tenzij anders is
aangegeven.

Portieren en motorkap:

Controleer of alle portieren, alsmede de motor-
kap en het kofferdeksel, soepel werken. Contro-
leer ook of alle sloten goed vergrendelen. Zono-
dig smeren. Zorg dat de secundaire vergrende-
ling voorkomt dat de motorkap omhoogkomt
wanneer de hoofdvergrendeling wordt vrijgege-
ven. Bij het rijden door gebieden waar wegen-

ONDERHOUDSVEREISTEN ALGEMEEN ONDERHOUD
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zout of ander corrosieveroorzakend materiaal
wordt gebruikt, moet u vaak controleren of er
onderdelen moeten worden gesmeerd.

Verlichting*:

Maak de koplampen regelmatig schoon. Contro-
leer of de koplampen, remlichten, achterlichten,
richtingaanwijzers en andere lichten allemaal
goed werken en correct zijn gemonteerd. Con-
troleer tevens de afstelling van de koplampen.

Banden*:

Controleer de bandenspanning vaak met een
bandenspanningsmeter en altijd voordat u een
lange reis maakt. Pas de spanning van alle ban-
den, ook die van het reservewiel, aan tot de ge-
specificeerde spanning. Controleer de banden
zorgvuldig op beschadigingen, inkepingen en
overmatige slijtage.

Banden rouleren*:

Wanneer voor- en achterbanden van een auto
met tweewielaandrijving (2WD) dezelfde maat
hebben, moeten de banden elke 10.000 km
(6.000 mijl) gerouleerd worden. Indien de ban-
den voorzien zijn van indicatoren van de draai-
richting, mogen alleen de voor- en achterwielen
gerouleerd worden. Zorg ervoor dat de indicato-
ren van de draairichting na het omwisselen van
de wielen in de rijrichting wijzen.

Als de voor- en achterbanden van een auto met
vierwielaandrijving (4WD/AWD) dezelfde maat

hebben, moeten de banden elke 5.000 km
(3.000 mijl) gerouleerd worden. Indien de ban-
den voorzien zijn van indicatoren van de draai-
richting, mogen alleen de voor- en achterwielen
gerouleerd worden. Zorg ervoor dat de indicato-
ren van de draairichting na het omwisselen van
de wielen in de rijrichting wijzen.

Wanneer voorbanden een andere maat hebben
dan de achterbanden mogen de banden niet ge-
rouleerd worden.

Het juiste tijdstip voor het rouleren van de ban-
den is afhankelijk van uw rijgewoonten en de
conditie van het wegdek.

BANDENSPANNINGSCONTROLESYSTEEM
(TPMS) ZENDERONDERDELEN (indien
aanwezig):

Vervang de TPMS-zenderpakking, het ventiel en
de ventieldop wanneer de banden worden ver-
vangen vanwege slijtage of ouderdom.

Uitlijning en balans van wielen:

Indien de auto naar één van beide zijden trekt
terwijl u over een rechte en vlakke weg rijdt, of
als u ongelijkmatige en overmatige bandslijtage
constateert, kan uitlijning van de wielen nodig
zijn. Indien het stuurwiel of de stoelen trillen bij
normale hoge snelheden, kan wielbalancering
nodig zijn.

Voorruit:

Maak de voorruit regelmatig schoon. Controleer
de voorruit in ieder geval om de zes maanden op
barstjes of andere schade. Zo nodig repareren.

Ruitenwisserbladen*:

Controleer op scheuren of slijtage als ze niet cor-
rect functioneren. Vervang indien nodig.

Binnenin het voertuig
De onderstaande onderhoudspunten moeten
regelmatig worden gecontroleerd, bijvoorbeeld
tijdens het uitvoeren van periodiek onderhoud,
het wassen van de auto, etc.

Gaspedaal:

Controleer of het pedaal soepel werkt en zorg
ervoor dat pedaal niet vast gaat zitten of een
ongelijke krachtsinspanning vergt. Houd de
matten uit de buurt van het pedaal.

Rempedaal*:

Controleer of het pedaal regelmatig werkt en of
de afstand tot de vloermat juist is als het pedaal
volledig is ingetrapt. Controleer de rembekrach-
tiging. Houd de vloermatten uit de buurt van het
pedaal.

Parkeerrem*:

Controleer de werking van de parkeerrem regel-
matig. Controleer of de hendel (indien aanwe-
zig) of het pedaal (indien aanwezig) de juiste
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speling heeft. Controleer op een steile helling of
de auto voldoende geblokkeerd wordt door en-
kel de parkeerrem.

Veiligheidsgordels:

Controleer of alle onderdelen van het
veiligheidsgordelsysteem (bijv. gespen, ankers,
afstelmechanismen en rolautomaten) goed en
soepel werken en correct geïnstalleerd zijn. Con-
troleer de gordelbanden op inkepingen, rafels,
slijtage en beschadiging.

Stuurwiel:

Controleer de stuurinrichting op afwijkingen,
zoals te veel speling, zwaar sturen en abnormale
geluiden.

Waarschuwingslampjes en akoestische
signalen:

Controleer of alle waarschuwingslampjes en
akoestische signalen goed werken.

Voorruitontwasemer:

Controleer of er voldoende lucht komt uit de
ventilatieroosters als u de verwarming of de air-
conditioning gebruikt.

Wis-/wassysteem voorruit*:

Controleer of de wissers en sproeiers goed wer-
ken en de wissers geen strepen trekken.

Onder de motorkap en onder de auto
De onderstaande onderhoudspunten moeten
periodiek worden uitgevoerd (bijvoorbeeld elke
keer als u het oliepeil controleert of gaat tan-
ken).

accu (behalve onderhoudsvrije accu’s):

Controleer het vloeistofniveau in elke accucel.
Het peil moet tussen het BOVENSTE en het ON-
DERSTE streepje liggen. Als het voertuig bij hoge
temperaturen of extreme omstandigheden ge-
bruikt wordt, moet u het accuvloeistofniveau
vaak controleren.

Niveau remvloeistof (en niveau koppelings-
vloeistof)*:

Voor modellen met handgeschakelde versnel-
lingsbak (MT): zorg ervoor dat het niveau van de
rem- en koppelingsvloeistof tussen de streep-
jes MAX en MIN op de reservoirs liggen.

Behalve modellen met handgeschakelde ver-
snellingsbak (MT): zorg ervoor dat het niveau
van de remvloeistof tussen de streepjes MAX en
MIN op het reservoir ligt.

Koelvloeistofniveau*:

Controleer het koelvloeistofniveau als de motor
koud is. Zorg dat het koelvloeistofniveau tussen
de MAX- en MIN-streepjes op het reservoir ligt.

Intercoolersysteem (indien aanwezig)*:

Controleer het koelvloeistofniveau als de motor
koud is. Zorg dat het koelvloeistofniveau tussen
de MAX- en MIN-streepjes op het reservoir ligt.

Aandrijfriem(en) van de motor*:

Zorg ervoor dat de aandrijfriem(en) niet gera-
feld, versleten, gebarsten of vettig is/zijn.

Motoroliepeil*:

Controleer het peil nadat u de auto heeft gepar-
keerd (op een vlakke ondergrond) en de motor
heeft uitgezet.

Vloeistoflekken:

Controleer onder de auto op brandstof-, olie- of
waterlekkage of lekkage van andere vloeistof-
fen nadat de auto een tijdje heeft stilgestaan.
Het is normaal dat er water van de airconditioner
druipt na gebruik. Mocht u lekkages opmerken
of benzinedampen ruiken, zoek dan de oorzaak
op en laat het onmiddellijk herstellen.

Stuurbekrachtigingsvloeistofniveau en
-leidingen (indien aanwezig)*:

Controleer het niveau wanneer de vloeistof koud
is en bij afgezette motor. Controleer dat de lei-
dingen goed zijn aangebracht en er geen lekka-
ges of scheuren etc., aanwezig zijn.

Ruitensproeiervloeistof*:

Controleer of er voldoende vloeistof in het reser-
voir zit.
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VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS
ONDERHOUD
Voorkom materiële schade en ernstig lichame-
lijk letsel tijdens inspectie of onderhoud door
de juiste voorzorgsmaatregelen in acht te ne-
men. Houd u steeds nauwgezet aan de volgende
algemene voorzorgsmaatregelen.

WAARSCHUWING

• Parkeer de auto op een vlakke ondergrond, acti-
veer de parkeerrem en blokkeer de wielen om weg-
rollen van de auto te voorkomen. Zet de schakel-
hendel in de P-stand (parkeren) (modellen met au-
tomatische versnellingsbak (AT)) of de N-stand
(vrij) (modellen met handgeschakelde versnel-
lingsbak (MT)).

• Zorg dat de contactschakelaar steeds in de LOCK-
stand staat bij vervanging of reparatie.

• Voer geen werkzaamheden uit aan de motor zo-
lang deze nog heet is. Zet altijd de motor af en
wacht tot deze is afgekoeld.

• Als u toch aan de motor moet werken terwijl deze
draait, zorg dan dat lichaamsdelen, kledingstuk-
ken of gereedschappen niet in contact kunnen ko-
men met ventilators, aandrijfriemen of andere be-
wegende delen.

• Het is verstandig om uw stropdas en sieraden, zo-
als ringen en horloge, af te doen voordat u aan de
auto gaat werken.

• Als de motor in een afgesloten ruimte moet
draaien, zoals een garage, zorg dan steeds voor
voldoende ventilatie in verband met de vrijko-
mende uitlaatgassen.

• Blijf onder de auto vandaan zolang deze alleen op
een krik steunt.

• Houd rookartikelen, open vuur en vonken altijd uit
de buurt van het brandstofsysteem en de accu.

• Aansluiten of losmaken van de accu of van onder-
delen die transistoren bevatten mag nooit gebeu-
ren met de contactschakelaar in de ON-stand.

• Op modellen met benzinemotor en Multiport
brandstofinjectiesysteem (MFI), moet onderhoud
aan het brandstoffilter en de brandstofleidingen
worden uitgevoerd door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf, omdat de brandstof-
leidingen ook bij afgezette motor onder hoge druk
staan.

• Uw auto is uitgerust met een automatische koel-
ventilator voor de motor. De ventilator kan ieder
moment en onverwacht beginnen te werken, zelfs
als de contactschakelaar in de “OFF”-stand staat
en de motor niet draait. Om letsel te voorkomen
moet u altijd de massakabel van de accu losmaken
voordat u in de buurt van de ventilator werkt.

• Draag altijd een beschermende bril wanneer u aan
de auto werkt.

• Laat nooit de kabelboomstekker loshangen van
onderdelen die te maken hebben met de motor of
met de versnellingsbak terwijl de contact-
schakelaar in de ON-stand staat.

• Vermijd direct contact met gebruikte motorolie en
motorkoelvloeistof. Motorolie, koelvloeistof en/of
andere voertuigvloeistoffen die niet op de juiste
wijze worden afgevoerd, kunnen het milieu veront-
reinigen. Houd u altijd aan de plaatselijke regel-
geving wanneer u voertuigvloeistoffen afvoert.

Dit hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf“
bevat alleen instructies voor het uitvoeren van
relatief eenvoudige vormen van onderhoud en
reparatie.

Houd er rekening mee dat onjuist of niet volle-
dig uitgevoerd onderhoud kan leiden tot defec-
ten of overmatige uitstoot van uitlaatgassen,
hetgeen van invloed kan zijn op de garantie-
bepalingen. Laat onderhoud in geval van twijfel
altijd uitvoeren door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.
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Zie voor een overzicht van de motorruimte,
“Motorruimte” in hoofdstuk “0. Geïllustreerde
inhoudsopgave”.

WAARSCHUWING

• Verwijder de radiator, koelvloeistofreservoirdop of
het reservoir zelf nooit wanneer de motor heet is.
Als er vloeistof, dat onder hoge druk staat, uit de
radiator of het koelvloeistofreservoir spuit, kan
dat ernstige brandwonden tot gevolg hebben.
Wacht tot de motor en de radiator of het
koelvloeistofreservoir afgekoeld zijn.

• Koelvloeistof is giftig en moet zorgvuldig buiten
het bereik van kinderen worden bewaard in contai-
ners met een duidelijk opschrift.

Het motorkoelsysteem is in de fabriek gevuld
met een hoogwaardige antivrieskoelvloeistof
die geschikt is voor alle seizoenen. Deze
antivriesvloeistof bevat roestwerende midde-
len, waardoor extra toevoegingen niet nodig
zijn.

LET OP

• Gebruik nooit toevoegingen in het koelsysteem,
zoals dichtingsmiddel voor radiateurs. Door toe-
voegingen kan het koelsysteem mogelijk verstopt
raken, waardoor de motor, de versnellingsbak en/
of het koelsysteem zelf beschadigd zouden kun-
nen raken.

• Zorg er bij het bijvullen of verversen van koelvloei-
stof voor dat alleen originele INFINITI-motor-
koelvloeistof (modellen met VR30DDTT-motor) of
BASF Glysantin® G48® (modellen met 2,0L turbo-
benzinemotor en 2,2L dieselmotor), of een kwali-

tatief gelijkwaardige koelvloeistof met de juiste
mengverhouding gebruikt wordt. De volgende ta-
bellen tonen voorbeelden van de mengverhouding
van koelvloeistof en water:

Voor modellen met VR30DDTT-motor

Buiten
temperatuur

daalt naar

Motor
koelvloeistof
(geconcen-

treerd)

Gedeminera-
liseerd of

gedestilleerd
water°C °F

−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

Voor modellen met 2,0L turbobenzinemotor en
modellen met 2,2L dieselmotor

Buiten
temperatuur

daalt naar

Motor
koelvloeistof
(geconcen-

treerd)

Gedeminera-
liseerd of

gedestilleerd
water°C °F

−35 −30 50% 50%

INSPECTIEPUNTEN MOTORRUIMTE MOTORKOELSYSTEEM
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MOTORKOELVLOEISTOFNIVEAU
CONTROLEREN

Modellen met VR30DDTT-motor

Controleer het koelvloeistofniveau in het reser-
voir wanneer de motor draait en nadat de motor
een normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
Als de koelvloeistof tot onder het MIN-niveauj2
is gedaald, vul dan koelvloeistof bij tot aan het
MAX-niveauj1 . Als het reservoir leeg is, con-
troleer dan het koelvloeistofniveau in de radia-
tor wanneer de motor koud is. Als er te weinig
koelvloeistof in de radiator aanwezig is, vul dan
de radiator bij tot aan de vuldop boven de bo-
venste radiatorslangopening en ook het reser-
voir tot aan het MAX-niveauj1 . Plaats de vuldop
boven de bovenste radiatorslang en start de mo-
tor met de reservoirdop open. Laat de motor
draaien totdat deze op normale bedrijfs-
temperatuur is. Vul bij met koelvloeistof tot aan

het MAX-niveauj1 . Draai de dop stevig vast na
het bijvullen van motorkoelvloeistof.

LET OP

Als regelmatig koelvloeistof bijgevuld moet worden,
laat het koelsysteem dan nakijken door een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.

Modellen met 2,0L
turbobenzinemotor en modellen met
2,2L dieselmotor

Controleer het koelvloeistofniveau in het reser-
voir wanneer de motor draait en nadat de motor
een normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
Als de koelvloeistof tot onder het MIN-niveauj2
is gedaald, vul dan koelvloeistof bij tot aan het
MAX-niveauj1 . Draai de dop stevig vast na het
bijvullen van motorkoelvloeistof.

LET OP

Als regelmatig koelvloeistof bijgevuld moet worden,
laat het koelsysteem dan nakijken door een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.

MOTORKOELVLOEISTOF VERVERSEN
Neem contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf als vervanging nodig is.

