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Használati útmutató

Q60



Előszó

Köszöntjük az új INFINITI járműtulajdonosok egyre növekvő családjában. Megtiszteltetés, hogy járművünket választotta. A jármű a legújabb technoló-
giával, szigorú minőségszabályozás mellett készült.

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

Külön Garanciafüzet és Karbantartási Füzet tartalmazza a gépjárművére vonatkozó jótállási információkat.

Az INFINITI Központjaink vagy szakszervizeink ismerik a legjobban a gépjárműveket. Ha valamilyen javításra van szüksége, vagy kérdése van, örömmel
állunk rendelkezésére.

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

• SOHA NE vezessen alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

• MINDEN ESETBEN tartsa be akihelyezett sebességkorlátozásokat ésnehajtson
a körülményekhez képest túl gyorsan.

• MINDIG használja a biztonsági övet és a gyermekülés rendszert. Kisgyermeket
mindig a hátsó ülésre ültessen.

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

• MINDIGolvassaelahasználati útmutatóban találhatóbiztonsági információkat.

AZ ÚTMUTATÓ OLVASÁSAKOR
Ez az útmutató a modellhez elérhető összes lehetőségről tartalmaz infor-
mációkat. Ezért egyes információk az Ön járművére nem vonatkoznak.

A kézikönyvben az illusztrációk csak a balkormányos (LHD) modellek el-
rendezését mutatják. A jobbkormányos (RHD) modellek esetében az il-
lusztrációk alakja és az egyes alkatrészek elhelyezkedése változhat.

Az útmutatóban lévő összes műszaki leírás, illusztráció a nyomdakész
állapot dátumát tükrözik. Az INFINITI fenntartja a jogot a műszaki leírás
vagy a típus előzetes értesítés nélkül történőmódosítására.

AZ ÖN JÁRMŰVÉNEKMÓDOSÍTÁSAI
Ne módosítsa a járművet. A módosítás befolyásolhatja a teljesítményt,
biztonságot vagy tartósságot és nemzeti szabályozásokat is sérthet. Ráa-
dásul az INFINITI jótállása nem terjed ki a módosítás miatt keletkezett
teljesítményi problémákra, károkra.

Először olvassa el - azután vezesse
Mielőtt vezetné járművét, kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati
útmutatót. Ez lehetővé teszi, hogy megismerje a kezelőszerveket és a
karbantartási követelményeket, amelyeka járműbiztonságosüzemelteté-
séhez szükségesek.

Az útmutatóban az alábbi jelzések és szavak kerülnek használatra:

VIGYÁZAT

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

FIGYELMEZTETÉS

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

MEGJEGYZÉS

További hasznos információt jelöl.



Ha a fenti jelet látja, az azt jelenti “Ne tegye ezt” vagy “Ne hagyja, hogy
ez megtörténjen”.

Ha a fenti illusztráción látható jelhez hasonlót lát, az azt jelenti, hogy a
nyíl a gépjármű eleje felé mutat.

Az ilyen nyilak mozgást vagy cselekvést jelölnek.

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

[ ]:

Szögletes zárójelben találhatók az üzenetek, a gombok vagy egyéb képer-
nyőelemek.

< >:

A csúcsos zárójelek jelölik a gépjárműben a vezérlőgombokon vagy kap-
csolókon található szövegeket.

Légzsák figyelmeztető címkék:

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

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

AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA
FIGYELMEZTETÉS

A nem megfelelően eldobott akkumulátor/elem szennyezi a környezetet. Mindig
tartsa be az akkumulátorok/elemek hulladékba helyezésére vonatkozó helyi előí-
rásokat.

SIC0697Z
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Példák azokra az akkumulátorokra/elemekre, amelyeket a gépjármű tar-
talmazhat:

• Gépjármű akkumulátora

• Távirányító eleme (az intelligens kulcsrendszer és/vagy a kulcs nélküli rendszer)

• Gumiabroncs nyomásfigyelő rendszer (TPMS) szenzor eleme

• Távirányító elem (Mobil szórakoztató rendszer)

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

Az INFINITI eredeti alkatrészeken és kiegészítőkön vagy az INFINITI vagy a
NISSAN védjegye lehet.
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1. Gyermekülés rögzítési pontjai (1-23 o.)

2. Fejtámlák (1-8 o.)

3. Biztonsági övek (1-10 o.)

4. Előfeszített biztonsági öv rendszer
(1-39 o.)

5. Kiegészítő függönylégzsák és felborulás
esetén aktiválódó légzsák rendszer
(Oroszország és Ukrajna) (1-39 o.)

6. Első ülések (1-2 o.)

7. Kiegészítő első légzsák (1-30 o.)

8. ISOFIX gyermekülés rendszer (1-15 o.)

9. Hátsó ülések (1-6 o.)
— Gyermekülések (1-15 o.)

10. Hátsó ülés beszállássegítő funkció (1-5 o.)

11. Kiegészítő oldallégzsák (1-30 o.)

12. Utasoldali légzsák állapotát visszajelző
lámpa (1-37 o.)

13. Utasoldali légzsák kapcsolója (1-38 o.)

NIC2930

ÜLÉSEK, BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZER (SRS)

0-2 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék



1. Motorháztető (3-20 o.)

2. Ablaktörlők és ablakmosók
— Kapcsolók működése (2-36 o.)
— Ablakmosó folyadék (8-18 o.)
— Szélvédő jégmentesítője* (2-38 o.)

3. Fényszórók
— Kapcsoló működése (2-31 o.)
— Adaptív első világítás (AFS)* (2-33 o.)

4. Napfénytető* (2-43 o.)

5. Elektromos működtetésű ablakok (2-40 o.)

6. Külső visszapillantó tükrök (3-25 o.)
— Oldalsó irányjelző lámpa (2-34 o.)
— Oldalsó nézet kamerája* (Lásd Infiniti
InTouch használati útmutató)

7. Vontató horog (6-17 o.)

8. Hátsó nézet kamerája* (Lásd Infiniti
InTouch használati útmutató)

9. Szonár (parkolószenzor) rendszer* (Infiniti
InTouch használati útmutató)

10. Fényszórómosó* (2-34 o.)

11. Első ködlámpák (2-35 o.)

12. Abroncsok
— Keréknyomás figyelő rendszer (TPMS)
(2-7 o., 5-3 o.)
— Abroncsok és kerekek (8-28 o., 9-11 o.)
— Defekt (6-3 o.)