Ingrijpende reparaties aan het motor-
koelsysteem kunt u beter toevertrouwen aan
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
De onderhoudsprocedures vindt u in het desbe-
treffende INFINITI Werkplaatshandboek.

Verkeerd uitgevoerd onderhoud kan resulteren
in een slechte werking van het verwarmings-
systeem en oververhitting van de motor.

WAARSCHUWING

• Ververs de koelvloeistof nooit als de motor nog
heet is, omdat u dan brandwonden kunt oplopen.

• Verwijder de radiatordop nooit terwijl de motor
heet is. De koelvloeistof kan door de hoge druk uit
de radiator ontsnappen en ernstige brandwonden
veroorzaken.

• Voorkom direct huidcontact met afgewerkte koel-
vloeistof. Was bij huidcontact de huid zo snel mo-
gelijk grondig schoon met water en zeep.

• Houd koelvloeistof buiten het bereik van kinderen
en huisdieren.

JVM0652XZ

JVM0303XZ
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Afgewerkte koelvloeistof dient op correcte wijze
afgevoerd te worden. Informeer naar de plaat-
selijke regelgeving.

WAARSCHUWING

• Verwijder de dop van het koelvloeistofreservoir
nooit terwijl de motor heet is. Ernstige brandwon-
den kunnen het gevolg zijn van vloeistof die onder
hoge druk uit het koelvloeistofreservoir ontsnapt.
Wacht tot de motor is afgekoeld.

• Koelvloeistof is giftig en moet worden bewaard in
duidelijk gemarkeerde flessen buiten bereik van
kinderen.

Het intercoolersysteem is in de fabriek gevuld
met een hoogwaardige antivrieskoelvloeistof
die geschikt is voor alle seizoenen. Deze
antivriesvloeistof bevat roestwerende midde-
len, waardoor extra toevoegingen niet nodig
zijn.

LET OP

• Gebruik nooit toevoegingen in het koelsysteem,
zoals dichtingsmiddel voor radiateurs. Toevoegin-
gen kunnen verstoppingen veroorzaken in het
koelsysteem en de intercooler beschadigen.

• Wanneer er koelvloeistof wordt toegevoegd of ver-
verst, gebruik dan alleen originele INFINITI-motor-
koelvloeistof of een ander kwalitatief gelijkwaar-
dig middel in de juiste mengverhouding. De vol-
gende tabellen tonen voorbeelden van de
mengverhouding van koelvloeistof en water:

Buiten
temperatuur

daalt naar

Koelvloeistof
(geconcen-

treerd)

Gedeminera-
liseerd of

gedestilleerd
water°C °F

−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

Het gebruik van andere soorten koelvloeistof
kan het intercoolersysteem beschadigen.

Het reservoir van de intercooler is uitgerust met
een drukdop. Gebruik alleen een originele
INFINITI-dop voor het reservoir van de
intercooler of een kwalitatief gelijkwaardige dop
wanneer u deze moet vervangen.

KOELVLOEIFSTOFNIVEAU VAN DE
INTERCOOLER CONTROLEREN

Controleer het koelvloeistofniveau in het reser-
voir wanneer de motor koud is. Als het

JVM0653XZ

INTERCOOLERSYSTEEM (MODELLEN MET
VR30DDTT-motor)
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koelvloeistofniveau tot onder het MIN-tekenj2
is gedaald, vul dan koelvloeistof bij tot aan het
MAX-tekenj1 .

Als regelmatig intercoolerkoelvloeistof bijge-
vuld moet worden, laat het intercoolersysteem
dan nakijken door een INFINITI Center of een er-
kend garagebedrijf.

KOELVLOEISTOF VAN DE INTERCOOLER
VERVERSEN
De koelvloeistof van de intercooler is
onderhoudsvrij.

Als verversen noodzakelijk is, raadt INFINITI aan
om dit te laten doen door een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

Als het onderhoud op onjuiste wijze wordt uit-
gevoerd, kan dat leiden tot oververhitting van
de intercooler.

WAARSCHUWING

• Ververs de koelvloeistof nooit als de motor nog
heet is, om de kans op brandwonden te vermijden.

• Verwijder de dop nooit terwijl de motor heet is.
Ernstige brandwonden kunnen het gevolg zijn van
vloeistof die onder hoge druk uit het koelvloeistof-
reservoir van de intercooler ontsnapt.

• Voorkom direct huidcontact met afgewerkte koel-
vloeistof. Was bij huidcontact de huid zo snel mo-
gelijk grondig schoon met water en zeep.

• Houd koelvloeistof uit de buurt van kinderen en
huisdieren.

De koelvloeistof van de intercooler moet op cor-
recte wijze worden afgevoerd. Informeer naar de
plaatselijke regelgeving.

MOTOROLIEPEIL CONTROLEREN

JVM0429XZ

2,0L turbobenzinemotor

JVM0654XZ

VR30DDTT-motor

MOTOROLIE
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LET OP

• Controleer het oliepeil regelmatig. Als u de auto
gebruikt met onvoldoende olie kan dat leiden tot
schade aan de motor. Dergelijke schade wordt niet
gedekt door de garantie.

• Het is normaal dat er tussen twee verversings-
beurten of tijdens de inrijperiode wat olie bijge-
vuld moet worden, afhankelijk van de omstandig-
heden waaronder de auto wordt gebruikt.

1. Parkeer de auto op een vlakke ondergrond en
gebruik de parkeerrem.

2. Start de motor en warm deze op tot de nor-
male bedrijfstemperatuur bereikt is (onge-
veer 5 minuten).

3. Zet de motor af.

4. Wacht minstens 15 minuten, zodat alle olie
naar het carter kan terugvloeien.

5. Trek de peilstok uit de motor en veeg hem
schoon.

6. Steek de peilstok weer helemaal in.

7. Trek de peilstok opnieuw uit en controleer het
oliepeil. Het zou moeten liggen in het bereik
j1 .

8. Als het oliepeil benedenj2 ligt, verwijder
dan de motorolievuldop en giet olie van het
aanbevolen type in de opening. Vul niet te
veel bijj3 .

9. Controleer het oliepeil opnieuw met de peil-
stok.

DE MOTOROLIE VERVERSEN EN HET
OLIEFILTER VERVANGEN

WAARSCHUWING

• Voer de gebruikte olie en het filter op de juiste
manier af. Olie mag niet op de grond of in riolen of
open water e.d. gegoten worden, maar moet bij
een daartoe ingericht afvalverzamelpunt worden
ingeleverd. Wij adviseren de olie te laten verver-
sen door een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf.

• De motorolie kan heet zijn; pas dus op voor brand-
wonden.

• Vermijd langdurig en herhaald contact met afge-
werkte motorolie. De olie kan huidkanker veroor-
zaken.

• Voorkom direct huidcontact met gebruikte olie.
Gebeurt dit toch, was dan zo snel mogelijk en gron-
dig met zeep of handcleaner en veel water.

• Bewaar afgewerkte motorolie buiten het bereikvan
kinderen in containers met een duidelijk opschrift.

LET OP

Voer de afgewerkte olie en het filter op de juiste ma-
nier af. Informeer naar de plaatselijke regelgeving.

De auto prepareren
1. Parkeer de auto op een vlakke ondergrond en

gebruik de parkeerrem.

2. Start de motor en warm deze op tot de nor-
male bedrijfstemperatuur bereikt is (onge-
veer 5 minuten).

3. Zet de motor af.

4. Wacht minstens 15 minuten, zodat alle olie
naar het carter kan terugvloeien.

5. Breng de auto omhoog met een geschikte
garagekrik en ondersteun met veiligheids-
steunen.

• Zet de veiligheidssteunen onder de krikpunten
van het voertuig.

• Bevestig een geschikte adapter aan de krikkop.

6. Voor modellen met VR30DDTT-motor: Verwij-
der de plastic motorafdekking aan de onder-
kant van de motor.

JVM0309XZ

2,2L dieselmotor
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• Verwijder de kleine plastic klem in het midden
van de afdekking.

• Verwijder vervolgens de andere bouten die de
motorafdekking op zijn plaats houden.

Motorolie en oliefilter

1. Plaats een grote opvangbak onder de aftap-
plug.

2. Verwijder de aftapplugj1 met een moersleu-
tel.

JVM0668XZ

VR30DDTT-motor (modellen met 2WD)

JVM0669XZ

VR30DDTT-motor (modellen met 4WD)

JVM0310XZ

2,2L dieselmotor

JVM0311XZ

2,2L dieselmotor

JVM0427XZ

2,0L turbobenzinemotor

JVM0428XZ

2,0L turbobenzinemotor
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3. Verwijder de dop van de olievulopening en
tap de olie volledig af.

(Doorloop de stappen 4 t/m 8 alleen wan-
neer vervanging van het motoroliefilter no-
dig is.)

4. Draai het oliefilter losj2 met een oliefilter-
sleutel.

5. Verwijder het filter door dit met de hand los
te draaien.

6. Veeg het montagevlak van het motoroliefilter
af met een schone doek.

LET OP

Verwijder zorgvuldig eventuele resten van rubber-
pakking die achterblijven op het aansluitvlak van
de motor. Wanneer u dit niet doet, kan de motor
beschadigd raken.

7. Breng nieuwe motorolie aan op de afdicht-
plek of een nieuwe oliefilter.

8. Voor modellen met VR30DDTT-motor: Draai
het oliefilter met de klok mee tot het vast-
draaien merkbaar stroever gaat. Draai het fil-
ter dan nog minstens 2/3 slag vaster.

Aanhaalmoment oliefilter:
Modellen met VR30DDTT-motor

14,7 tot 20,6 N·m
(1,5 tot 2,1 kg-m, 11 tot 15 ft-lb)

Voor modellen met 2,0L turbobenzinemotor
en 2,2L dieselmotor: Draai het oliefilter goed
vast. Draai niet te vast.

Aanhaalmoment oliefilter:
25 N·m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

9. Maak de aftapplug schoon en breng deze sa-
men met de sluitring aan in het carter. Draai
de aftapplug stevig aan met een moersleu-
tel. Draai niet te vast.

Aanhaalmoment van de aftapplug:
Modellen met VR30DDTT-motor
(29,4 tot 39,2 N.m)
(3,0 tot 4,0 kg-m, 22 tot 29 ft-lb)
Modellen met 2,0L turbo-
benzinemotor en modellen met 2,2L
dieselmotor
30 N·m (3,1 kg-m, 22 ft-lb)

10. Bijvullen met de aanbevolen motorolie in de
juiste hoeveelheid. (Zie “Aanbevolen vloeistof-
fen/smeermiddelen en inhoudsmaten” in hoofd-
stuk “9. Technische informatie”.)

11. Doe vervolgens de olievuldop er weer stevig
op.

12. De motor starten.

13. Controleer of de aftapplug en het oliefilter
niet lekken. Verhelp zonodig lekkages.

14. Zet de motor af.

15. Wacht tenminste 15 minuten. Controleer het
motoroliepeil volgens de juiste procedure.
(Zie “Motoroliepeil controleren” eerder in dit
hoofdstuk.) Vul indien nodig motorolie bij.

Na het verversen van olie
1. Voor modellen met VR30DDTT-motor: Instal-

leer de motorafdekking aan de onderkant aan
de hand van de volgende stappen.

a. Trek het midden van de kleine plastic klem
naar buiten.

b. Houd de motorafdekking aan de onderkant
op zijn plaats.

c. Zet de klem via de afdekking vast in het gat in
het frame en druk dan het midden van de
klem in om de klem op zijn plaats vast te zet-
ten.

d. Monteer de andere bouten die de afdekking
op zijn plaats houden. Wees voorzichtig om
de schroefdraad van de bouten niet te be-
schadigen en zet ze niet te strak vast.

2. Laat het voertuig nu langzaam zakken.

3. Voer de afgewerkte olie en het filter op de
juiste manier af.
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WAARSCHUWING

• Vermijd langdurig en herhaald contact met afge-
werkte motorolie. De olie kan huidkanker veroor-
zaken.

• Probeer direct contact met afgewerkte motorolie
te vermijden. Was bij huidcontact de huid zo snel
mogelijk grondig schoon met water en zeep.

• Houd afgewerkte motorolie buiten het bereik van
kinderen.

WATER AFTAPPEN
Tap water uit het brandstoffilter volgens het
onderhoudsschema in het aparte service-
boekje.

Als het waarschuwingslampje water in
brandstoffilter m brandt terwijl de motor
draait, zit er wellicht water in het brandstoffilter.

Het brandstoffilter zit op de motor. INFINITI raadt
u dan aan om contact op te nemen met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

BRANDSTOFSYSTEEM ONTLUCHTEN
Ontlucht het brandstofsysteem altijd als volgt
nadat u een leeggereden brandstoftank hebt ge-
vuld:

1. Zet de contactschakelaar op ON en wacht 5
seconden.

2. Zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand.

3. Herhaal stappen 1 en 2 vijf of zes keer.

4. Laat de motor op de startmotor draaien tot
hij aanslaat. Laat de startmotor niet langer
dan 15 seconden achter elkaar draaien.

5. Indien de motor niet aanslaat, stop dan met
starten en keer terug naar stap 1.

Als de motor niet start na de bovenstaande pro-
cedures te hebben doorlopen, dient u een
INFINITI-centrum of erkend garagebedrijf te
raadplegen.

DE AdBlue®-TANK BIJVULLEN

Wanneer de waarschuwing [AdBlue bijvullen] op
het voertuiginformatiedisplay verschijnt, neem
dan contact op met een INFINITI-centrum of er-
kend garagebedrijf om de AdBlue®-tank te la-
ten bijvullen (zie “AdBlue® Selectieve katalytische
reductie (SCR) (indien aanwezig voor model met
dieselmotor)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden” voor
de AdBlue® waarschuwingsdisplay.) Echter, in
een noodgeval of als er geen onmiddellijke
dealerservice beschikbaar is, vul de AdBlue®-
tank dan bij volgens de in dit hoofdstuk beschre-
ven procedures.

LET OP

• Gebruik uitsluitend AdBlue®. Het gebruik van an-
dere vloeistoffen zal schade toebrengen aan het
AdBlue® selectieve katalytische reductiesysteem
(SCR - Selective Catalytic Reduction).

• Wees voorzichtig dat u geen AdBlue® morst. Als
AdBlue® wordt gemorst op de voertuig-
carrosserie, veeg dit dan direct af met een voch-
tige doek om lakschade te voorkomen.

• AdBlue®-overblijfselen kristalliseren na enige tijd
en vervuilen de laklaag. Gebruik als gemorste Ad-
Blue® gekristalliseerd is een spons en koud water
om het schoon te maken.

• Zorg ervoor dat u geen ammoniakdampen inademt
die vrij kunnen komen. Vul de AdBlue®-tank in
goed geventileerde ruimtes.

BRANDSTOFFILTER AdBlue®-TANK (indien aanwezig voor model
met dieselmotor)
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OPMERKING

Gebruik als u de AdBlue®-tank zelf gaat vullen de DEF-
hervulfles die voldoet aan ISO 22241 (fles en vloei-
stof), en vul niet met meer dan twee flessen (ongeveer
3,78 L (7/8 gal)). Laat de AdBlue®-tank tot het
maximumniveau bijvullen door een INFINITI-centrum
of erkend garagebedrijf.

De AdBlue®-tank bevindt zich onder de afdek-
king van de vloer van de bagageruimte.

1. Zet het voertuig stil op een veilige plek, op
afstand van het verkeer.

2. Activeer de parkeerrem.

3. Model met automatische versnellingsbak
(AT): zet de schakelhendel in de P-stand (par-
keren).

Model met handgeschakelde versnellings-
bak (MT): zet de schakelhendel in de N-stand
(vrij).

4. Zet de motor af.

5. Open de kofferbak.

6. Verwijder de dopj1 . (Het is niet nodig om de
afdekking van de kofferbakvloer omhoog te
tillen.)

7. Verwijder de dop van de AdBlue®-tankj2
door deze linksom te draaien.

8. Vul de AdBlue®-tank bij.

9. Installeer de dop stevig op de AdBlue®-tank.

10. Breng het bevestigingskoordje van de dop
van de AdBlue®-tankj3 terug op zijn oor-
spronkelijke plek.

11. Plaats de dop terug op de afdekking van de
kofferbakvloer.

12. Sluit de kofferruimte.

13. Zet de contactschakelaar in de ON-stand en
wacht ongeveer 1 minuut totdat de waar-
schuwing [AdBlue bijvullen] uit gaat.

OPMERKING

Voor het geval dat eerder de waarschuwing [Motor
start niet AdBlue bijvullen] weergegeven was, contro-
leer dan of de waarschuwing uit is, zet de contact-
schakelaar eenmaal in de “OFF”-stand en start vervol-
gens de motor opnieuw. Op deze manier wordt de
snelheidsbeperkingmodus geannuleerd.

JVM0755X
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1. Waterpomp

2. Dynamo

3. Zelfspanner aandrijfriem

4. Krukaspoelie

5. Compressor airconditioning

1. Dynamo

2. Waterpomp

3. Krukaspoelie

4. Zelfspanner aandrijfriem

5. Airconditioning

1. Waterpomp

2. Krukaspoelie

3. Zelfspanner aandrijfriem

4. Airconditioning

5. Dynamo

Zorg dat de contactschakelaar in de LOCK-stand
staat.

Controleer of de aandrijfriemen strak staan en
let ook op sporen van overmatige slijtage, inke-
pingen, rafels of te geringe spanning. Contro-
leer de staat van de aandrijfriem regelmatig. Is
de riem in slechte staat of zit hij los, laat hem
dan vervangen of afstellen door een INFINITI-
centrum of een erkend garagebedrijf.

WAARSCHUWING

Zorg dat de motor en de contactschakelaar uitgescha-
keld zijn en dat de parkeerrem stevig is aangetrokken.

Vervang de bougies volgens het onderhouds-
schema in het apart bijgeleverde Serviceboekje.
Als vervanging nodig is, neem dan contact op
met een INFINITI-centrum of een erkend garage-
bedrijf.

BOUGIES VERVANGEN

Bougies met iridiumpunten
Bougies met iridiumpunten hoeven niet zo vaak
te worden vervangen als traditionele bougies.
Deze bougies gaan veel langer mee dan traditio-
nele bougies.

JVM0655XZ

VR30DDTT-motor

JVM0314XZ

2.2L dieselmotor

JVM0433XZ

2,0-liter turbobenzinemotor

SDI2020Z

AANDRIJFRIEMEN BOUGIES
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LET OP

• Gebruik bougies met iridiumpunten niet opnieuw
door ze schoon te maken of de elektrodenafstand
aan te passen.

• Gebruik bij vervanging altijd de aanbevolen bou-
gies met iridiumpunten.

PARKEERREM CONTROLEREN

Pedaaltype

Druk vanuit de vrijgegeven stand het
parkeerrempedaal langzaam en krachtig in. Valt
het aantal klikken buiten het opgegeven bereik,
neem dan contact op met een INFINITI-centrum
of een erkend garagebedrijf.

2 tot 3 klikken onder een drukkracht van 196
N (20 kg, 44 lb)

Hendeltype

Trek de parkeerrem langzaam maar zeker aan
vanuit de onderste stand. Valt het aantal klik-
ken buiten het opgegeven bereik, neem dan con-
tact op met een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf.

7 tot 8 klikken
Trekkracht 196 N (20 kg, 44 lb)

SDI1391DZ

SDI1447AZ

REMMEN
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REMPEDAAL CONTROLEREN

WAARSCHUWING

Neem contact op met een INFINITI-centrum of een er-
kend garagebedrijf om het remsysteem te controleren
als het rempedaal niet meer terugkeert naar zijn ge-
wone stand.

Controleer met draaiende motor de afstand tus-
sen de bovenkant van het pedaal en de metalen
vloer. Valt die afstand buiten het bereik, ga dan
naar een INFINITI-centrum of een erkend gara-
gebedrijf.

Drukkracht
490 N (50 kg, 110 lb)

Model met linkse
besturing

Model met rechtse
besturing

126 mm (5 in) of meer 133 mm (5,2 in) of meer

Zelfinstellende remmen
Uw auto is voorzien van zelfinstellende remmen.
De schijfremmen stellen zichzelf automatisch af
iedere keer wanneer het rempedaal wordt inge-
trapt.

Remblokslijtage-indicator
De schijfremblokken geven een waarschuwings-
signaal in geval van slijtage. Als een remblok
vervangen dient te worden, zal het een hoog
schurend geluid produceren tijdens het rijden
van de auto. Het schurend geluid zal aanvanke-
lijk alleen hoorbaar zijn wanneer het rempedaal
wordt ingetrapt. Nadat het remblokverder is ver-
sleten, zult u het geluid altijd horen, ook wan-
neer u het rempedaal niet intrapt. Laat de rem-
men zo snel mogelijk nakijken als u de remblok-
slijtagewaarschuwing hoort.

Bij bepaald rijgedrag of onder bepaalde weers-
omstandigheden kunt u af en toe de remmen
horen piepen of knarsen of een ander geluid ho-
ren maken. Af en toe een bijgeluid tijdens licht
of gematigd remmen is normaal en tast de wer-
king of de prestaties van het remsysteem niet
aan.

Laat het remsysteem op gezette tijden controle-
ren. Zie voor meer informatie het afzonderlijke
Serviceboekje.

REMBEKRACHTIGING
Controleer de rembekrachtiging op de volgende
manier:

1. Zet de motor uit, trap het rempedaal een paar
keer in en laat het rempedaal weer opkomen.
Voer de volgende stap uit als de beweging
van het rempedaal (pedaalslag) bij iedere
intrapbeweging hetzelfde blijft.

2. Houd het rempedaal ingetrapt en start de
motor. Het pedaal moet iets zakken.

3. Houd het rempedaal ingetrapt en zet de mo-
tor af. Houd het pedaal ongeveer 30 secon-
den ingetrapt. De pedaalstand mag niet ver-
anderen.

4. Laat de motor 1 minuut lang draaien zonder
het rempedaal in te trappen en zet de motor
dan uit. Trap het rempedaal een paar keer in.
De pedaalslag moet telkens wanneer u het
pedaal intrapt iets korter worden, naarmate
het vacuüm in de rembekrachtiging wordt
vrijgegeven.

Werken de remmen niet goed, laat ze dan nakij-
ken door een INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf.

DI1020MMZ

Onderhoud en doe-het-zelf 8-17



WAARSCHUWING

• Gebruik uitsluitend nieuwe vloeistof uit een verze-
gelde container. Oude, slechte of vervuilde vloei-
stof kan het remsysteem beschadigen. Door het
gebruik van verkeerde vloeistoffen kan het rem-
systeem beschadigd worden, met een nadelig ef-
fect op het remvermogen.

• Reinig de vuldop voordat u deze verwijdert.

• Remvloeistof is giftig en moet worden bewaard in
duidelijk herkenbare flessen of reservoirs. Houd
deze steeds buiten bereik van kinderen.

LET OP

Mors geen remvloeistof op gelakte onderdelen. De lak
kan anders aangetast worden. Morst u remvloeistof,
spoel dan direct rijkelijk met water.

Controleer het vloeistofniveau in het reservoir.
Als het vloeistofniveau beneden het MIN-
streepjej2 ligt, zal het waarschuwingslampje

voor het remsysteem gaan branden. Vul rem-
vloeistof bij tot aan het MAX-streepjej1 . (Zie
“Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen en
inhoudsmaten” in hoofdstuk “9. Technische informa-
tie”.)

Als vaak vloeistof moet worden bijgevuld, laat
het systeem dan grondig nakijken door een INI-
FINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

WAARSCHUWING

• Gebruik uitsluitend nieuwe vloeistof uit een verze-
gelde container. Oude, slechte of vervuilde
koppelingsvloeistof kan het koppelingssysteem
beschadigen.

• Reinig de vuldop voordat u deze verwijdert.

• Koppelingsvloeistof is giftig en moet worden be-
waard in duidelijk herkenbare flessen of bakken
buiten het bereik van kinderen.

LET OP

Mors geen koppelingsvloeistof op gelakte onderde-
len. De lak kan anders aangetast worden. Als u onver-
hoopt toch koppelingsvloeistof morst, moet u het di-
rect afspoelen met veel water.

Controleer het vloeistofniveau in het reservoir.
Wanneer het vloeistofniveau lager staat dan het
MIN-streepjej2 , voeg dan vloeistof bij tot het
MAX-streepje j1 . (Zie “Aanbevolen vloeistoffen/

JVM0731XZ

Model met linkse besturing

JVM0731XZ

Model met linkse besturing

REMVLOEISTOF KOPPELINGSVLOEISTOF (indien aanwezig)
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smeermiddelen en inhoudsmaten” in hoofdstuk
“9. Technische informatie” voor de aanbevolen
soorten vloeistof.)

Als vaak koppelingsvloeistof moet worden bij-
gevuld, laat het koppelingssysteem dan gron-
dig nakijken door een INIFINITI-dealer of een er-
kend garagebedrijf.

Neem contact op met een INFINITI-centrum of er-
kend garagebedrijf als controle of vervanging
nodig is.

VOOR MODELLEN MET
VR30DDTT-MOTOR
LET OP

• Gebruik alleen originele INFINITI Matic S ATF. Meng
niet met andere vloeistoffen.

• Wanneer u geen originele INFINITI Matic S ATF-
vloeistof voor de versnellingsbak gebruikt, nemen
de rijeigenschappen en de levensduur van de ver-
snellingsbak af en kan de versnellingsbak bescha-
digd raken; dit wordt niet gedekt door de garantie.

VOOR MODELLEN MET 2,0L
TURBOBENZINEMOTOR EN MODELLEN
MET 2,2L DIESELMOTOR
LET OP

• Gebruikalleen originele INFINITI Matic G ATF. Meng
niet met andere vloeistoffen.

• Door gebruik van een andere versnellingsbak-
vloeistof dan de originele INFINITI Matic G ATF zul-
len de rijeigenschappen van de auto verslechteren
en de levensduur van de automatische versnel-
lingsbak afnemen, bovendien kan de automati-
sche versnellingsbak hierdoor beschadigd raken,
hetgeen niet gedekt wordt door de garantie.

ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING
MET HYDRAULISCHE POMP

WAARSCHUWING

Stuurbekrachtigingsvloeistof is giftig. Bewaar de
vloeistof in duidelijk gemarkeerde flessen of reser-
voirs en houd deze buiten het bereik van kinderen.

Controleer het vloeistofniveau in het reservoir.
Het vloeistofniveau moet gecontroleerd worden
wanneer de vloeistof koud is, d.w.z. bij een tem-
peratuur tussen 0 en 30°C (32 en 86°F). Het
vloeistofniveau kan gecontroleerd worden met
de peilstok die aan de dop vastzit. Verwijder de
dop om het vloeistofniveau te controleren. Het
vloeistofniveau moet tussen het MAX-streepje
j1 en het MIN-streepjej2 liggen.

Als de vloeistof onder het MIN-streepjej2 ligt,
moet originele INFINITI E-PSF bijgevuld worden.
Verwijder het dopje en vul bij door de opening.

JVM0332XZ

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAKVLOEISTOF
(ATF) (indien aanwezig)

STUURBEKRACHTIGINGSVLOEISTOF (indien
aanwezig)
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(Zie “Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen en
inhoudsmaten” in hoofdstuk “9. Technische informa-
tie”.) Vul niet te veel bij.

WAARSCHUWING

Als u de motor laat draaien zonder luchtfilter, bestaat
het risico dat u of anderen brandwonden oplopen. Het
luchtfilter reinigt niet alleen de lucht, maar doet te-
vens dienst als vlamwering als de motor mocht terug-
slaan. Als het filter is verwijderd en de motor heeft
een terugslag, dan kunt u zich verwonden. Ga nooit
rijden zonder luchtfilter. Wees voorzichtig met wer-
ken aan de motor wanneer het luchtfilter verwijderd
is.

Het filterelement van taai papier mag niet wor-
den schoongemaakt en opnieuw gebruikt. Het
filterelement van droog papier kan gereinigd en
opnieuw gebruikt worden. Vervang het luchtfil-
ter volgens het onderhoudsschema in het apart
bijgeleverde Serviceboekje.

Ga bij een INFINITI-centrum of erkend garagebe-
drijf langs wanneer onderhoud nodig is.

WISSERBLADEN VOORRUIT

Reinigen
Als de voorruit niet helder wordt na gebruik van
de ruitensproeier of als het ruitenwisserblad
trekt tijdens het wissen, zit er mogelijk was of
een soortgelijke stof op het wisserblad en/of op
de voorruit.

Maak de voorruit aan de buitenzijde schoon met
een oplossing van ruitensproeiervloeistof of
met een zacht zeepsopje. De voorruit is schoon
als zich geen losse druppels vormen tijdens het
spoelen met schoon water.

Maak het wisserblad schoon met een oplossing
van ruitensproeiervloeistof of met een zacht
zeepsopje. Spoel het wisserblad met schoon wa-
ter. Vervang de wisserbladen als de voorruit nog
altijd niet helder schoon wordt na wissen met
gereinigde wissers.

Wat te doen wanneer het mondstuk
van een ruitensproeier verstopt is
Ga langs bij een INFINITI-centrum of een erkend
garagebedrijf als het mondstuk van een ruiten-
sproeier verstopt is of als er een storing is. Pro-
beer het mondstuk niet schoon te maken met
een naald of pin. Dat zou het mondstuk van de
sproeier kunnen beschadigen.

LUCHTFILTER RUITENWISSERBLADEN
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Vervangen
Vervang de ruitenwissers als deze zijn versle-
ten.

Voordat u ruitenwisserbladen gaat vervangen,
de ruitenwisser eerst helemaal omhoog klappen
om te voorkomen dat er krassen op de motorkap
komen of de ruitenwisserarm beschadigd wordt.
Om de ruitenwisserarm omhoog te zetten, zie
“Wis-/wasschakelaar voorruit” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”.

1. Trek de wisserarm omhoog.

2. Druk de ontgrendelpenjA in en houd deze
vast; schuif vervolgens het ruitenwisserblad
omlaagj1 langs de wisserarm om het blad
te verwijderen.

3. Verwijder het wisserblad.

4. Schuif het nieuwe blad in de arm tot u een
klik hoort.

LET OP

• Zet na het vervangen van de ruitenwisserbladen
de wisserarm weer in de oorspronkelijke stand te-
rug. De wisserarm of de motorkap zou gekrast kun-
nen worden of beschadigd kunnen raken.

• Versleten ruitenwissers kunnen de voorruit
beschadigen en het zicht van de bestuurder be-
lemmeren.

WAARSCHUWING

• Antivries is giftig en moet worden bewaard in dui-
delijk gemarkeerde containers, buiten het bereik
van kinderen.

• Gebruik altijd een ruitensproeiervloeistof die aan-
bevolen wordt door INFINITI.

Vul het reservoir voor ruitensproeiervloeistof re-
gelmatig bij. Voeg ruitensproeiervloeistof toe
wanneer de waarschuwing voor laag niveau
ruitensproeiervloeistof op het voertuig-
informatiedisplay verschijnt.

Haal de dop/buis uit de tank om het vloeistof-
niveau te controleren; houd daarbij uw vinger
op het middelste gatj1 van de dop/buis.

Zit er geen vloeistof in de buis, voeg dan vloei-
stof toe.