13. Ajtók
— Kulcsok (3-2 o.)
— Zárak (3-3 o.)
— Intelligens kulcsrendszer (3-6 o.)
— Biztonsági rendszer (3-17 o.)
— Lábtér világítás (2-48 o.)

*: ha van

JVC0949X

KÜLSŐ ELÖLNÉZET
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1. Csomagtér
— Csomagtérfedél (3-22 o.)
— Kiegészítő akkumulátor (2,0L turbós
benzines motorral szerelt modellek)
(8-20 o.)

2. Harmadik féklámpa (8-25 o.)

3. DAB rádió antenna* (4-3 o.)

4. Hátsó ablak páramentesítő (2-38 o.)/
Antenna (4-3 o.)

5. Szonár (parkolószenzor) rendszer (Infiniti
InTouch használati útmutató)

6. Hátsó nézet kamerája (Lásd Infiniti InTouch
használati útmutató)

7. Vontató horog (6-17 o.)

8. Hátsó összetett lámpa (8-25 o.)

9. Üzemanyag-betöltőnyílás fedél (3-23 o.)

*: ha van

JVC0944X

KÜLSŐ HÁTULNÉZET
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1. Akasztók (2-47 o.)

2. Elektromos ablakemelő gombja (2-40 o.)

3. Külső tükrök távvezérlő kapcsolója
(3-25 o.)

4. Automatikus vezetőülés- állító gomb*
(3-28 o.)

5. Napellenző (2-48 o.)

6. Napfénytető kapcsolója* (2-43 o.)

7. SOS hívás kapcsoló (Oroszország és
Ukrajna) (Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatót)

8. Térképolvasó lámpa (2-49 o.)

9. Napszemüveg- tartó (2-46 o.)

10. Belső visszapillantó tükör (3-25 o.)

11. Hátsó pohártartó (2-47 o.)

12. Konzol tároló doboza (2-45 o.)
— Elektromos csatlakozó (2-44 o.)
— Média csatlakozó (Lásd az Infiniti
InTouch használati útmutatóját)

13. Első pohártartók (2-46 o.)

*: ha van

JVC0941X

UTASTÉR
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BALKORMÁNYOS MODELLEK
1. Oldalsó szellőző (4-2 o.)

2. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló (2-31)
o.)/Ködlámpa kapcsolója (2-35 o.)

3. Kormánykerék
— Szervokormány (5-101 o.)
— Jelzőkürt (2-40 o.)

— Vezetőoldali kiegészítő utasvédelmi
légzsák (1-30 o.)
— Fűtött kormánykerék* (2-39 o.)

4. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló (2-36 o.)

5. Vészvillogó kapcsoló (6-2 o.)

6. Sebességváltó kar (5-12 o.)

7. INFINITI vezérlő (Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatóját)

8. Menetstabilizáló rendszer (VDC) OFF
kapcsoló (Oroszország és Ukrajna)
(5-22 o.) vagy Elektronikus
menetstabilizáló rendszer (ESP) OFF
kapcsolója (Európa)
(5-24 o.)

9. Stop/Start System OFF kapcsolója (Európa)
vagy Alapjárat-leállítás rendszer OFF
kapcsolója (Oroszország és Ukrajna)*
(5-32 o.)

10. Csomagtér fedél kioldó gombja (3-22 o.)

11. Műszerek fényerejét szabályozó kapcsoló
(2-4 o.)

12. TRIP/RESET kapcsoló a kettős
kilométerórához (2-2 o.)

13. Elektromosan dönthető/ teleszkópos
kormányoszlop rögzítő karja* (3-24 o.)

14. Manuálisan dönthető/ teleszkópos
kormányoszlop rögzítő karja*(3-24 o.)

15. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
— Audiovezérlő kapcsoló (Lásd az Infiniti
InTouch használati útmutatót)
— Kihangosítós telefonrendszer
kapcsolója (Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatót)

NIC2938

UTASFÜLKE

0-6 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék



— Hangfelismerő rendszer kapcsolója
(Lásd az Infiniti InTouch használati
útmutatót)

16. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb
oldal)
— Fedélzeti számítógép kapcsolója
(2-24 o.)
— Sebességkorlátozó gombja (5-59 o.)
— Sebességszabályozó rendszer gombja*
(5-61 o.)
— Intelligens sebességszabályozó
rendszer (ICC) kapcsolói* (5-63 o.)
— Dinamikus vezetőasszisztens
kapcsolója*
(5-33 o., 5-38 o., 5-44 o., 5-80 o.)

17. INFINITI üzemmódválasztó (5-19 o.)

*: ha van

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 0-7



JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
1. INFINITI vezérlő (Lásd az Infiniti InTouch

használati útmutatóját)

2. Sebességváltó kar (5-12 o.)

3. Vészvillogó kapcsoló (6-2 o.)

4. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló
(2-31 o.)/Ködlámpa kapcsolója (2-35 o.)

5. Kormánykerék
— Szervokormány (5-101 o.)
— Jelzőkürt (2-40 o.)
— Vezetőoldali kiegészítő utasvédelmi
légzsák (1-30 o.)
— Fűtött kormánykerék* (2-39 o.)

6. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló (2-36 o.)

7. Oldalsó szellőző (4-2 o.)

8. INFINITI üzemmódválasztó (5-19 o.)

9. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
— Audiovezérlő kapcsoló (Lásd az Infiniti
InTouch használati útmutatót)
— Kihangosítós telefonrendszer
kapcsolója (Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatót)
— Hangfelismerő rendszer kapcsolója
(Lásd az Infiniti InTouch használati
útmutatót)

10. Elektromosan dönthető/ teleszkópos
kormányoszlop rögzítő karja* (3-24 o.)

11. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb
oldal)
— Fedélzeti számítógép kapcsolója
(2-24 o.)
— Sebességkorlátozó kapcsolója*
(5-59 o.)
— Sebességszabályozó rendszer gombja*
(5-61 o.)
— Intelligens sebességszabályozó
rendszer (ICC) kapcsolói* (5-63 o.)
— Dinamikus vezetőasszisztens
kapcsolója*
(5-33 o., 5-38 o., 5-44 o., 5-80 o.)

12. Manuálisan dönthető/teleszkópos
kormányoszlop rögzítő karja*(3-24 o.)

13. Műszerek fényerejét szabályozó kapcsoló
(2-4 o.)

NIC2939
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14. TRIP/RESET kapcsoló a kettős
kilométerórához (2-2 o.)