SDI2359Z JVM0253XZ

RUITENSPROEIERVLOEISTOF
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Voeg aan het water een ruitenreinigingsmiddel
toe voor een betere reinigingsfunctie. Voeg in
de winter antivries toe aan de sproeivloeistof.
Volg voor de mengverhouding de aanwijzingen
van de fabrikant.

Waarschuwingssymbolen voor de
accu m WAARSCHUWING

j1 m
Verboden te roken

Geen open vuur
Geen vonken

Rook nooit in de buurt van de accu. Stel de accu niet bloot aan open vuur of
elektrische vonken.

j2 m Bescherm uw ogen Ga voorzichtig met de accu om. Draag altijd een bril om de ogen te beschermen
tegen explosie of accuzuur.

j3 m
Buiten bereik van
kinderen houden

Laat kinderen nooit aan de accu komen. Houd de accu buiten bereik van
kinderen.

j4 m Accuzuur

Laat accuvloeistof niet in contact komen met huid, ogen, kleding of lakwerk. Na
het hanteren van de accu of accukap dient u uw handen onmiddellijk grondig te
wassen. Als accuzuur in contact komt met ogen, huid of kleding, spoel dan
onmiddellijk af met water gedurende tenminste 15 minuten en roep medische
hulp in. Accuvloeistof is zuur. Komt er accuzuur in uw ogen of op uw huid, dan
kunt u uw gezichtsvermogen verliezen of brandwonden oplopen.

j5 m
Houd u aan
bedienings-
instructies

Lees, voordat u aan de accu gaat werken, zorgvuldig deze instructies om een
juiste en veilige behandeling van de accu te garanderen.

j6 m Explosief gas Waterstofgas, dat door het accuzuur wordt opgewekt, is explosief.

ACCU
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ACCU VAN DE AUTO

WAARSCHUWING

Gebruik het voertuig niet als het vloeistofniveau in de
accu laag is. Een laag accuvloeistofniveau kan leiden
tot een hogere belasting van de accu, hetgeen warmte
kan genereren, de levensduur van de accu kan vermin-
deren en in sommige gevallen kan dit leiden tot een
explosie.

Plaats van de hoofdaccu
Zie “Motorruimte” in hoofdstuk “0. Geïllustreerde in-
houdsopgave” voor de plaats van de accu.

Plaats van de hulpaccu (voor model-
len met 2,0L turbobenzinemotor en
modellen met 2,2L dieselmotor)

LET OP

• Zet de accu niet in het interieur van de auto nadat
u de hulpaccu verwijderd hebt.

• Plaats geen geleidende voorwerpen, zoals gereed-
schap, in de buurt van de hulpaccu.

Open het kofferdeksel om de hulpaccu te con-
troleren

Verwijder de klemmetjesj1 om de voering van
de kofferbak te verwijderen zoals aangegeven.

Accuvloeistofniveau controleren

• Als het voertuig bij hoge temperaturen of extreme
omstandigheden gebruikt wordt, moet u het accu-
vloeistofniveau vaak controleren.

• Maak de accu schoon met een goed uitgewrongen
vochtige doek.

• Zorg dat de accupolen goed schoon zijn en klem de
aansluitingen stevig vast.

• Als de auto gedurende minstens 30 dagen niet zal
worden gebruikt, ontkoppel dan de massakabel
(−).

Hoofdaccu:

Controleer het vloeistofniveau in elke accucel.
Het accuvloeistofniveau moet tussen MAXIMUM
j1 en MINIMUMj2 zijn.

Als cellen moeten worden bijgevuld, gebruikt u
uitsluitend gedistilleerd water. Breng het niveau
in elke vulopening tot aan de bovenste indicatie-
streep. Vul niet te veel bij.

1. Verwijder de celdoppenj3 met geschikt ge-
reedschap.

2. Vul gedistilleerd water bij tot het MAXIMUM
j1 streepje.

Als de zijkant van de accu niet doorzichtig is,
controleer dan het niveau van het gedistil-
leerde water door recht boven de cel in de
accu te kijken, zoals afgebeeld.

• jA geeft aan dat alles in orde is.

• jB geeft aan dat er meer water bijgevuld moet
worden.

JVM0599XZ

DI0137MDZ

SDI1480DZ

Hoofdaccu
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3. Breng de celdoppen weer aan en zet ze vast.

Hulpaccu (voor modellen met 2.0L turbo-
benzinemotor en modellen met 2.2L
dieselmotor):

jA (blauw) geeft aan dat alles in orde is.

jB (wit) geeft aan dat opladen nodig is.

jC (rood) geeft aan dat vervanging
noodzakelijk is.

Als het nodig is om de accu te vervangen, moet
u contact opnemen met een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

Starten met startkabels
Als het noodzakelijk is te starten met
startkabels, zie “Starten met startkabels” in hoofd-
stuk “6. In geval van nood”. Als de motor met ge-
bruik van startkabels niet wil aanslaan of de
accu niet wil opladen, moet de accu waarschijn-

lijk worden vervangen. Neem contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf om
de accu te vervangen.

BATTERIJ VERVANGEN
LET OP

• Zorg ervoor dat kinderen de batterij en verwijderde
onderdelen niet inslikken.

• Onjuist afgevoerde accu’s en batterijen kunnen
schade toebrengen aan het milieu. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving dienaangaande.

• Zorg ervoor dat er geen stof of olie op de onderde-
len komt wanneer u de batterijen vervangt.

• Het verkeerd vervangen van de lithium batterij
brengt ontploffingsgevaar met zich mee. Alleen
vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig
type.

• Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte,
zoals zonneschijn, vuur, enz.

NDI1651

Hulpaccu

INTELLIGENT KEY-BATTERIJ
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Om de batterij te vervangen:

1. Geef de vergrendelingsknop aan de achter-
kant van de Intelligent Key vrij en verwijder
de sleutel. (Zie “Mechanische sleutel” in hoofd-
stuk “3. Alvorens te gaan rijden”.)

2. Steek een platte schroevendraaier gewikkeld
in een doek in de sleuf in de hoek en wring
zodat de onderkant loskomt van de boven-
kant.

3. Vervang de batterij door een nieuwe.

• Aanbevolen type: CR2032 of gelijkwaardig

• Raak de printplaat en de elektrische contacten
niet aan; hierdoor kunt u storing veroorzaken.

• Plaats de batterij met de% zijde naar beneden.

4. Breng de boven- en onderuiteindenj1 op
dezelfde hoogte en duw ze dan tegen elkaar
zodat ze goed sluitenj2 .

5. Druk op de knoppen om de werking te con-
troleren.

Ga naar een INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf als u hulp nodig hebt bij het vervan-
gen.

De variabele spanningsregeling meet de hoe-
veelheid elektrische ontlading van de accu en
regelt de spanning die door de dynamo wordt
gegenereerd.

LET OP

• De accessoires dienen niet direct aan de accupool
geaard te worden. Indien u dit wel doet, zal de va-
riabele spanningsregeling overbrugd worden en
zal de accu van de auto mogelijk niet volledig op-
geladen worden.

• Gebruik elektrische accessoires bij draaiende mo-
tor om te voorkomen dat de accu leeg raakt.

JVM0317X

SDI2452Z

VARIABELE SPANNINGSREGELING (indien
aanwezig)
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JVM0255XZ

Modellen met VR30DDTT-motor

JVM0734XZ

Modellen met VR30DDTT-motor

JVM0703XZ

Modellen met VR30DDTT-motor (modellen met rechtse
besturing)

JVM0305XZ

Modellen met 2,0L turbobenzinemotor en modellen met
2,2L dieselmotor

JVM0330XZ

Model met 2.2L dieselmotor

ZEKERINGEN
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MOTORRUIMTE EN KOFFERRUIMTE

LET OP

Gebruik nooit een zekering met een hogere of lagere
stroomsterkte dan is aangegeven op het deksel van
de zekeringkast. Hierdoor kan het elektrisch systeem
beschadigd raken of kan er brand ontstaan.

Als elektrische apparatuur niet werkt, controleer
dan of er een zekering is doorgebrand.

1. Zorg dat de contactschakelaar in de “OFF”-
stand of LOCK-stand staat.

2. Zorg ervoor dat de schakelaar van de kop-
lampen in de “OFF”-stand staat.

3. Open de motorkap of het kofferdeksel om bij
het deksel van de zekeringen-/hoofd-
zekeringhouder te kunnen.

4. Verwijder het deksel van de zekering-/smelt-
zekeringhouder.

5. Zoek de zekering die moet worden vervan-
gen.

6. Verwijder de zekering met behulp van de
zekeringtrekker uit de zekeringkast in het in-
terieur.

7. Als de zekering is doorgebrandjA , vervang
deze dan door een nieuwe zekering jB .
Reservezekeringen zitten opgeborgen in het
zekeringkastje in het interieur.

Als de nieuwe zekering ook doorbrandt na in-
stallatie, laat dan het elektrische systeem na-
kijken en repareren door een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

Smeltzekeringen
Controleer de smeltzekeringen als elektrische
apparatuur niet mocht werken en de zekeringen
in goede staat zijn. Als er een smeltzekering is
doorgebrand, vervang deze dan alleen door een
origineel INFINITI-onderdeel.

JVM0331XZ

Modellen met 2,0L turbobenzinemotor en modellen met
2,2L dieselmotor

JVM0306XZ

Modellen met 2,0L turbobenzinemotor en modellen met
2,2L dieselmotor (in de kofferruimte)

SDI1754Z
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PASSAGIERSRUIMTE
LET OP

Gebruik nooit een zekering met een hogere of lagere
stroomsterkte dan is aangegeven op het deksel van
de zekeringkast. Hierdoor kan het elektrisch systeem
beschadigd raken of kan er brand ontstaan.

Als elektrische apparatuur niet werkt, controleer
dan of er een zekering is doorgebrand.

1. Zorg dat de contactschakelaar in de “OFF”-
stand of LOCK-stand staat.

2. Zorg ervoor dat de schakelaar van de kop-
lampen in de “OFF”-stand staat.

3. Verwijder het deksel van de zekeringkast.

4. Zoek de zekering die moet worden vervan-
gen.

5. Verwijder de zekering met de zekeringtrekker
jA (modellen met linkse besturing) of jB
(modellen met rechtse besturing).

6. Als de zekering is doorgebrandjA , vervang
deze dan door een nieuwe zekeringjB .

Als de nieuwe zekering ook doorbrandt na in-
stallatie, laat dan het elektrische systeem nakij-
ken en repareren door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Zekeringschakelaar voor langdurige
opslag

Om het leeglopen van de accu te voorkomen,
komt de auto van de fabriek met de zekering-
schakelaar voor langdurige opslag uitgescha-
keld. Vóór het afleveren van de auto wordt de
schakelaar ingedrukt (ingeschakeld) en dient al-
tijd ingeschakeld te blijven.

Als de zekeringschakelaar voor langdurige op-
slag niet ingedrukt is (dus ingeschakeld is) kan
de waarschuwing [Verzendstand aan Druk op-
slag zekering] verschijnen op het voertuig-
informatiedisplay. Zie “20. Waarschuwingslampje
Vierwielaandrijving (4WD) (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen”.

Als elektrische apparatuur niet werkt, dient u de
schakelaar voor langdurige opslag te verwijde-
ren en te controleren of de betreffende zekering
is doorgebrand.

JVM0323XZ

SDI1754Z

JVM0257XZ

Model met linkse besturing
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OPMERKING

Als de schakelaar voor langdurige opslag defect is, of
als de zekering is doorgebrand, is het niet nodig de
schakelaar zelf te vervangen. Verwijder in dit geval de
schakelaar voor langdurige opslag en vervang de ze-
kering ervan met een nieuwe zekering van dezelfde
amperage.

De zekeringschakelaar voor langdurige opslag
verwijderen:

1. Zorg dat de contactschakelaar op “OFF” of
LOCK staat wanneer u de schakelaar voor
langdurig opslag wilt verwijderen.

2. Zorg ervoor dat de schakelaar van de kop-
lampen in de “OFF”-stand staat.

3. Verwijder het deksel van de zekeringkast.

4. Knijp in de vergrendelingslipjes j1 aan
beide zijden van de zekeringschakelaar voor
langdurige opslag.

5. Trek de zekeringschakelaar voor langdurige
opslag recht uit de zekeringkastj2 .

KOPLAMPEN
Als het regent of als u uw auto laat wassen in
een automatische wasstraat kan het gebeuren
dat de binnenkant van de lens van de buiten-
verlichting tijdelijk beslaat. Oorzaak hiervan is
het temperatuurverschil tussen de binnenkant
en de buitenkant van de lens. Dit is geen sto-
ring. Als er zich grote waterdruppels verzame-
len aan de binnenkant van de lens, neem dan
contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

Modellen met LED-koplampen
Als vervanging nodig is, neem dan contact op
met een INFINITI Center een erkend garagebe-
drijf.

Model met halogeen koplamp
De koplampen zijn van het half-geïntegreerde
reflectortype met vervangbare (halogeen) gloei-
lamp.

LET OP

• Laat dit lampje niet te lang buiten de koplamp-
reflector. Stof, vocht, rook enz. in de koplamp kun-
nen de werking van het lampje aantasten.

• De halogeengloeilamp bevat halogeengas onder
hoge druk. De lamp kan springen als het glazen
omhulsel wordt bekrast of wanneer u de lamp laat
vallen.

• Raak alleen de basis aan wanneer u de gloeilamp
verwijdert of aanbrengt. Raak het glazen omhulsel
nooit aan.

• De koplamp hoeft na vervanging niet te worden
afgesteld. Wanneer u uw koplampen moet laten
afstellen, neem dan contact op met een INFINITI-
centrum of een erkend garagebedrijf.

• Gebruik een lamp met dezelfde aanduiding en het-
zelfde wattage als de originele lamp:
Grootlicht/dimlicht

Wattage: 55W
Gloeilamp nr.: HIR2

Grootlicht
Wattage: 35W
Gloeilamp nr.: H8LL

LICHTEN
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1. Haal de minkabel los van de accu.

2. Open de motorkap.

3. Klap de weerplaat omjA .

4. Verwijder het kapje.

5. Maak de elektrische stekker aan de achter-
kant van de gloeilamp los.

6. Verwijder de gloeilamp door hem linksom los
te draaien. Schud of draai de lamp daarbij
niet.

7. Handel in omgekeerde volgorde om een
nieuwe lamp aan te brengen.

BUITENVERLICHTING
Item Wattage (W)
Dagrijlichten (modellen met
halogeen-koplampen) 21

Dagrijverlichting* (modellen
met LED-koplampen) LED

Stadslichten (modellen met
halogeen-koplampen) 5

Stadslichten* (modellen met
LED-koplampen) LED

Richtingaanwijzer voor* LED
Mistlamp voor* (indien
aanwezig) LED

Zijlicht voor* (indien
aanwezig) LED

Zijrichtingaanwijzers* LED
Combinatielicht achter

Richtingaanwijzer 21
Remlicht/achterlicht* LED
Zijlicht achter* (indien
aanwezig) LED

Achteruitrijlicht* LED
Mistachterlicht* LED
Hooggeplaatst derde
remlicht* LED

Kentekenplaatverlichting 5
Instapverlichting* (indien
aanwezig) LED

*: Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf voor vervanging.