15. Csomagtér fedél kioldó gombja (3-22 o.)

16. Stop/Start rendszer OFF kapcsolója*
(5-32 o.)

17. Elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESP) OFF kapcsoló (5-24 o.)

*: ha van

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 0-9



BALKORMÁNYOS MODELLEK
1. Váltófül* (5-13 o.)

2. Mérők és műszerek (2-2 o.)

3. Gyújtáskapcsoló nyomógombja (5-8 o.)

4. Középső szellőző (4-2 o.)

5. Fűtő és légkondicionáló vezérlő (Lásd az
Infiniti InTouch használati útmutatót)

6. Felső érintőképernyő (felső kijelző) és
navigációs rendszer* (Lásd az Infiniti
InTouch használati útmutatót)

7. Alsó érintőképernyő (alsó kijelző) (Lásd az
Infiniti InTouch használati útmutatót)

8. Párátlanító kapcsoló (2-38 o.)/Szélvédő
jégtelenítő kapcsolója* (2-38 o.)

9. Utasoldali kiegészítő légzsák (1-30 o.)

10. Motorháztető nyitófogantyú (3-20 o.)

11. Biztosítékdoboz burkolat (8-24 o.)

12. Kézifék (2-27 o.)

13. Tárolórekesz ( 2-46 o.)/elektromos kimenet
(2-44 o.)

14. Fűtött ülések kapcsolója (1-6 o.)

15. Audiorendszer (Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatót)

16. Kesztyűtartó fedelének kioldókarja
(2-45 o.)

*: ha van

NIC2940

MŰSZERFAL
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
1. Utasoldali kiegészítő légzsák (1-30 o.)

2. Fűtő és légkondicionáló vezérlő (Lásd az
Infiniti InTouch használati útmutatót)

3. Párátlanító kapcsoló (2-38 o.)

4. Alsó érintőképernyő (alsó kijelző) (Lásd az
Infiniti InTouch használati útmutatót)

5. Felső érintőképernyő (felső kijelző) és
navigációs rendszer* (Lásd az Infiniti
InTouch használati útmutatót)

6. Középső szellőző (4-2 o.)

7. Gyújtáskapcsoló nyomógombja (5-8 o.)

8. Mérők és műszerek (2-2 o.)

9. Váltófül* (5-13 o.)

10. Kesztyűtartó fedelének kioldókarja
(2-45 o.)

11. Audiorendszer (Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatót)

12. Fűtött ülések kapcsolója* (1-6 o.)

13. Tárolórekesz (2-46 o.)/elektromos kimenet
(2-44 o.)

14. Kézifék (2-27 o.)

15. Biztosítékdoboz burkolat (8-24 o.)

16. Motorháztető nyitófogantyú (3-20 o.)

*: ha van

NIC2941
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1. Fordulatszámmérő (2-2 o.)

2. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák
(2-5 o.)

3. Sebességmérő (2-2 o.)

4. Hűtőfolyadék hőmérsékletmérő műszer
(2-3 o.)

5. Gépjármű információs kijelző (2-16 o.)
— Kilométerszámláló/kettős
kilométerszámláló ( 2-2 o.)
— Automatikus sebességváltó (AT)
visszajelzője (2-22 o.)

6. Üzemanyagszint- mérő (2-3 o.)

JVC0502X

MÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREK
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VR30DDTT MOTORRAL SZERELT
MODELL
1. Akkumulátor*1 (8-19 o.)

2. Motorolaj nívópálca (8-9 o.)

3. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája (8-9 o.)

4. Fékfolyadék tartálya*1 (8-15 o.)

5. Biztosítéktartó*2 (8-22 o.)

6. Légtisztító (8-16 o.)

7. Motor hajtószíj elhelyezkedése (8-12 o.)

8. Hűtő utántöltőjének kupakja (8-6 o.)

9. Köztes levegőhűtő tartálya (8-7 o.)

10. Hűtőfolyadék tartály (8-6 o.)

11. Ablakmosó folyadéktartály (8-18 o.)

*1: Az elhelyezés a balkormányos modellekre
vonatkozik. A jobbkormányos modellekben ez-
ek az elemek az ellenkező oldalon találhatók.

*2: Jobbkormányos modellek esetében még egy
biztosítéktartó található az akkumulátor közelé-
ben.

JVC0968X
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2,0L TURBÓS BENZIN MOTORRAL
SZERELT MODELLEK
1. Biztosíték és biztosítékdoboz* (8-22 o.)

2. Fő akkumulátor* (8-19 o.)

3. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája (8-9 o.)

4. Fékfolyadék tartálya* (8-15 o.)

5. Hűtőfolyadék tartály (8-6 o.)

6. Biztosíték és biztosítékdoboz (8-22 o.)

7. Motorolaj nívópálca (8-9 o.)

8. Motor hajtószíj elhelyezkedése (8-12 o.)

9. Szervokormány folyadékának tartálya (ha
van) (8-16 o.)

10. Ablakmosó folyadéktartály (8-18 o.)

A kiegészítő akkumulátor a motortérben talál-
ható. (Lásd “Akkumulátor” a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.)

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

JVC0646X
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VIGYÁZAT

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

• Hogy mozgás közben a leghatékonyabb védelmet
tudja biztosítani, állítsa az üléstámlát függőleges
állásba. Mindig üljön az ülés hátlapjához közel
egyenes háttal és megfelelően állítsa be az ülést.
(Lásd “Biztonsági övek” jelen fejezet következő
részében.)

• Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a jármű-
ben. Tudtukon kívül aktiválhatnak kapcsolókat,
vagy mozgásba hozhatják a gépjárművet. Felügye-
let nélkül hagyott gyermekek súlyos sérüléseket
szenvedhetnek egy esetleges baleset során.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből faka-
dó esetleges sérüléseket vagy halálos balesete-
ket, gyermekeket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon maguk-
ra a járműben. Ezen felül meleg napokon a hőmér-
séklet a zárt gépjármű belsejében nagyon mege-
melkedhet, amely az emberek és háziállatok sérü-
lését, akár halálát is okozhatják.

FIGYELMEZTETÉS

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

ELSŐ ÜLÉSEK

VIGYÁZAT

Vezetés közben ne állítsa a vezetőoldali ülést, hogy
minden figyelmét a gépjármű vezetésére fordíthassa.