JVM0334X
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INTERIEURVERLICHTING
Item Wattage (W)
Consolevakverlichting* 2
Kaartleeslamp* LED
Leeslampjes achterin 8
Instaplicht 5
Kofferbakverlichting 3,4
Make-upspiegelverlichting* 1,8

*: Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf voor vervanging.
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PLAATS VAN LAMPEN 1. Dagrijverlichting*1

2. Koplamp (grootlicht/dimlicht)

3. Koplamp (groot-/dimlicht)*1 of (dimlicht)*2

4. Kaartleeslampje

5. Stadslicht en dagrijverlichting*2

6. Leeslampjes achterin

7. Zijrichtingaanwijzer

8. Richtingaanwijzer voor

9. Mistvoorlamp (indien aanwezig)

10. Stadslicht*1 en stadslicht en dagrij-
verlichting*2

11. Zijlicht voor

12. Instaplicht

13. Instapverlichting (indien aanwezig)

14. Hooggeplaatst derde remlicht

15. Achteruitrijlicht

16. Richtingaanwijzer achter

17. Remlicht/Achterlicht

18. Zijlicht achter*

19. Mistachterlicht *3

20. Kentekenplaatverlichting

21. Kofferbakverlichting

*1: Voor modellen met halogeenkoplampen.

*2: Voor modellen met LED-koplampen.
JVM0443X
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*3: De afbeelding is van toepassing op het
model met linkse besturing. Op modellen
met rechtse besturing zit dit licht aan de
andere kant.

Vervangingsprocedures

m : VERWIJDEREN

m : INSTALLEREN

SDI2306

JVM0308X

Achterlichtcombinatie (richtingaanwijzer)
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1. Verwijder het kapjejA .

2. Verwijder de moeren jB en trek het
combinatielicht eraf, en verwijder dan de fit-
ting en vervang de lamp zoals aangegeven in
de illustratie.

Voor toegang tot gloeilampen van dagrijlichten
en stadslichten, zie “Model met halogeen koplamp”
eerder in dit hoofdstuk.

JVM0336XZ

Dagrijverlichting (indien aanwezig)

JVM0337XZ

Stadslichten (type met gloeilamp) (indien aanwezig)

SDI2650Z

Kentekenplaatverlichting

SDI2031Z

Leeslampjes achterin

SDI2330Z

Instaplicht

SDI1258AZ

Kofferbakverlichting
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Zie bij een lekke band “Lekke band” in hoofdstuk
“6. In geval van nood”.

BANDENSPANNINGSCONTROLESYSTEEM
(TPMS)
Het Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
controleert de bandenspanning van alle ban-
den. Wanneer het waarschuwingslampje lage
bandenspanning brandt en de waarschuwing
[Lage bandenspanning] op het voertuig-
informatiedisplay verschijnt, heeft een of meer-
dere banden een aanzienlijk lage spanning.

Het TPMS-systeem wordt alleen geactiveerd
wanneer de auto met snelheden boven 25 km/u
(16 mph) rijdt. Dit systeem kan een plotselinge
daling in de bandenspanning mogelijk niet
waarnemen (bijvoorbeeld een lekke band onder
het rijden).

Voor meer informatie over het TPMS, zie
“Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden”.

Zie voor meer informatie “Waarschuwing Lage
bandenspanning” in hoofdstuk “2. Instrumenten en
bedieningen”.

BANDENSPANNING
Controleer de bandenspanning periodiek. Een
verkeerde bandenspanning verkort de levens-
duur van de band en heeft een nadelige invloed
op de besturing van de auto. Controleer de ban-
denspanning als de banden koud (COLD) zijn.

De toestand van de banden wordt aangemerkt
als KOUD als de auto 3 uur of langer stil heeft
gestaan of minder dan 1,6 km (1 mijl) heeft gere-
den. De bandenspanning in koude toestand
vindt u op de bandenspanningssticker. (Raad-
pleeg voor de plaats van de bandenspannings-
sticker “Bandenspanningssticker” in hoofdstuk
“9. Technische informatie”.)

Bij een te lage bandenspanning kan de band
oververhit raken wat kan leiden tot interne
schade. Bij hoge snelheden kan dan het loop-
vlak loslaten of kunt u een klapband krijgen.

TYPE BANDEN
LET OP

Als banden worden vervangen of verwisseld, zorg er
dan voor dat alle vier de banden dezelfde constructie
hebben en van hetzelfde type zijn (m.a.w. zomer-, vier-
seizoenen- of sneeuwbanden). U kunt zich bij een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf laten in-
formeren over bandtypen, maten, maximumsnelheid
en beschikbaarheid.

Bij vervanging kan een nieuwe band een lagere
snelheidscategorie hebben dan de banden die
gemonteerd zijn in de fabriek, en zijn dus wel-
licht niet afgestemd op de potentiële maximum-
snelheid van uw auto. De op de band aange-
duide maximum snelheidscategorie mag nooit
worden overschreden.

Vierseizoenenbanden
INFINITI schrijft bij sommige modellen vier-
seizoenenbanden voor omdat ze goede presta-
ties leveren gedurende het hele jaar, ook op
besneeuwde en gladde wegen. Vierseizoenen-
banden herkent u aan de aanduiding ALL
SEASON en/of M&S (modder en sneeuw) op de
flank van de autoband. Sneeuwbanden hebben
meer grip op sneeuw dan vierseizoenenbanden
en zijn daardoor aan te bevelen in sommige ge-
bieden.

Zomerbanden
INFINITI schrijft bij sommige modellen zomer-
banden voor omdat ze superieure prestaties le-
veren op droge wegen. De prestaties van zomer-
banden lopen aanzienlijk terug in sneeuw en ijs.
Op de zijkant van zomerbanden staat niet de
gripkwalificatie M&S.

Bent u van plan uw auto te gebruiken in omstan-
digheden met sneeuw en ijs, dan raadt INFINITI
sneeuwbanden of vierseizoenenbanden aan op
alle wielen.

Sneeuwbanden
Als het nodig is sneeuwbanden te monteren,
moet u banden kiezen waarvan maat en draag-
vermogen overeenkomen met die van de oor-
spronkelijk gemonteerde banden. Doet u dit
niet, dan kan dit de veiligheid en de rijeigen-
schappen van de auto nadelig beïnvloeden.

BANDEN EN WIELEN
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Sneeuwbanden hebben over het algemeen een
lagere snelheidscategorie dan de banden die in
de fabriek gemonteerd zijn en zullen dus niet
altijd afgestemd zijn op de potentiële maximum-
snelheid van uw auto. De op de band aange-
duide maximum snelheidscategorie mag nooit
worden overschreden. De te monteren sneeuw-
banden dienen op alle vier de wielen van de-
zelfde maat en hetzelfde merk te zijn en moeten
dezelfde constructie en hetzelfde profiel heb-
ben.

Voor extra grip op gladde wegen is het raadzaam
spijkerbanden te gebruiken. In sommige landen
zijn deze echter door de wet verboden. Infor-
meer daarom eerst of u dergelijke banden wel
mag monteren. Spijkerbanden hebben op nat of
droog wegdek mogelijk meer grip en de kans op
glijden is mogelijk minder dan bij normale win-
terbanden.

Runflatbanden (indien aanwezig)
Als uw auto is uitgerust met runflatbanden kunt
u doorrijden tot een veilige locatie terwijl de
banden lek zijn. Gebruik altijd runflatbanden
van de gespecificeerde maat op alle vier de wie-
len. Het gebruik van verschillende maten of sa-
menstellingen kan de stabiliteit van de auto aan-
tasten. Neem zo nodig contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf voor
hulp.

Controleer de bandenspanning regelmatig en
pas de spanning van elke band zo nodig aan. U
kunt de bandenspanning ook controleren op het
voertuiginformatiedisplay.

Het kan lastig zijn om vast te stellen of een run-
flatband onvoldoende is opgepompt of lek is.
Controleer de bandenspanning zoals aangege-
ven eerder in dit hoofdstuk. Als de band zacht
wordt tijdens het rijden, zal het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning gaan branden. Als
de band leeg wordt tijdens het rijden, zal het
waarschuwingslampje lage bandenspanning
gaan branden en de waarschuwing [Lekke band]
verschijnen.

Lage bandenspanning:

Als er met de auto wordt gereden terwijl de ban-
denspanning laag is, zal het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning gaan branden.

Lekke band:

Als er met één of meerdere lege banden met de
auto gereden wordt, gaat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning branden en klinkt
er gedurende 10 seconden een akoestisch sig-
naal. De waarschuwing [Lekke band] verschijnt
ook op het voertuiginformatiedisplay.

Het akoestisch signaal zal alleen klinken bij de
eerste tekenen van een lekke band, en het
waarschuwingslampje voor lage bandenspan-
ning zal blijven branden. Wanneer de waarschu-
wing voor een lekke band geactiveerd wordt,

moet u het systeem laten herinstellen en de
band laten nakijken, en zo nodig vervangen,
door een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf. Zelfs als de band is opgepompt tot de
gespecificeerde spanning voor koude banden,
zal het waarschuwingslampje voor lage banden-
spanning blijven branden tot het systeem op-
nieuw is ingesteld door een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

Wanneer het waarschuwingslampje voor lage
bandenspanning gaat branden en de waarschu-
wing [Lekke band] verschijnt op het voertuig-
informatiedisplay:

• Rijd niet harder dan 80 km/u (50 mph).

• Houd grotere afstand tot voorliggers om ruimte te
hebben voor de verlengde remweg.

• Vermijd plotselinge manoeuvres, hard door de
bocht gaan en hard remmen.

WAARSCHUWING

• Hoewel u door kunt rijden met een lekke runflat-
band, moet u er wel rekening mee houden dat de
wegligging en het rijgedrag van de auto verslech-
terd is, wat kan leiden tot een ongeval en lichame-
lijk letsel. En langere tijd hard rijden kan de band
beschadigen.

• Rijd niet harder dan 80 km/u (50 mph) en niet meer
dan ongeveer 150 km (93 mijl) met een lekke run-
flatband. De eigenlijke afstand die u kunt rijden
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met een lekke runflatband hangt af van de buiten-
temperatuur, belading van de auto, staat van het
wegdek en andere factoren.

• Rijd veilig op lagere snelheid. Neem bochten niet
te scherp en rem niet te hard, want dan zou u de
controle over de auto kunnen verliezen.

• Als u ongewone geluiden of trillingen waarneemt
terwijl u met een lekke runflatband rijdt, moet u de
auto naar de kant van de weg dirigeren en zo snel
mogelijk stoppen. De band kan ernstig beschadigd
zijn en vervangen moeten worden.

LET OP

• Leg nooit sneeuwkettingen om een lekke runflat-
band, want dit zou uw auto kunnen beschadigen.

• Rijd zo min mogelijk over hobbels of door gaten,
aangezien de vrije ruimte tussen de auto en de
grond kleiner is dan normaal.

• Ga niet met een lekke runflatband een wasstraat
in.

• Laat de lekke band nakijken door een INFINITI Cen-
ter, een erkend garagebedrijf of een andere er-
kende reparateur. Vervang de band zo snel moge-
lijk als deze ernstig beschadigd is.

Model met vierwielaandrijving (4WD)
LET OP

Zorg ervoor dat alle vier de banden dezelfde maat heb-
ben, van hetzelfde merk zijn en dezelfde constructie
(diagonaal, diagonaalgordel of radiaal) en hetzelfde

profiel hebben. Als dat niet zo is, kan dat leiden tot
een verschil in omtrek tussen de banden op de vooras
en de banden op de achteras, waardoor de banden
extreem zullen slijten en de versnellingsbak, de
tussenbak en de differentieeltandwielen beschadigd
zullen raken.

Bemerkt u ernstige slijtage aan de banden, dan
is het raadzaam om alle vier de banden te ver-
vangen door nieuwe banden van dezelfde maat
en constructie. Controleer ook de bandenspan-
ning en wieluitlijning en corrigeer deze indien
nodig. Neem contact op met een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

SNEEUWKETTINGEN
Het gebruik van sneeuwkettingen is niet overal
toegestaan. Informeer daarom eerst bij lokale
instanties of u dergelijke kettingen wel mag
monteren. Sneeuwkettingen moeten de juiste
maat hebben voor de banden van uw auto en
moeten worden gemonteerd volgens de aanwij-
zingen van de fabrikant.

Gebruik kettingspanners als dit door de fabri-
kant wordt aanbevolen. Losse kettingeinden
moeten worden vastgemaakt of verwijderd, om
schade aan de carrosserie te voorkomen. Pro-
beer uw auto zo mogelijk niet volledig te bela-
den wanneer u sneeuwkettingen gebruikt. Rijd
bovendien met gematigde snelheid. Anders kan
de auto beschadigd raken en worden de weglig-
ging en het stuurgedrag negatief beïnvloed.

Monteer sneeuwkettingen uitsluitend op de
achterwielen, niet op de voorwielen.

Leg nooit sneeuwkettingen om een lekke run-
flatband (indien aanwezig), want dit zou uw auto
kunnen beschadigen.

Rijd met sneeuwkettingen niet op geasfalteerde
wegen die sneeuwvrij zijn. Wanneer u in derge-
lijke omstandigheden met sneeuwkettingen
rijdt, kan dit de verschillende mechanismen van
de auto beschadigen als gevolg van overbelas-
ting.

BANDEN ROULEREN

INFINITI raadt aan om het rouleren van de ban-
den om de 10.000 km (6.000 mijl) uit te voeren
bij modellen met tweewielaandrijving (2WD) of
om de 5.000 km (3.000 mijl) bij modellen met
vierwielaandrijving (4WD). Het juiste tijdstip
voor het rouleren van de banden is echter af-
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hankelijk van uw rijgewoonten en de conditie
van het wegdek. (Zie “Lekke band” in hoofdstuk
“6. In geval van nood”.)

Nadat de contactschakelaar in de ON-stand is
gezet, kan het even duren voordat de banden-
spanning wordt weergegeven op het voertuig-
informatiedisplay tijdens het rijden. Afhankelijk
van de omstandigheden van de radiogolven,
wordt de bandenspanning mogelijk niet juist
weergegeven.

WAARSCHUWING

• Pas na het rouleren van de banden de bandenspan-
ning aan.

• Haal de wielmoeren opnieuw aan nadat het voer-
tuig 1.000 km (600 mijl) heeft afgelegd (ook in ge-
val van een lekke band, enz.).

• Een verkeerde bandkeuze, montage, verzorging of
onderhoud kan de veiligheid negatief beïnvloe-
den, met kans op ongevallen en letsel. Wanneer u
twijfels hebt, informeer dan bij een INFINITI Cen-
ter, of bij een erkend garagebedrijf, of bij de
bandenfabrikant.

Voor modellen uitgerust met
Bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS) (model met
TPMS-resetfunctie)
Het TPMS moet gereset worden nadat de ban-
den gerouleerd zijn. Zie “Bandenspannings-
controlesysteem (TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten en
rijden” voor informatie over de resetprocedure.

SLIJTAGE EN SCHADE AAN DE BANDEN

j1 Slijtage-indicator

j2 Locatieaanduidingen van slijtage-indicator.
De locaties worden getoond door “m ”,
“TWI”, enz. afhankelijk van het type
banden.

Controleer de banden regelmatig op slijtage,
scheurtjes, uitstulpingen en voorwerpen die in
het profiel bekneld zitten. Blijkt daarbij iets niet
in orde te zijn, vervang de band dan onmiddel-
lijk.

De in de fabriek gemonteerde banden hebben
een slijtage-indicator. Wanneer de slijtage-indi-
cator zichtbaar wordt, moet de band worden ver-
vangen.

Verkeerd onderhoud van een reserveband kan
leiden tot ernstig lichamelijk letsel. Als het re-
servewiel moet worden gerepareerd, neem dan
contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

LEEFTIJD VAN DE BAND
Gebruik nooit een band die ouder is dan zes jaar,
ook als hij nog nooit is gebruikt.

De kwaliteit van oudere en/of veelgebruikte
banden wordt minder. Laat uw wielen regelma-
tig controleren en uitbalanceren door een
reparatiebedrijf of een INFINITI Center of een er-
kend garagebedrijf als u dat wenst.