Elektromos ülésállítás
Kezelési tippek:

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

• Az akkumulátor lemerülését megelőzendő, ne mű-
ködtesse az elektromos ülésállítást hosszabb ide-
ig, ha a motor nem működik.

Az automatikus vezetői ülésállítással (ha van)
kapcsolatos műveletekért lásd “Automatikus ve-
zetőülés-beállítás (ha van)” a “3. Indulás előtti ellen-
őrzések és beállítások” fejezetben.

SSS0133AZ
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Előre és hátra:

Mozgassa az állítókapcsolótj1 előre vagy hát-
ra, a kívánt pozícióba.

Üléstámla döntése:

Mozgassa az állítókapcsolótj2 előre vagy hát-
ra, a kívánt pozícióba.

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különböző
méretű utasok számára, hogy megfelelő pozíci-
ót találjanak a biztonsági öv helyes használatá-
hoz. (Lásd “Biztonsági övek” jelen fejezet következő
részében.)

A dönthető üléstámla lehetővé teszi az utasok
számára, hogy pihenjenek az ülésben, amikor a
gépkocsi parkol.

VIGYÁZAT

Az üléstámlát ne döntse jobban hátra a kényelmes
pozíciónál. A biztonsági övek akkor a leghatásosab-
bak, amikor az utasok megfelelően hátradőlve, egye-
nes háttal ülnek az ülésben. Ha az üléstámlát túlzott
mértékben hátradönti, fennáll a hasi öv alá csúszás-
nak és ezáltal a sérülésnek a veszélye.

Ülésemelő:

1. Az ülés magasságának beállításához húzza
fel az állító gombot vagy nyomja le azt, amíg
a kívánt pozíciót el nem éri.

2. A kapcsolót előre vagy hátra billentve beállít-
hatja az üléslap dőlésszögét, amíg a kívánt
pozíciót el nem éri.

SSS1051Z
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Deréktámasz (ha van):

Kézi beállítással szerelt:

Mozgassa az állító kart j1 előre vagy hátra,
hogy az ülés deréktámaszát a kívánt pozícióba
tudja állítani.

Elektromos beállítással szerelt:

A gomb mindkét oldalát használva állíthatja a
deréktámaszt, amíg a kívánt pozíciót el nem éri.

Oldaltámasz (ha van):

Az oldaltámasz lehetővé teszi a törzs megtá-
masztásának beállítását. Nyomja a gombot kife-
léj1 vagy befeléj2 , hogy a felsőtest tartását
be tudja állítani.

SSS0684Z

SSS1053Z
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Beszállássegítő funkció:

Ez a funkció megkönnyíti a hátsó ülésre való be-
illetve kiszállást. A hátsó ülésre való be- illetve
kiszálláshoz kövesse a következő lépéseket.

Ha a napellenzőt használta, hajtsa vissza az ere-
deti állásba, mielőtt a beszálláskönnyítő funkci-
ót működésbe hozná.

1. Húzza fel az üléstámla karját j1 , hogy az
üléstámlát lehajthassa. Győződjön meg róla,
hogy az üléstámla teljesen le van hajtva.

2. Az első ülésre előre csúsztatásához erősen
nyomja meg az üléstámla kapcsolójátj2 . Az
első ülés elmozdul előre.

3. Gépjárműbe való be- és kiszállás.

4. Az első ülés eredeti állásba való állításához
emelje fel az üléstámlát és nyomja meg az
üléstámla gombjátj2 még egyszer.

• Az ülés csúsztatásának megállításához nyomja
meg az üléstámla gombjátj2 újra, vagy nyomja
meg a csúsztatás/emelő gombját.

• Az első utasülés a legelső pozíciójától 165,8 mm-re
(6,5 in) meg fog állni, hogy elegendő helyet hagy-
jon a hátsó utasoknak.

• Az ülés pozíciójától függően a fejtámasz elérheti a
tető kárpitozását a funkció működése közben. En-
nek elkerülése érdekében engedje le az ülést a
magasságállító gombbal.

VIGYÁZAT

Amikor az ülést állítja vissza az eredeti pozícióba,
ellenőrizze, hogy az ülés illetve az üléstámla megfe-
lelően rögzítve vannak-e.

FIGYELMEZTETÉS

• Ügyeljen arra, hogy a beszálláskönnyítő funkció
használata közben nehogy becsípje a kezét, lábát,
vagy nehogy beüsse a fejét.

• Amikor a beszállássegítő funkciót működteti, ne
használja az üléstámla ledöntésére szolgáló gom-
bot. A ledöntést végző motor megsérülhet.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat az első ülés ülés-
támlája közelébe. Becsípődhetnek és megsérül-
hetnek.

Az automatikus mozgató rendszer (előre vagy
hátra) nem működikvagy megáll a következő kö-
rülmények között:

• Ha a gépjármű mozog (csak a vezető oldali ülés).

• Ha a biztonsági öv be van kapcsolva.

• Ha a sebességváltó karja nem “P” (Parkolás) állás-
ban van (csak vezetőülés).

• Ha az ajtó be van csukva (csak automatikus előre-
tolás).

• Miközben az automatikus vezetőülés állítás (ha
van) működik.

• Miközben az automatikus vezetőülés állítás gomb-
ja (ha van) megnyomásra kerül.

• Ha az üléstámla gombja meg van nyomva.

• Ha az üléspozíció éppen beállítás alatt van.

Megjegyzés: Az ülést a legelső pozícióba kell
állítani a beszállássegítő funkció segítségével
az akkumulátor lekötése után. Egyéb esetben
az ülés nem mozdul el hátrafelé a beszállásse-
gítő funkció működése közben.

JVR0497XZ
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Fűtött ülések

VIGYÁZAT

Ne használja, illetve ne hagyja, hogy az utasok hasz-
nálják az ülésfűtést, ha nem képes vagy képesek a
megemelkedett ülés hőmérsékletet felügyelni vagy
nem érzékeli, érzékelik a fájdalmat azokban a testré-
szekben, amelyek érintkeznek az üléssel. Ha ilyen
személyek használják a fűtött üléseket, súlyos sérü-
léseket szenvedhetnek.

FIGYELMEZTETÉS

• Az akkumulátor lemerülhet, ha az ülésfűtés akkor
is működik, amikor a jármű motorja nem jár.

• Ne használja az ülésfűtést hosszabb ideig vagy
akkor, ha senki nem ül az ülésben.

• Ne tegyen semmi olyan tárgyat az ülésre, ami le-
szigetelhetné azt, mint például pokróc, párna vagy
üléshuzat, stb. Ellenkező esetben az ülés túlmele-
gedhet.

• Ne helyezzen semmilyen kemény vagy nehéz tár-
gyat az ülésre, és ne szúrja át tűvel vagy hasonló
tárggyal. Ez károsíthatja a fűtést.

• Amennyiben bármilyen folyadék kerülne a fűtött
ülésekre, azonnal távolítsa el azt száraz ruhával.

• Az ülés tisztításakor soha ne használjon benzolt,
hígítót vagy hasonló anyagokat.

• Ha a fűtött ülés működése közben bármilyen hibát
észlel vagy a rendszer nem működik, kapcsolja ki
és ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központ-
ban vagy szakszervizben.

Az első ülések beépített fűtőszálak segítségével
melegíthetők fel. A fűtés a vezetőoldalon, illetve
az utasoldalon egymástól függetlenül is működ-
tethető.

A fűtött ülések kapcsolóinak működtetése:

1. Indítsa be a motort.

2. Nyomja meg a fűtött ülések kapcsolóját a mű-
szerfalon.

• Minden egyes alkalommal, amikor a gombot
megnyomja, az ülésfűtés állapota a következők
szerint változik

AUTO → High → Mid → Low → OFF

• A visszajelző lámpaj1 a kapcsolón világítani
kezd, ha a fűtés be van kapcsolva.

Működtetés az érintőképernyő segítségével:

1. Nyomja meg az <CLIMATE> gombot.

2. Érintse meg a [m ] vagy a [m ] opciót az
alsó kijelzőn és válasszon a megjelenő
[AUTO], [High], [Mid], [Low] vagy [OFF] elemek
közül.

AUTO üzemmód beállítása:

Ha az AUTO üzemmódot választja ki, a fűtés au-
tomatikusan be-, illetve kikapcsolódik az utas-
térben mért hőmérséklet függvényében. A kör-
ülményektől függően előfordulhat, hogy a fűtés
nem kapcsolódikbe, még akkor sem, ha az AUTO
üzemmód került kiválasztásra. A fűtés AUTO
üzemmódja megváltoztatható. A részletekkel
kapcsolatban lásd az Infiniti InTouch használati
útmutatóját.

HÁTSÓ ÜLÉSEK

Behajtás

VIGYÁZAT

• Soha ne engedje meg senkinek, hogy a csomagtér-
ben vagy a lehajtott hátsó ülésen tartózkodjon
menet közben. Ezen területekutasokáltali haszná-
lata, megfelelő rögzítés nélkül, súlyos sérülések-
hez vagy halálhoz vezethet baleset vagy hirtelen
megállás esetén.

• Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevederekkel,
hogy azok ne csúszhassanak, ne eshessenek elő-
re. Ne pakolja a rakományt az üléstámlánál maga-

JVR0505XZ
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sabbra. Hirtelen megállás vagy ütközés esetén a
rögzítetlen rakomány személyi sérülést okozhat.

• Amikor az üléstámlát visszaállítja függőleges po-
zícióba, győződjön meg róla, hogy teljesen bizton-
ságosan rögzítve lett. Amennyiben nincs teljesen
rögzítve, az utasok sérülést szenvedhetnek egy
hirtelen fékezés, vagy baleset során.

• Fokozottan ügyeljen gyermekeire, amikor a jármű
körül vannak, és ügyeljen rá, hogy ne játszanak
vagy zárják be magukat a csomagtérbe, ahol sú-
lyosan megsérülhetnek. Ha nem használja az au-
tót, minden esetben tartsa zárva, úgy, hogy a hát-
só ülések fel vannak hajtva és a hátsó ajtó szintén
be van zárva, valamint ügyeljen arra, hogy a gye-
rekek ne férjenek hozzá a kulcshoz.

A hátsó üléstámlákat a következő lépések köve-
tésével tudja lehajtani.

Az üléstámla ledöntése előtt:

Vegye ki az italos dobozokat a hátsó pohártar-
tókból.

Az üléstámla ledöntéséhez:

1. Nyissa fel a csomagtartó fedelet.

2. Húzza meg a hevedert, amely a csomagtartó
bal oldalán található. A hátsó üléstámlák ki-
oldanak.

3. Hajtsa le a hátsó ülés támláját.

Az üléstámlák felállítása:

1. Hajtsa fel a hátsó ülés üléstámláját.

2. Rögzítse az üléstámlát a helyén.

JVR0498X
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VIGYÁZAT

A fejtámlák kiegészítik a gépjármű biztonsági rend-
szerét. Kiegészítő védelmet nyújtanakbizonyos hátul-
ról érkező ütközések esetén. Az állítható fejtámlákat
megfelelően be kell állítani, a fejezetben meghatáro-
zottak szerint. Ellenőrizze a beállítást, ha valaki más
használja az ülést. Soha ne helyezzen fel semmit a
fejtámlákra vagy ne távolítsa el azokat. Ne használja
az ülést, ha a fejtámla el van távolítva. Ha a fejtámlát
eltávolította, szerelje vissza és megfelelően állítsa be
mielőtt valaki használná az ülést. Ha ezeket az utasí-
tásokat nem tartja be, csökkenhet a fejtámlák haté-
konysága. Egy ütközés esetén ez növeli a súlyos vagy
halálos sérülések kockázatát.

• Ha az Ön gépjárműve fel van szerelve fejtámlával,
amely lehet integrálható, állítható vagy nem beál-
lítható.

• Az állítható fejtámlák szárán több bevágás találha-
tó, amely lehetővé teszi a kívánt pozícióban való
rögzítést.

• A nem beállítható fejtámlákon csak egyetlen bevá-
gás található, amely elősegíti az üléskerethez való
rögzítést.

• Megfelelő beállítás:

– A beállítható típusú fejtámlák esetében
állítsa be a fejtámla közepét nagyjából a
fül középvonalához.

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

• Ha a fejtámlát eltávolította, győződjön meg róla,
hogy megfelelően visszaszerelésre és rögzítésre
került, mielőtt az adott üléspozícióban utazna.

ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK ALKOTÓELEMEI

1. Eltávolítható fejtámla

2. Többszörös bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak

NEM ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK
ALKOTÓELEMEI

1. Eltávolítható fejtámla

2. Egy bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak
SSS0992Z
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ELTÁVOLÍTÁS

A fejtámla eltávolításához hajtsa végre a követ-
kezőket:

1. Húzza fel a fejtámlát a legmagasabb állásba.

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

3. Távolítsa el a fejtámlát az ülésből.

4. A fejtámlát megfelelően, biztonságos helyen
tárolja, ne legyen szabadon a gépjárműben.

5. Szerelje vissza és megfelelően állítsa be a
fejtámlákat mielőtt utas használná az ülést.

BESZERELÉS

1. Állítsa a fejtámla szárait az ülésben található
furatok fölé. Győződjön meg róla, hogy a fej-
támla a megfelelő irányba néz. Szerelje be a
bevágásokkalj1 rendelkező szárakat a rög-
zítő elemeket tartalmazó furatokbaj2 .

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

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

BEÁLLÍTÁS

Állítható fejtámaszok

Úgy állítsa be a fejtámaszt, hogy a közepe egy
vonalban legyen a füleivel. Ha a fül pozíciója
még mindig magasabb, mint a javasolt, állítsa a
fejtámlát a legmagasabb állásba.

SSS1037Z SSS1038Z SSS0997Z
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Nem állítható fejtámaszok

Mielőtt az adott ülésben utazna, gondoskodjon
arról, hogy a fejtámlát elmozdítja a tárolási po-
zícióból egy olyan pozícióba, ahol a rögzítő-
gomb illeszkedik a bevágásba.

Felemelés

A fejtámasz felemeléséhez, húzza felfelé.

Mielőtt az adott ülésben utazna, gondoskodjon
arról, hogy a fejtámlát elmozdítja a tárolási po-
zícióból egy olyan pozícióba, ahol a rögzítő-
gomb illeszkedik a bevágásba.

Leeresztés

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

Az adott üléspozícióban való utazás előtt győ-
ződjön meg róla, hogy a fejtámasz bevágásába
a rögzítőgomb beakadt.

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha megfelelően beállított biztonsági övet visel,
és helyes tartásban ül az ülésben, annak a való-
színűsége, hogy egy esetleges balesetben élet-
ét veszti vagy súlyosan megsérül, jelentősen
csökken. Az INFINITI erősen ajánlja az Ön és
minden utasa számára, hogy csatolja be magát
minden alkalommal, amikor vezet, még akkor
is, ha az Ön üléshelyzete légzsákkal biztosított.JVR0259XZ

SSS1035Z

SSS1036Z
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VIGYÁZAT

• A biztonsági övet arra fejlesztették ki, hogy meg-
tartsa a test csontos szerkezetét, és valamivel a
medence fölött, vagy a medence, a mellkas és váll
fölött kell viselni, alkalmazás szerint; az öv lapos
részének alhas tájékán történő alkalmazása elke-
rülendő. Súlyos sérülés szerezhető, ha a biztonsá-
gi övet nem megfelelően viselik.

SSS0134AZ

SSS0136AZ
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• Helyezze az övet amennyire csak lehet a CSÍPŐ, ÉS
NEM A DERÉK KÖRÉ. A túl magasan viselt biztonsá-
gi öv növelheti a sérülés kockázatát egy esetleges
baleset során.

• Egy biztonsági övet csak egy személy használjon.
Minden biztonsági övet csak egy személy használ-
hat, rendkívül veszélyes az övet gyermekét az ölé-
ben tartó személy esetében két személlyel alkal-
mazni.

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

• Soha ne használjon kifordított biztonsági övet. Az
övet nem szabad megtekeredett szíjjal viselni. A
viselt öv hatékonysága csökkenhet.

• A biztonsági öveket olyan szorosra kell állítani,
amennyire csak lehetséges, hogy megfelelő védel-
met nyújtson a viselőjének, de ugyanakkor kényel-
mes is legyen. Egy laza biztonsági öv védelmi funk-
ciója nagyban csökken a viselője számára.

• A jármű vezetője és minden utasa számára kötele-
ző a biztonsági öv használata az utazás teljes idő-
tartama alatt. A gyermekeket a hátsó ülésre és
megfelelő gyermekülésbe kell bekötni.

• A háta mögött vagy a karja alatt soha ne húzza át
az övet. A vállövet mindig húzza át vállán és mell-
kasán. A biztonsági öv az arcától és nyakától távol
kell fusson, de az sem jó, ha bármikor leeshet a
válláról. Súlyos sérülés szerezhető, ha a biztonsá-
gi övet nem megfelelően viselik.

• A felhasználó semmilyen módosításokat vagy áta-
lakításokat nem végezhet, ami megakadályozhat-
ná a visszahúzó működését vagy megakadályoz-
hatná a biztonsági öv feszességének állítását.

• Ügyeljen rá, hogy a heveder ne szennyeződjön
olajjal, vegyszerekkel és különösen akkumulátor-
savval. A tisztítást óvatosan hajtsa végre lágy
szappan és víz segítségével. Az övet ki kell cserél-
ni, ha a hevederszövet kikopik, szennyeződik vagy
sérül.

• Létfontosságú kicserélni a teljes övszerkezetet,
amennyiben az övet komolyabb behatás érte, még
akkor is, ha a szerkezet sérülései nem nyilvánva-
lóak.

• Ütközés után minden biztonsági öv alkatrészt, be-
leértve a visszahúzókat és a csatlakozó elemeket
is, meg kell vizsgáltatni egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben. Az INFINITI azt javasolja,
hogy egy ütközés során használt összes biztonsá-
gi öv szerkezetet cseréljen le, kivéve, ha az ütkö-
zés csekélyebb erejű volt, a szíjakon nem látható
sérülés, és ugyanúgy jól működnek. Az ütközés
során nem használt biztonsági öveket is ellenőriz-
ni kell, és ki kell cserélni, ha sérülés vagy nem
megfelelő működés állapítható meg esetükben.

• Amennyiben az előfeszítő biztonsági öv aktiválva
lett, nem lehet újra használni. A visszahúzóval
együtt ki kell cserélni. Vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

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

GYERMEKEK BIZTONSÁGA

VIGYÁZAT

• Gyerekeknek és csecsemőknek speciális védelem-
re van szükségük. Előfordulhat, hogy a gépjármű
biztonsági övei nem megfelelőek számukra. A vál-
löv túl közel kerülhet az arcukhoz vagy a nyakuk-
hoz. A deréköv nem illeszkedhet megfelelően a ki-
csi csípőcsontokra. Egy baleset során a nem meg-
felelően illeszkedő biztonsági övek súlyos vagy
végzetes sérüléseket okozhatnak.