VERVANGEN VAN BANDEN EN WIELEN

WAARSCHUWING

Monteer nooit een vervormd wiel, ook niet indien ge-
repareerd. Dergelijke wielen of banden kunnen struc-
turele schade hebben en plotseling defect raken.

Vervang een band altijd door een exemplaar met
dezelfde maat, snelheidscategorie en draagver-
mogen als die van de oorspronkelijk gemon-
teerde band. (Zie “Banden en wielen” in hoofdstuk
“9. Technische informatie”.) Het gebruik van niet-
aanbevolen banden of banden van verschillende
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merken, structuur (diagonaalband, diagonaal-
gordelband of radiaalband), of profiel kan een
nadelig effect hebben op het weggedrag, het
remgedrag, de besturing, de bodemvrijheid, de
speling tussen carrosserie en band, de speling
voor sneeuwkettingen, het bandenspanning-
controlesysteem, de kalibrering van de snel-
heidsmeter, de koplampafstelling en de
bumperhoogte. Sommige van deze effecten
kunnen leiden tot ongelukken en mogelijk tot
ernstig persoonlijk letsel.

Als de wielen om een of andere reden worden
vervangen, monteer dan wielen die dezelfde off-
set hebben als de oude. Wielen met een andere
offset kunnen voortijdige bandslijtage, mogelijk
slechter weggedrag en/of interferentie met de
remschijven/trommels veroorzaken. De rem-
werking kan hierdoor achteruit gaan en/of de
remvoeringen of remblokken kunnen sneller
gaan slijten.

Nadat de contactschakelaar in de ON-stand is
gezet, kan het even duren voordat de banden-
spanning wordt weergegeven op het voertuig-
informatiedisplay tijdens het rijden. Afhankelijk
van de omstandigheden van de radiogolven,
wordt de bandenspanning mogelijk niet juist
weergegeven.

Controleer het volgende voor het TPMS.

WAARSCHUWING

• Na het vervangen van een band of wiel moet het
TPMS-systeem gereset worden (model met TPMS-
resetfunctie). (Zie “Bandenspanningscontrole-
systeem (TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten en rij-
den” voor informatie over de resetproce-
dure.)

• Wanneer er een reservewiel wordt gemonteerd of
een wiel wordt vervangen, zal het TPMS-systeem
niet functioneren en gaat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning gedurende ongeveer
1 minuut knipperen. Het lampje blijft na 1 minuut
branden. Neem zo snel mogelijk contact op met
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf om
de band te vervangen en/of het systeem te reset-
ten.

• Als de banden worden vervangen door banden die
niet oorspronkelijk door INFINITI zijn voorgeschre-
ven, kan dit de juiste werking van het TPMS versto-
ren.

• De TPMS-sensor kan beschadigd raken bij een on-
juiste hantering. Wees voorzichtig wanneer u de
TPMS-sensor hanteert.

• Wanneer de TPMS-sensor wordt vervangen, is het
wellicht nodig de ID te registreren. Neem contact
op met een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf voor het registreren van de ID.

• Gebruik geen ventieldop die niet is voorgeschre-
ven door INFINITI. De ventieldop kan vast komen te
zitten.

• Zorg ervoor dat de ventieldoppen correct worden
aangebracht. Het ventiel kan anders verstopt ra-
ken met vuil en een storing veroorzaken of span-
ningsverlies.

WIELBALANS
Slecht uitgebalanceerde wielen kunnen het
weggedrag en de levensduur van de banden na-
delig beïnvloeden. Wielen kunnen ook bij nor-
maal gebruik uit balans raken. Daarom moeten
ze, zo nodig, uitgebalanceerd worden.

REPARATIESET VOOR LEKKE BANDEN
(indien aanwezig)

Het reparatieset voor lekke banden wordt in
plaats van een reservewiel bij de auto
meegeleverd. De reparatieset voor lekke ban-
den moet worden gebruikt om tijdelijk een klein
lek in de band te repareren. Neem zo snel moge-
lijk contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf om de band te laten con-
troleren en repareren/vervangen.

Zie “Lekke band” in hoofdstuk “6. In geval van nood”.
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De volgende waarden geven de verschillende inhoudsmaten bij benadering weer. De werkelijke inhoudsmaten kunnen hier iets van afwijken. Volg voor
het bijvullen de procedures uit hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf” om de juiste vulhoeveelheden te bepalen.

Vloeistoftype

Inhoud (bij benadering)

Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen
Metrische

Maat
US

meet-
een-
heid

Engelse
Maat

Brandstof Modellen met VR30DDTT-motor
en modellen met 2,0L turbo-
benzinemotor

80L 21-1/8
gal

17-5/8
gal

Zie “Brandstofinformatie” verderop in dit hoofdstuk.

Model met 2.2L dieselmotor 74L 19-1/2
gal

16-1/4
gal

AdBlue®
SCR-
systeem

Model met 2.2L dieselmotor 18,3 L 4-7/8
gal

4 gal AdBlue®

AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN/SMEERMIDDELEN EN INHOUDSMATEN
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Vloeistoftype

Inhoud (bij benadering)

Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen
Metrische

Maat
US

meet-
een-
heid

Engelse
Maat

Motorolie*1
Afvoeren
en vullen
*1: Zie voor
meer
informatie,
“De
motorolie
verversen
en het
oliefilter
vervangen”
verderop in
dit
hoofdstuk.

Modellen met
VR30DDTT-motor
(met vervanging
oliefilter)

Modellen
met twee-
wiel-
aandrijving
(2WD)

4,8 L 5-1/8 qt 4-1/4 qt

Voor Europa
• Het gebruik van originele INFINITI-motorolie 0W-20 SN wordt aanbevolen.
• Gebruik als de bovenstaande motorolie niet beschikbaar is INFINITI-motorolie of een

gelijkwaardig product met dezelfde classificatie en viscositeit.
• Olieclassificatie:

– API SM of SN, ILSAC GF-4 of GF-5
– ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 of C3

• SAE-viscositeit: zie “Aanbevolen SAE-viscositeitsnummer” verderop in dit hoofdstuk.
Behalve Europa
• Originele INFINITI-motorolie 0W-20 SN” wordt aanbevolen.
• Gebruik als de bovenstaande motorolie niet beschikbaar is “INFINITI Motor Oil” of een

gelijkwaardig product met dezelfde classificatie en viscositeit.
– Olieclassificatie: API SM of SN, ILSAC GF-4 of GF-5
– SAE-viscositeit: zie “Aanbevolen SAE-viscositeitsnummer” verderop in dit hoofdstuk.

Model met
vierwiel-
aandrijving
(4WD)

5,4 L 5-3/4 qt 4-3/4 qt

Model met 2,0L turbo-
benzinemotor (met vervanging
oliefilter)

6,3 L 6-5/8
qt

5-1/2 qt • Originele INFINITI-motorolie, viscositeit SAE 0W-30
• Gebruik motorolie genoemd in MB229.5 als gelijkwaardige.
• Zie voor het SAE-viscositeitsnummer, “Aanbevolen SAE-viscositeitsnummer” verderop in dit

hoofdstuk.
Modellen met 2,2L dieselmotor
(met vervanging oliefilter)

6.5 L 6-7/8
qt

5-3/4 qt Voor Europa
• Total Quartz INEO MC3 5W-30 (viscositeit SAE 5W-30, ACEA C3)
• Gebruik motorolie genoemd in MB229.51 als gelijkwaardig middel.
• Zie voor het SAE-viscositeitsnummer, “Aanbevolen SAE-viscositeitsnummer” verderop in dit

hoofdstuk.
Behalve Europa
• Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (viscositeit SAE 5W-30, ACEA C2/C3)
• Gebruik motorolie genoemd in MB229.51 als gelijkwaardig middel.
• Zie voor het SAE-viscositeitsnummer, “Aanbevolen SAE-viscositeitsnummer” verderop in dit

hoofdstuk.
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Vloeistoftype

Inhoud (bij benadering)

Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen
Metrische

Maat
US

meet-
een-
heid

Engelse
Maat

Motorkoelv-
loeistof

Modellen met
VR30DDTT-motor

totaal (met
reservoir)

8,8 L 9-1/4 qt 7-3/4 qt Voor Europa
• Originele INFINITI-motorkoelvloeistof of gelijkwaardig in kwaliteit *2
Behalve Europa
• Originele INFINITI-motorkoelvloeistof (blauw) of gelijkwaardig in kwaliteit*2
*2: Gebruik originele INFINITI-motorkoelvloeistof of andere vloeistof gelijkwaardig in kwaliteit om
mogelijke corrosie van aluminium in het motorkoelsysteem te voorkomen door het gebruik van niet-
originele motorkoelvloeistof. Houd er rekening mee dat reparaties van het motorkoelsysteem,
voortkomende uit een foutieve gebruikmaking van de voorgeschreven motorkoelvloeistof mogelijk
niet zijn gedekt door de garantie, ook als deze zich voordoen binnen de geldige garantietermijn.

reservoir 0,6 L 5/8 qt 1/2 qt

Modellen met
2,0L turbo-
benzinemotor en
modellen met
2,2L dieselmotor

totaal (met
reservoir)

9,0 L 9-1/2 qt 7-7/8 qt • BASF Glysantin® G48®
• Gebruik BASF Glysantin® G48® of een kwalitatief gelijkwaardig middel om eventuele

aluminiumcorrosie in het koelsysteem van de motor door het gebruik van niet-originele motor-
koelvloeistof te voorkomen.

• Houd er rekening mee dat reparaties van het motorkoelsysteem, voortkomende uit een
foutieve gebruikmaking van de voorgeschreven motorkoelvloeistof mogelijk niet zijn gedekt
door de garantie, ook als deze zich voordoen binnen de geldige garantietermijn.

reservoir 0.9L 1 qt 3/4 qt

Intercooler
koelv-
loeistof

totaal (met reservoir) 3,2 L 3-3/8
qt

2-7/8 qt Voor Europa
• Originele INFINITI-motorkoelvloeistof of gelijkwaardig in kwaliteit *3
Behalve Europa
• Originele INFINITI-motorkoelvloeistof (blauw) of gelijkwaardig in kwaliteit *3
*3: Gebruik originele INFINITI-motorkoelvloeistof of andere vloeistof gelijkwaardig in kwaliteit om
mogelijke corrosie van aluminium in het motorkoelsysteem te voorkomen door het gebruik van niet-
originele motorkoelvloeistof. Houd er rekening mee dat reparaties van het motorkoelsysteem,
voortkomende uit een foutieve gebruikmaking van de voorgeschreven motorkoelvloeistof mogelijk
niet zijn gedekt door de garantie, ook als deze zich voordoen binnen de geldige garantietermijn.

reservoir 0,4 L 3/8 qt 3/8 qt
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Vloeistoftype

Inhoud (bij benadering)

Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen
Metrische

Maat
US

meet-
een-
heid

Engelse
Maat

Automatische versnellingsbak-
vloeistof (ATF)

Modellen
met
VR30DDTT-
motor

— — — • Originele versnellingsbakvloeistof INFINITI Matic S ATF
• INFINITI raadt aan om ALLEEN originele INFINITI Matic S ATF te gebruiken in automatische

versnellingsbakken van INFINITI. Meng niet met andere vloeistoffen. Het gebruik van vloeistof-
fen die niet kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de originele INFINITI Matic S ATF kan de
automatische versnellingsbak beschadigen. Schade veroorzaakt door het gebruik van vloeistof-
fen die niet bij de aanbevolen vloeistoffen staan wordt niet gedekt door de Garantie.

Modellen
met 2,0L
turbo-
benzine-
motor en
modellen
met 2,2L
dieselmotor

— — — • Originele NISSAN Matic G ATF
• INFINITI raadt aan om ALLEEN originele INFINITI Matic G ATF te gebruiken in automatische

versnellingsbakken van INFINITI. Meng niet met andere vloeistoffen. Het gebruik van vloeistof-
fen die niet kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de originele INFINITI Matic G ATF kan de
automatische versnellingsbak beschadigen. Schade veroorzaakt door het gebruik van vloeistof-
fen die niet bij de aanbevolen vloeistoffen staan wordt niet gedekt door de Garantie.

Vloeistof voor handgeschakelde versnel-
lingsbak (MT)

— — — • Exxon mobil Versnellingsbakolie MB317

Rem- en koppelingsvloeistof Vul bij tot het juiste vloeistof-
niveau volgens de instructies
in hoofdstuk “8. Onderhoud
en doe-het-zelf”.

Voor Europa
• Originele INFINITI-remvloeistof, of gelijkwaardig DOT3 of DOT4
• Vermeng verschillende soorten vloeistof nooit met elkaar (DOT3 en DOT4).
Behalve Europa
• Originele INFINITI-remvloeistof of gelijkwaardig DOT3

Differentieelolie — — — • Originele INFINITI-differentieelolie Hypoid Super GL-5 80W-90 of gelijkwaardig (minerale olie)
Stuurbekrachtigingsvloeistof — — — • Originele INFINITI E-PSF of gelijkwaardig

• Als u een andere stuurbekrachtigingsvloeistof dan Originele INFINITI E-PSF gebruikt, zal dat
ertoe leiden dat de stuurbekrachtiging niet optimaal werkt.

Universeel vet — — — • NLGI Nr. 2 (lithiumzeepbasis)
Koelmiddel airconditioningsysteem — — — Voor Europa

• HFO-1234yf (R-1234yf)
Behalve Europa
• HFC-134a (R-134a)
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Vloeistoftype

Inhoud (bij benadering)

Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen
Metrische

Maat
US

meet-
een-
heid

Engelse
Maat

Airconditioning-
systeemsmeermiddel

Modellen
met
VR30DDTT-
motor

— — — • INFINITI A/C-systeemolie PAG of een exact gelijkwaardig product

Modellen
met 2,0L
turbo-
benzine-
motor en
modellen
met 2,2L
dieselmotor

— — — • Compressorolie ND-OIL12
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BRANDSTOFINFORMATIE

Benzinemotor
LET OP

Gebruik geen loodhoudende benzine. Door loodhou-
dende benzine te gebruiken kan de drieweg-
katalysator ernstig worden beschadigd.

Gebruik LOODVRIJE SUPERbenzine met een oc-
taangetal (RON) van ten minste 95.

Model met VR30DDTT-motor: INFINITI raadt het
gebruik van loodvrije superbenzine met een oc-
taangetal (RON) van 98 aan voor maximale
motorprestaties en optimale rijeigenschappen.

Als er geen loodvrije superbenzine beschikbaar
is, kan er tijdelijk NORMALE LOODVRIJE benzine
met een octaangetal van 91 (RON) of meer wor-
den gebruikt, maar alleen als de volgende voor-
zorgsmaatregelen in acht worden genomen:

• Vul de brandstoftank slechts gedeeltelijk met lood-
vrije normale benzine, en vul zo snel mogelijk bij
met loodvrije superbenzine.

• Rijd niet te hard en vermijd plotselinge accelera-
ties.

Voor maximale motorprestaties raadt INFINITI
het gebruik van loodvrije superbenzine aan.

Dieselmotor*
Er moet diesel gebruikt worden met een cetaan-
getal van boven de 50 en met een zwavelgehalte
van maximaal 10 ppm (EN590).

* Wanneer er twee soorten dieselbrandstof
beschikbaar zijn, gebruik dan zomer- of
winterbrandstof aan de hand van de
volgende temperatuuromstandigheden.

• Boven −7°C (20°F) ... Zomertype dieselbrandstof.

• Onder −7°C (20°F) ... Wintertype dieselbrandstof.

LET OP

• Gebruik nooit huisbrandolie, benzine of andere
soorten brandstof in uw dieselmotor. Als u die wel
zou gebruiken of toevoegen aan de diesel kan dat
leiden tot storingen in de motor.

• Gebruik geen zomerbrandstof bij temperaturen la-
ger dan −7°C (20°F). Door de lage temperaturen
stolt de paraffine in de brandstof. Hierdoor kan de
motor minder soepel gaan lopen.