• Minden esetben megfelelő gyermekülés rendszert
használjon.

A gyermekeknek szüksége van a felnőttek segít-
ségére, hogy megvédjék őket. Megfelelően be
kell kötni őket. A megfelelő rögzítés a gyerek
méreteitől függ.
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Csecsemők és kisgyermekek
Az INFINITI azt javasolja, hogy csecsemőket és
kisgyermekeket minden esetben gyermekülés-
be rögzítve szállítson. Olyan gyermekülés rend-
szert válasszon, amely illeszkedik az Ön jármű-
vébe, illetve megfelel gyermekének, és mindig
kövesse a gyártó beszerelési és használati út-
mutatóját.

Nagyobb gyermekek

VIGYÁZAT

• Soha ne engedje, hogy a gyerekek az ülésben áll-
janak vagy térdeljenek.

• Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagtérbe
másszanak, miközben az autó mozog. A gyermek
súlyosan megsérülhet egy baleset vagy egy hirte-
len fékezés következtében.

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

Ha a gyermek ülésén használt vállöv túl közel
van a gyermek arcához vagy nyakához, használ-
jon magasítót (kereskedelemben beszerezhe-
tő), ez segíthet megoldani a problémát. Az ülés-
magasító feladata, hogy a vállöv megfelelő he-
lyen a váll közepénél, a hasi öv pedig a
medencecsonton legyen. A magasítónak illesz-
kedni kell a jármű üléséhez. Miután a gyermek
már nagyobb, és az öv már rendesen illeszkedik
a vállára és nem az arcán vagy nyakán húzódik,
már használhatja az övet rendesen, ülésmaga-
sító nélkül is. Emellett számtalan egyéb típusú
rendszer elérhető nagyobb gyermekek számára,
amelyet a maximális védelem érdekében ajánla-
tos használni.

VÁRANDÓS NŐK
Az INFINITI azt javasolja, hogy a várandós nők is
használják a biztonsági öveket. A biztonsági öv-
nek minden esetben jól kell illeszkednie, az övet
minden esetben alacsonyan, a csípő körül ve-
zesse át, ne a deréknál. A vállövet húzza át vál-
lán és mellkasán. A hasi/vállövet soha ne vezes-
se az alhasán keresztül. Keresse fel orvosát
ilyen esetben személyes tanácsadás céljából.

SÉRÜLT SZEMÉLYEK
Az INFINITI azt javasolja, hogy sérült személyek
is használjanak biztonsági övet. Keresse fel or-
vosát ilyen esetben személyes tanácsadás cél-
jából.

ÜTKÖZÉS ELŐTTI BIZTONSÁGI
RENDSZER KOMFORT FUNKCIÓVAL (első
ülések) (ha van)

Az ütközés előtti biztonsági rendszer megfeszíti
a biztonsági övet egy motor segítségével, így
rögzítve az első ülésen utazót. Egy esetleges
ütközés során ez segít csökkenteni a sérülés
kockázatát.

A motor a következő vészhelyzetekesetén húzza
vissza az öveket:

• Hirtelen fékezés.

• Hirtelen kormánymozdulat.

• Ütközés előtti vészfékező rendszer aktiválása.
(Lásd “Ütközés előtti vészfékező rendszer (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

Az ütközés előtti biztonsági rendszer nem akti-
válódik, ha:

• A biztonsági öv nincs bekapcsolva

• A gépjármű sebessége 15 km/h (10 MPH) alatti hir-
telen fékezés esetén

• A gépjármű sebessége 30 km/h (19 MPH) alatti
hirtelen kormánymozdulat esetén

SSS0099Z
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Az ütközés előtti biztonsági rendszer nem akti-
válódik ha a fékpedál nincs lenyomva, kivéve a
hirtelen kormánymozdulatokat vagy az ütközés
előtti vészfékező rendszer működésbe lépését.

A motor akkor is visszahúzza az öveket, amikor
azokat bekapcsolja vagy kioldja. Ha a biztonsági
öv be van csatolva, a motor meghúzza a bizton-
sági övet. Ha a biztonsági öv nincs bekapcsolva,
a motor visszahúzza az övet. Ha az öv nincs
teljesen visszahúzva, a motor visszahúzza, ha
az ajtót kinyitja.

Minden esetben használja a biztonsági övet, ál-
lítsa az ülést függőleges pozícióba és üljön hátra
az ülésben.

Ha a motor nem tudja visszahúzni a biztonsági
övet amikor az be van kapcsolva vagy ki van
oldva, az azt jelezheti, hogy az ütközés előtti
biztonsági rendszer nem működik megfelelően.
Ellenőriztesse és javítassa meg a rendszert egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

Ha a biztonsági övet rövid időn belül többször
próbálja meg visszahúzatni, előfordulhat, hogy
a rendszer nem képes az övet megfelelően vis-
szahúzni. Néhány perc elteltével a motor normál
esetben újra aktiválódik és visszahúzza az öve-
ket. Ha a biztonsági övet még mindig nem tudja
visszahúzatni a motorral, előfordulhat, hogy a
rendszer nem működik megfelelően. Ellenőriz-
tesse és javítassa meg a rendszert egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVEK

Biztonsági övek rögzítése

VIGYÁZAT

Az üléstámlát ne döntse jobban hátra a kényelmes
pozíciónál. A biztonsági övek akkor a leghatásosab-
bak, amikor az utasok megfelelően hátradőlve, egye-
nes háttal ülnek az ülésben.

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

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

• Az övfeszítőt úgy tervezték, hogy zárjon le hir-
telen fékezés vagy ütközés esetén. Lassú húzó
mozgással mozgathatja az övet és ezzel lehe-
tővé tesz némi szabad mozgást az ülésen.

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

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

4. Húzza a vállövi részt a visszahúzó felé na-
gyobb lazaság elérése céljából. Győződjön
meg róla, hogy a vállövet mindig áthúzza-e a
vállán és a mellkasán.

SSS0292Z
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Vállöv karja (első ülésen)

A biztonsági öv rögzítése előtt húzza a vállöv
karját előre, amíg az be nem ugrik a helyére. A
kar előrehúzásával könnyebben elérheti az
övet.

A biztonsági öv kioldása
Nyomja meg a gombot a csaton. Az öv automati-
kusan visszahúzódik.