AANBEVOLEN
SAE-VISCOSITEITSNUMMER

Benzinemotor
Voor modellen met VR30DDTT-motor:

Bij voorkeur 0W-20.

Wanneer 0W-20 niet beschikbaar is, selecteer
dan een voor de buitentemperatuur geschikte
viscositeit aan de hand van onderstaand
schema.

Buitentemperatuurbereik
Verwacht tot aan de volgende olieverversing
BENZINEMOTOROLIE

m
STI0732
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Voor model met 2,0L turbobenzinemotor:

Bij voorkeur 0W-30.

Wanneer 0W-30 niet beschikbaar is, selecteer
dan een voor de buitentemperatuur geschikte
viscositeit aan de hand van onderstaand
schema.

Buitentemperatuurbereik
Verwacht tot aan de volgende olieverversing
MODELLEN MET DIESELMOTOR

m
JVT0428X

Dieselmotorolie
Bij voorkeur 5W-30. Wanneer 5W-30 niet be-
schikbaar is, selecteer dan een voor de buiten-
temperatuur geschikte viscositeit aan de hand
van onderstaand schema.

Buitentemperatuurbereik
Verwacht tot aan de volgende olieverversing
DIESELMOTOROLIE

m
JVT0441X

KOELVLOEISTOF EN SMEERMIDDEL
VOOR AIRCONDITIONINGSYSTEEM
Het airconditioningsysteem van uw auto moet
gevuld worden met het voorgeschreven
koelmiddel en de voorgeschreven compressor-
olie, of gelijkwaardige middelen.

• Koelmiddel

– Voor Europa: HFO1234yf (R-1234yf)

– Behalve Europa: HFC-134a (R-134a)

• Compressorolie

– Voor model metVR30DDTT-motor: INFINITI
A/C-systeemolie PAG of een exact gelijk-
waardig product.

– Behalve modellen met VR30DDTT-motor:
Compressorolie ND-OIL12

LET OP

Bij gebruik van andere koelmiddelen of smeermidde-
len kan ernstige schade ontstaan en zal mogelijk het
gehele airconditioningsysteem vervangen moeten
worden.
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In veel landen en regio’s is de emissie van koel-
middelen in de atmosfeer verboden. Het koel-
middel in uw auto is niet schadelijk voor de
ozonlaag van de aarde. Wel kan het in geringe
mate bijdragen aan het broeikaseffect. INFINITI
raadt aan het koelmiddel terug te winnen en te
recyclen. Neem contact op met een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf als uw aircosys-
teem onderhoud nodig heeft.
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Motormodel VR30DDTT-motor 2,0-liter turbo-
benzinemotor

2.2L dieselmotor

Type Benzine, 4-takt, DOHC Benzine, 4-takt,
DOHC

Diesel, 4–takt, DOHC

Cilinderopstelling 6-cilinder, in V-vorm, in
hoek van 60°

4 cilinders, in lijn 4 cilinders in lijn

Boring x Slag mm (in) 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)

Cilinderinhoud cm3

(cu in)
2.997 (182,88) 1.991 (121,49) 2.143 (130,77)

Stationair toerental in N-stand (vrij) omw/min 650±50 750±50 750
Ontstekingstijdstip (voor BDP) 8°±2° – 15° tot 20° —
Bougies Met katalysator Standaard DILKAR8K8G SILZKFR8C7S —

Elektrodenafstand mm (in) 0,8 (0,031) 0,7 (0,028) —
Aandrijving nokkenas Distributieketting Distributieketting Distributieketting

MOTOR
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BANDEN

WIELEN

mm (in)

Totale lengte 4.790 (188,6)*1
4.800 (189,0)*2

Totale breedte 1.820 (71,7)

Totale hoogte 1.445 (56,9)*5
1.455 (57,3)*6

Spoorbreedte voor 1.545 (60,8)*3
1.535 (60,4)*4

Spoorbreedte achter

1.570 (61,8)*3*5
1.565 (61,6)*3*6
1.560 (61,4)*4*5
1.555 (61,2)*4*6

Wielbasis 2.850 (112,2)

*1: Basis/Premium-klasse
*2: Sport-klasse
*3: Modellen met banden van 17 of 18 inch
*4: Modellen met banden van 19 inch
*5 Modellen met VR30DDTT-motor
*6 Modellen met 2,0L turbobenzinemotor en model-

len met 2,2L dieselmotor

Bandenmaat
Traditioneel 225/55R17 97W

225/55R-F17 97W
225/50R-F18 95W
245/40R-F19 94W

Reserve *1 —

*1: Reparatieset voor lekke banden meegeleverd.

Wiel Traditioneel
Maat 17 × 7,5J

18 × 7,5J 19 × 8,5J

Offset mm (in) 45 (1,77) 50 (1,97)

BANDEN EN WIELEN AFMETINGEN
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Gaat u op reis in het buitenland, controleer dan
eerst of daar wel de juiste brandstof voor uw
auto verkrijgbaar is. Het gebruik van brandstof
met een laag octaangetal kan schade aan de mo-
tor veroorzaken. Controleer daarom of de ver-
eiste brandstof verkrijgbaar is waar u op reis
gaat. Raadpleeg het begin van dit hoofdstuk
voor aanvullende informatie over de aanbevo-
len brandstof.

Informeer, bij het overschrijven van uw
voertuigkenteken naar een ander land, staat,
provincie of district, altijd eerst bij de plaatse-
lijke overheid of de auto aan de vereisten vol-
doet. In sommige gevallen voldoet de auto in-
derdaad niet aan de eisen. Het is dan noodzake-
lijk een aanpassing aan te brengen om deze
geldende eisen tegemoet te komen. Soms zal
het bovendien niet mogelijk zijn om de auto aan
de eisen aan te passen.

Wetgeving met betrekking tot de veiligheid van
auto’s en de samenstelling van uitlaatgassen is
per land verschillend. De voertuigspecificaties
kunnen daarom variëren.

Als u een auto meeneemt en registreert in een
ander land, bent u als eigenaar verantwoorde-
lijk voor eventuele aanpassingen, vervoer, re-
gistratie en eventuele bijkomende kosten.
INFINITI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
ongemakken die deze procedures met zich mee
kunnen brengen.

VOERTUIGIDENTIFICATIEPLAATJE

Het plaatje is aangebracht op de plek aangege-
ven in de afbeelding.

VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER-
PLAATJE (VIN) (indien aanwezig)

Het voertuigidentificatienummerplaatje is be-
vestigd zoals afgebeeld.

VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER
(VIN)

Het voertuigidentificatienummer is op de afge-
beelde plek in de motor gestempeld.

JVT0253XZ

JVT0360XZ

STI0717Z

UW AUTO GEBRUIKEN OF REGISTREREN IN HET
BUITENLAND

VOERTUIGIDENTIFICATIE

9-12 Technische informatie



MOTORSERIENUMMER

Het nummer is op de aangegeven plaats op de
motor ingeslagen.

BANDENSPANNINGSSTICKER

De bandenspanning in koude toestand staat ver-
meld op de bandenspanningssticker op de
middenstijl aan bestuurderszijde.

SPECIFICATIESTICKER VOOR
AIRCONDITIONING

De specificatiesticker van de airconditioning is
aangebracht zoals getoond in de illustratie.

STI0509Z

VR30DDTT-motor

JVT0288XZ

2,0L turbobenzinemotor

JVT0221XZ

2,2L dieselmotor

JVT0220XZ

STI0721Z
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Neem contact op met een INFINITI-centrum of
een erkend garagebedrijf om de kentekenplaat
aan de voor- en achterzijde te installeren.

Verkeerde montage van de kentekenplaat kan
leiden tot onjuiste werking van het parkeer-
sensorsysteem en het Intelligent Cruise Control-
systeem (ICC) (indien aanwezig).

Voor landen die voldoen aan UN Reglement
Nr.10 of gelijkwaardig:

De installatie van een RF-zender in de auto kan
van invloed zijn op elektrische apparatuur en
systemen. Raadpleeg een INFINITI-centrum of
erkend garagebedrijf voor voorzorgsmaatrege-
len of speciale aanwijzingen betreffende de in-
stallatie. Op verzoek zal uw INFINITI-centrum of
erkend garagebedrijf gedetailleerde informatie
(frequentieband, voeding, stand van de
antenne, installatierichtlijnen, enz.) verschaffen
die betrekking heeft op de installatie.

VOOR EUROPA
Hierbij verklaart Continental Automotive dat de
Body Control Module (BCM), het INFINITI Voer-
tuig startonderbrekersysteem en het Intelligent
Key-systeem voldoen aan de essentiële vereis-
ten en andere relevante bepalingen van Richt-
lijn 1999/5/EG.

BCM (Body Control Module)

JVT0245X

HET NUMMERBORD MONTEREN (voor Europa) RF-ZENDER INSTALLEREN RADIOGOEDKEURINGSNUMMER EN
INFORMATIE
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Tuner voor Intelligent Key-systeem Intelligent Key-systeem BLIND SPOT WARNING-SYSTEEM
(BSW)/BLIND SPOT
INTERVENTION-SYSTEEM (indien
aanwezig)
Hierbij wordt verklaart dat dit korte-afstandsap-
paraat in overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.

JVT0246X JVT0251X
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Radarsensor voorzijde (indien
aanwezig)

Zender voor het
bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS)
Hierbij verklaart CONTINENTAL AUTOMOTIVE
GMBH dat deze S180052020/S180052036/
S180052352 voldoet aan de essentiële vereis-
ten en andere relevante voorschriften van Richt-
lijn 1999/5/EC.

JVT0355X

JVT0248X
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VOOR RUSLAND EN OEKRAÏNE

Radarsensor voor

jA Goedkeuringsnummer van type

JVT0345XZ JVT0346XZ

JVT0258XZ
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A

Aandrijfriemen ................................................................ 8-15
Aanhangwagen
– Aanhangwagendetectie ............................................ 5-122
– Bandenspanning ....................................................... 5-121
– Controlelampje richtingaanwijzers ............................... 2-15
– Remmen ................................................................... 5-121
– Slepen ..................................................................... 5-120
– Trekstang installeren ................................................ 5-122
Aanvullend veiligheidssysteem ......................................... 1-33
– Overzicht .................................................................... 0-2
ABS (antiblokkeerremsysteem)
– Waarschuwingslampje ................................................. 2-6
Accu/Batterij ................................................................... 8-22
– Accu van de auto ........................................................ 8-23
– Besparingsfunctie ............................. 2-23, 2-33, 2-52, 3-12
– Lege Intelligent Key-batterij ......................................... 5-13
– Starten met startkabels .............................................. 6-11
– Vervangen - Intelligent Key ......................................... 8-24
– Waarschuwingslampje ................................................. 2-7
– Waarschuwingssticker ............................................... 8-22
Achterruitverwarming
– Schakelaar ................................................................ 2-39
Achterstoelen .................................................................... 1-7
Achteruitkijk
– Spiegels - Binnen ....................................................... 3-26
– Spiegels - Buiten ........................................................ 3-27

Actieve geluidsonderdrukking
– Bediening ................................................................ 5-130
Actieve motorkap ............................................................. 1-43
Active Lane Control-systeem ............................................. 5-39
– Bediening .................................................................. 5-41
– Voorzorgsmaatregelen ............................................... 5-39
AdBlue® .......................................................... 2-22, 5-3, 8-13
Afmetingen ...................................................................... 9-11
– Banden ...................................................................... 9-11
– Motor ........................................................................ 9-10
Airbags
– Aanvullend veiligheidssysteem ................................... 1-33
– Reparatie en vervanging ............................................. 1-42
– Voorpassagiersairbagschakelaar ................................. 1-40
– Waarschuwingslampje ................................................ 2-12
– Waarschuwingslampje - Passagier ............................... 1-38
– Waarschuwingslampje - Passagier .............................. 2-13
– Waarschuwingsstickers ............................................... 1-37
Airconditioning
– Koelvloeistof en smeermiddel ...................................... 9-8
– Specificatiesticker ...................................................... 9-13
Alarmen .......................................................................... 2-23
Antenne ............................................................................ 4-3
Armsteunen ...................................................................... 1-8
Asbakken ........................................................................ 2-46
Audio ............................................................................... 4-2
– Autotelefoon of CB-radio .............................................. 4-4



Automatische rijstandfunctie
– Geheugenopslag ........................................................ 3-31
– Instap-/uitstapfunctie ................................................ 3-30
– Werking van het systeem ............................................ 3-32
Automatische versnellingsbak (AT)
– Adaptive Shift Control (ASC) ....................................... 5-20
– Bediening .................................................................. 5-15
– Handmatige schakelmodus ......................................... 5-17
– Ontgrendeling blokkering ........................................... 5-19
– Schakelen .................................................................. 5-16
– Starten ...................................................................... 5-16
– Vloeistof (ATF) ............................................................ 8-19
Autonoom noodremsysteem ........................................... 5-108
– Bediening ................................................................ 5-109

B

Back-up Collision Intervention (BCI) .................................. 5-58
Bagage
– Laden ........................................................................ 5-10
Banden
– Afmetingen ................................................................ 9-11
– Bandenspanning ........................................................ 8-35
– Bandenspanning aanhangwagen ............................... 5-121
– Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) .................... 5-6
– Informatie over spanning ............................................ 2-29
– Leeftijd ..................................................................... 8-38
– Lekke band ................................................................. 6-2
– Lekke band repareren .................................................. 6-7
– Reparatieset voor lekke banden .................................. 8-39
– Rouleren .................................................................... 8-37
– Slijtage en schade ..................................................... 8-38

– Sneeuwkettingen ....................................................... 8-37
– Soorten ..................................................................... 8-35
– Sticker ....................................................................... 9-13
– Uitrusting ................................................................ 5-128
– Vervangen van banden en wielen ................................ 8-38
– Wielbalans ................................................................ 8-39
– Wielen en banden .............................................. 8-35, 9-11
– Wijzigen ...................................................................... 6-5
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
– Waarschuwingslampje ......................................... 2-21, 2-7
Bedieningsdisplays ......................................................... 2-19
Bekerhouders ................................................................. 2-48
Benzine
– Motorolie .................................................................... 9-7
– Vulklep ...................................................................... 3-24
Bergruimte ...................................................................... 2-47
– Bekerhouders ............................................................ 2-48
– Consolevak ................................................................ 2-47
– Handschoenenkastje .................................................. 2-47
– Jashaken ................................................................... 2-49
– Kaarthouder .............................................................. 2-48
– Opbergvak ................................................................ 2-48
– Zachte fleshouder ...................................................... 2-49
– Zonnebrilhouder ........................................................ 2-48
Bescherming
– Roest ........................................................................... 7-5
Bestuurdersplaats
– Overzicht .................................................................... 0-6
Beveiliging van het voertuig
– Alarmsysteem ............................................................ 3-18
– Diefstalwaarschuwingssysteem .................................. 3-18
– INFINITI-voertuig startonderbrekersysteem .................. 3-18
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Beveiligingssysteem ................................................ 2-14, 3-18
– Beveiliging van het voertuig ...................................... 5-128
– Diefstalwaarschuwingssysteem .................................. 3-18
– INFINITI-voertuig startonderbrekersysteem .................. 3-21
Binnenspiegel ................................................................. 3-26
Binnenverlichting
– Vervangen ................................................................. 8-33
Blind Spot Intervention
– Bediening .................................................................. 5-51
– Rijsituaties ................................................................ 5-55
– Voorzorgsmaatregelen ............................................... 5-54
Blind Spot Warning (BSW) ................................................ 5-49
– Bediening .................................................................. 5-50
– Rijsituaties ................................................................ 5-55
– Voorzorgsmaatregelen ............................................... 5-54
Bluetooth® handsfree telefoonsysteem
– INFINITI InTouch Instructieboekje .................................. 4-2
Boordcomputer ............................................................... 2-26
Bougies
– Informatie .................................................................. 8-15
– Vervangen ................................................................. 8-15
Brandstof
– Filter ......................................................................... 8-13
– Informatie ........................................................... 2-28, 9-7
– Inhoudsmaten ............................................................. 9-7
– Meter ........................................................... 2-21, 2-3, 2-7
– Vulklep ...................................................................... 3-24
– Water aftappen (brandstoffilter) .................................. 2-12
Buitenspiegels ................................................................ 3-27
Buitenzijde
– Achteruitkijkspiegels .................................................. 3-27
– Lichten — Informatie over lampen ............................... 8-30
– Overzicht .............................................................. 0-3, 0-4

– Reinigen ...................................................................... 7-2

C

Chassis Control ....................................................... 2-29, 5-33
Claxon ............................................................................. 2-41
Consolevak ..................................................................... 2-47
Contact
– Contactdrukknop ........................................................ 5-11
– Schakelaarstanden (modellen met Intelligent

Key-systeem) ............................................................. 5-12
– Voorzorgsmaatregelen bij bediening van de

contactdrukknop ........................................................ 5-11
Controlelampje motorstoring (MI of MIL) ............................ 2-13
Controlelampjes ...................................................... 2-14, 2-15
– Overzicht ..................................................................... 2-5
Controleren
– Controlelampjes .......................................................... 2-6
– Koelvloeistofniveau ..................................................... 8-7
– Motoroliepeil .............................................................. 8-9
– Parkeerrem ................................................................ 8-16
Cruise control ......................................... 2-23, 5-67, 5-81, 5-97
– Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) ........................ 5-84
– Voorzorgsmaatregelen ....................................... 5-67, 5-68

D

Dashboard
– Overzicht ................................................................... 0-10
De motor starten (modellen met Intelligent
Key-systeem) ................................................................... 5-14
Diefstalwaarschuwingssysteem ........................................ 3-18
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Diesel
– Motorolie .............................................................. 9-7, 9-8
Display
– Helderheid .................................................................. 2-3
– Voertuiginformatiedisplay ........................................... 2-17
Distance Control Assist-systeem (DCA) ............................ 5-100
– Bediening ................................................................ 5-101
– Voorzorgsmaatregelen .............................................. 5-100
Driewegkatalysator
– Voorzorgsmaatregelen ................................................. 5-3
Dynamische stabiliteitsregeling (VDC)
– Systeem .................................................................... 5-32

E

Electronic Stability Programme (ESP) ........................ 5-27, 5-29
– Controlelampje .......................................................... 2-16
– OFF-schakelaar ........................................................... 5-31
– Waarschuwingslampje ................................................ 2-12
Elektrisch
– Aansluiting ................................................................ 2-45
– Elektrisch bediende ramen ......................................... 2-41
– Stoel instellen .............................................................. 1-3
– Stuurbekrachtigingsvloeistof ...................................... 8-19
– Vergrendelen met de schakelaar van de centrale

portiervergrendeling .................................................... 3-5
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) .......................... 5-32

F

Filter
– Luchtfilter ................................................................. 8-20

Forward collision warning-systeem .................................. 5-113
Forward Emergency Braking
– Waarschuwingslampje ................................................. 2-7

G

Geluidssignalen .............................................................. 2-16
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BRANDSTOFINFORMATIE

Benzinemotor
LET OP

Gebruik geen loodhoudende benzine. Door loodhou-
dende benzine te gebruiken kan de drieweg-
katalysator ernstig worden beschadigd.

Gebruik LOODVRIJE SUPERbenzine met een oc-
taangetal (RON) van ten minste 95.

Model met VR30DDTT-motor: INFINITI raadt het
gebruik van loodvrije superbenzine met een oc-
taangetal (RON) van 98 aan voor maximale
motorprestaties en optimale rijeigenschappen.

Als er geen loodvrije superbenzine beschikbaar
is, kan er tijdelijk NORMALE LOODVRIJE benzine
met een octaangetal van 91 (RON) of meer wor-
den gebruikt, maar alleen als de volgende voor-
zorgsmaatregelen in acht worden genomen:

• Vul de brandstoftank slechts gedeeltelijk met lood-
vrije normale benzine, en vul zo snel mogelijk bij
met loodvrije superbenzine.

• Rijd niet te hard en vermijd plotselinge accelera-
ties.

Voor maximale motorprestaties raadt INFINITI
het gebruik van loodvrije superbenzine aan.

Dieselmotor*
Er moet diesel gebruikt worden met een cetaan-
getal van boven de 50 en met een zwavelgehalte
van maximaal 10 ppm (EN590).

* Wanneer er twee soorten dieselbrandstof
beschikbaar zijn, gebruik dan zomer- of
winterbrandstof aan de hand van de
volgende temperatuuromstandigheden.

• Boven −7°C (20°F) ... Zomertype dieselbrandstof.

• Onder −7°C (20°F) ... Wintertype dieselbrandstof.

LET OP

• Gebruik nooit huisbrandolie, benzine of andere
soorten brandstof in uw dieselmotor. Als u die wel
zou gebruiken of toevoegen aan de diesel kan dat
leiden tot storingen in de motor.

• Gebruik geen zomerbrandstof bij temperaturen la-
ger dan −7°C (20°F). Door de lage temperaturen
stolt de paraffine in de brandstof. Hierdoor kan de
motor minder soepel gaan lopen.

AANBEVOLEN MOTOROLIE
Zie “Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen en
inhoudsmaten” in hoofdstuk “9. Technische informa-
tie”.

Benzinemotor

• Originele INFINITI-motorolie, viscositeit SAE 0W-30

• Gebruik motorolie genoemd in MB229.5 als gelijk-
waardige.

Dieselmotor

• Total Quartz INEO MC3 5W-30

• Viscositeit SAE 5W-30

• ACEA C3

BANDENSPANNING IN KOUDE
TOESTAND
Zie de bandenspanningssticker op de midden-
stijl aan bestuurderszijde.

INFORMATIE VOOR BIJ HET TANKSTATION



ZORG VOOR HET MILIEU
m

Vandaag de dag gaat INFINITI ver met het nako-
men van de verantwoordelijkheid ter bescher-
ming en behoud van het milieu. Binnen INFINITI
bevorderen we de beste gewoontes, op elk ter-
rein en op elk werkgebied.

NALEVING BIJ ELKE STAP
INFINITI richt zich op het hergebruiken, recyclen
en terugwinnen van onderdelen van afgedankte
voertuigen, in overeenstemming met de euro-
pese wetgeving (Richtlijn voor End of Life Vehi-
cles).

ONZE VOERTUIGEN WORDEN
GEBOUWD MET RECYCLING IN
GEDACHTEN
In onze productie-, verkoop- en service-
handelingen en in de verwijdering van
afgedankte voertuigen (ELV) wordt dagelijks de
nadruk gelegd op de vermindering van
afvalstortplaatsen, uitstoot, het behoud van na-
tuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van
recyclingactiviteiten.

Ontwerpfase
Om de negatieve effecten op het milieu te be-
perken zijn de afvalstoffen van uw INFINITI voer-
tuig tot 95% terug te winnen. We markeren de
onderdelen om demontage en recycling te ver-

gemakkelijken en om gevaarlijke stoffen te ver-
minderen. Met zorg controleren en beheren we
riskante stoffen. We hebben het cadmium, kwik
en lood in uw INFINITI voertuig al verlaagd tot
een minimum. INFINITI verwerkt gerecycled ma-
teriaal in uw voertuig en zoekt mogelijkheden
om het percentage gebruikte gerecyclede mate-
rialen te verhogen.

Productie- en distributiefase
Hulpbronnen effectief gebruiken om de hoeveel-
heid afvalstoffen te verminderen die tijdens de
productie- en distributiefase vrijkomt. INFINITI
bevordert waar mogelijk activiteiten voor het
verminderen, hergebruiken en recyclen van stof-
fen. INFINITI heeft als doel het bereiken van een
recyclingpercentage van 100% bij de werkzaam-
heden in Japan en wereldwijd.

Gebruiks- en servicefase
INFINITI-centra zijn het aanspreekpunt voor u,
onze klant. Om uw verwachtingen waar te ma-
ken bieden zij niet alleen service van hoge kwa-
liteit, maar zijn daarnaast tevens milieu-
verantwoord. INFINITI bevordert activiteiten om
het afval afkomstig van serviceactiviteiten te re-
cyclen.

Afvalstortingsfase
Recycleer uw afgedankte voertuig of diens on-
derdelen. Wanneer uw INFINITI aan het einde
van zijn leven komt en niet geschikt meer is voor
dagelijks gebruik, heeft het nog steeds waarde.

U kunt helpen voorkomen dat het milieu wordt
aangetast door afval, door uw INFINITI naar onze
verzamelnetwerken in uw regio te brengen voor
recycling. Onze verzamelnetwerken garanderen
kostenvrije behandeling van uw ELV. Voor meer
informatie over hoe en waar u uw ELV kunt af-
voeren, verwijzen we u naar uw plaatselijke
INFINITI-centrum.

BESCHERM HET MILIEU WANNEER U
RIJDT
Uw rijgedrag heeft een grote impact op het
brandstofverbruik en op het milieu. Volg de on-
derstaande aanwijzingen voor beter brandstof-
rendement, beter rijgedrag en om milieuvrien-
delijk te zijn door uitstoot te verlagen:

Zuinig rijden
Door vooruit te lopen op de verkeersomstandig-
heden en aan de hand hiervan te handelen, zult
u het brandstofverbruik verminderen, waardoor
u meehelpt ons milieu te beschermen. Haal uw
voet van het gaspedaal wanneer u stoplichten
nadert en voorkom remmen op het laatste mo-
ment wanneer stoplichten op rood springen.
Voorkom hard rijden, felle acceleratie en hard
remmen. De tijdwinst weegt niet op tegen de
vervuiling van ons milieu. Probeer uw snelheid
te behouden als u heuvelopwaarts rijdt, om zo
brandstofverbruik en vervuiling te verminderen.
Houd een stabiele snelheid aan of laat de auto
langzamer gaan wanneer het verkeer dit toelaat.

MILIEU (End of Life Vehicles - afgedankte
voertuigen)



Sluit de ramen wanneer u rijdt
Als u 100 km/u (62 mph) rijdt met een raam
open, zal het brandstofverbruik met 4% toene-
men. Rijden met gesloten ramen bevordert be-
ter brandstofrendement.

Maak het gebruik van de
airconditioning optimaal
Het airconditioningsysteem bevordert het rijden
en de veiligheid van de auto dankzij een comfor-
tabele koeling en ontvochtiging. De bestuurder
is hierdoor meer alert en heeft een beter zicht
wanneer de ramen ontwasemd moeten worden.
Het gebruik van het airconditioningsysteem zal
het brandstofverbruik wezenlijkverhogen in een
stedelijke omgeving. Maak het gebruik van de
airconditioning optimaal door de ventilatie-
roosters zo veel mogelijk te gebruiken.

Gebruik de parkeerrem op hellingen
Gebruik de parkeerrem wanneer u uw voertuig
op een helling stilzet. Voorkom gebruik van de
koppeling (handgeschakelde versnellingsbak)
of het gaspedaal (automatische versnellings-
bak) om uw voertuig stil te houden omdat dit tot
onnodig brandstofverbruik en slijtage leidt.

Houd een veilige afstand
Bereid u voor op verkeersomstandigheden voor
een vloeiendere rit en om comfort en veiligheid
te garanderen tijdens uw reis. Houd tijdens het
rijden een veilige afstand tot andere voertuigen

in het verkeer. Dit zal u helpen het brandstof-
verbruik te verminderen omdat u zo niet con-
stant zal hoeven te remmen.

Check uw bandenspanning
Een lage bandenspanning, evenals het gebruik
van niet-aanbevolen banden, verhoogt het
brandstofverbruik. Een correcte bandenspan-
ning zal de grip op de weg maximaliseren en het
brandstofverbruik optimaliseren.

Laat uw auto regelmatig nakijken
Regelmatige service maakt het u mogelijk uw
auto in optimale staat te laten draaien en met
het beste brandstofrendement. Laat uw voertuig
onderhouden door uw INFINITI-centrum of een
erkend garagebedrijf om te garanderen dat het
volgens de oorspronkelijke normen geschiedt.
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AIRBAGSTICKER (indien aanwezig)
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• In geval van nood ... 6-2

(Lekke band, motor start niet,
oververhitting, slepen)

• Starten en rijden ... 5-2

• Aflezen van meters en tellers ... 2-2

• Onderhoud en doe-het-zelf ... 8-2

• Technische informatie ... 9-2

KORTE INHOUDSOPGAVE



VEILIGHEIDSINFORMATIE
Als eigenaar van deze auto heeft u enkele be-
langrijke codes ontvangen die u mogelijk nodig
heeft als u een duplicaat wilt hebben van uw
INFINITI Voertuig startblokkeersysteemsleutel.

Vul de betreffende vakjes in voor het sleutel-
nummer of plak de sticker(s) in als u die heeft.
Haal de bladzijde uit deze handleiding en be-
waar deze op een veilige plek, niet in de auto.

Wanneer u uw auto verkoopt, overhandig dan
deze pagina aan de nieuwe eigenaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Sleutelnummer

Haal deze pagina uit het instructieboekje en bewaar deze op een veilige plek, niet in
de auto.

Wanneer u uw auto verkoopt, overhandig dan deze pagina aan de nieuwe eigenaar.





Voorwoord

Welkom bij de steeds groter wordende groep nieuwe eigenaars van een INFINITI. Deze auto wordt aan u overhandigd met ons volledige vertrouwen in
haar superieure kwaliteit. Ze is gebouwd met behulp van de nieuwste technieken en onder strikte kwaliteitscontroles.

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

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

Uw INFINITI-centrum kent uw voertuig het best. Wanneer het voertuig toe is aan een servicebeurt of als u vragen heeft over uw voertuig is uw INFINITI-
centrum altijd bereid u bij te staan met de meest uiteenlopende ter beschikking staande informatie.

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

• Gebruik NOOIT alcohol of drugs in het verkeer.

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

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

• Licht ALTIJD alle inzittenden in over het juiste gebruik van de
veiligheidsvoorzieningen in het voertuig.

• Neem ALTIJD dit instructieboekje door voor belangrijke veiligheidsinformatie.

BIJ HET LEZEN VAN HET INSTRUCTIEBOEKJE
Dit instructieboekje bevat informatie over alle opties die voor dit model
leverbaar zijn. U kunt dan ook informatie tegenkomen die niet van toepas-
sing is op uw voertuig.

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

Alle informatie, specificaties en afbeeldingen in dit Instructieboekje zijn
van kracht op het moment van publicatie. INFINITI behoudt zich het recht

voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting wijzi-
gingen aan te brengen in de specificaties of in het ontwerp.

WIJZIGINGEN AAN HET VOERTUIG
Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan uw voertuig. Wijzi-
gingen kunnen de prestaties, de veiligheid en de levensduur nadelig beïn-
vloeden en kunnen bovendien overheidsvoorschriften overtreden. Boven-
dien worden schade en teruglopende prestaties misschien niet gedekt
door de garantiebepalingen van INFINITI als ze het gevolg zijn van aange-
brachte wijzigingen.

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

In dit instructieboekje komen de volgende symbolen en woorden voor:

WAARSCHUWING

Wordt gebruikt om de aanwezigheid van gevaar aan te duiden dat ernstige per-
soonlijke, of zelfs dodelijke verwondingen kan veroorzaken. Om dit risico te vermij-
den of te verminderen moeten de aangegeven instructies nauwkeurig worden opge-
volgd.
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