A biztonsági öv működésének
ellenőrzése
A visszahúzókat úgy tervezték, hogy a biztonsá-
gi öv mozgását megakadályozzák:

• Amikor az övet túl gyorsan húzza ki a visszahúzó-
ból.

• Amikor a jármű hirtelen lassul.

Hogy az övek működéséről megbizonyosodjon,
ellenőrizze őket úgy, hogy megmarkolja a vállö-
vet és gyorsan meghúzza előre. A visszahúzónak

le kell zárnia és meg kell akadályoznia az öv
további mozgását. Ha a visszahúzó nem zár le
az ellenőrzés alkalmával, lépjen kapcsolatba az
INFINITI Központtal vagy a szakszervizzel.

BIZTONSÁGI ÖV KARBANTARTÁSA
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a biztonsági öv
és fém alkatrészei mint például a csatok, nyelv-
ek, visszahúzók, rugalmas kábelek és csatlako-
zó nyelvek megfelelően működnek-e. Ha hiány-
zó alkatrészeket, a heveder elhasználódását,
bevágását vagy egyéb sérülését észleli, a teljes
övszerkezetet ki kell cserélni.

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

A biztonsági öv szövetének tisztításához hasz-
náljon lágy szappanos oldatot vagy bármilyen
szőnyegekhez és kárpitokhoz ajánlott tisztító
oldatot. Törölje át egy ruhával, és hagyja, hogy
az öv árnyékban megszáradjon. Ne engedje a
biztonsági öveket visszahúzódni, amíg teljesen
meg nem száradtak.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A GYERMEKÜLÉSEK
HASZNÁLATÁT ILLETŐEN

VIGYÁZAT

• Csecsemőket és kisgyerekeket minden esetben
megfelelő gyerekülésben kell elhelyezni, ha a gép-
járműben utaznak. Ha nem használ gyerekülést,
egy esetleges baleset súlyos sérülésekhez vagy
akár halálhoz is vezethet.

• A csecsemőket és a gyermekeket a járműben sose
tartsa az ölében. Még a legerősebb felnőtt sem
tudja megvédeni őket így egy súlyos baleset so-
rán. A gyermek összezúzódhat a felnőtt és a jármű
közé szorulva. Valamint soha ne csatolja ugyanazt
a biztonsági övet önmaga és a gyermek köré.

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

SSS0588Z
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• Nem megfelelő használat vagy nem megfelelő be-
szerelés növelheti mind a gyermek, mind pedig az
autóban utazó többi személy a sérülésének kocká-
zatát vagy súlyosságát, de egy baleset során sú-
lyos sérüléseket, vagy akár halált is okozhat.

• A használat és a beszerelés tekintetében kövesse
a gyártó utasításait. Gyerekülés vásárlásakor győ-
ződjön meg arról, hogy az ülés megfelel a gyer-
meke számára, illetve beszerelhető a gépjárműbe.
Elképzelhető, hogy egyes gyermekülések nem il-
leszkednek megfelelően járművébe.

• A gyermekülés iránya, illetve, hogy előre, vagy
hátra néz-e, minden esetben a gyermekülés típu-
sától és a gyermek méretétől függ. A részletekkel
kapcsolatban lapozza fel a gyermekülés gyártójá-
nak használati utasítását.

• Az állítható háttámlákat úgy kell beállítani, hogy
azok teljes felületükön érintkezzenek a gyermek-
ülésekkel.

• A gyermekülés beszerelése után ellenőrizze azt,
mielőtt még beleültetné a gyereket. Nyomja egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a he-
lyén marad-e. A gyermekülés nem mozdulhat 25
mm-nél (1 in) többet. Ha a gyermekülés nem stabil,
húzza meg az övet szükség szerint vagy tegye az
egészet másik ülésre, és ellenőrizze ismét.

• Amikor nem használja a gyermekülést, tartsa biz-
tosan rögzítve az ISOFIX rendszerrel, hogy mega-
kadályozza az ülés előrezuhanását egy esetleges
hirtelen fékezés vagy baleset során.

• Ha van első utasoldali légzsák, ne szereljen hátra-
néző gyermekülést az első ülésre. Az első kiegé-
szítő légzsákok nagy erővel ütközéskor nagy erő-
vel fújódnak fel. A hátrafelé néző gyermekülés
rendszert megütheti az első kiegészítő légzsák
egy baleset során, ami a gyermek sérüléséhez
vagy halálához vezethet.

• Amennyiben a beszereléshez rögzítő csatra van
szükség és ezt nem használja, kanyarodás és fé-
kezés közben a gyermekülés felborulhat és sérü-
lést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

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

Az INFINITI azt ajánlja, hogy a csecsemőket és a
kisgyermekeket gyermekülésbe ültesse. Olyan
gyermekülést válasszon, amely illeszkedik a jár-
művébe és mindig kövesse a gyártó telepítési
és használati útmutatóját. Emellett számtalan
egyéb típus elérhető nagyobb gyermekek szá-
mára, amelyet a maximális védelem érdekében
ajánlatos használni.

UNIVERZÁLIS GYERMEKÜLÉSEK ELSŐ-
ÉS HÁTSÓ ÜLÉSEKRE

VIGYÁZAT

Oldallégzsákkal felszerelt járműben ne ültessen cse-
csemőt vagy gyermeket az első utasülésbe, mert a
légzsák súlyos sérülést okozhat, ha kinyílik egy ütkö-
zés során.

MEGJEGYZÉS

Univerzális gyermekülés rendszer, amely az UN 44 sz.
(UN R44) vagy az UN 129. sz (UN R129) szabvány sze-
rint kerül jóváhagyásra, rendelkezik a “Universal” je-
löléssel.

Amikor gyermekülést vásárol, a következőket
tartsa szem előtt:

• Olyan gyermekülést válasszon, amely megfelel az
UN R44 vagy az UN R129 szabványoknak.

• Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe, és ellen-
őrizze a beállításokat, így meggyőződhet róla,
megfelel-e az adott ülés a gyermek számára. Min-
dig kövesse a javasolt eljárást.

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

• Olvassa el a jelen fejezetben található táblázatokat
a javasolt beállítási pozíciók tekintetében, és a jár-
műhöz jóváhagyott gyermekülések listáját.

1-16 Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer



Tömeg csoport a gyermeküléshez (UN
R44)

Súly kategória Gyermek súlya
0 csoport 10 kg-ig

Csoport 0+ 13 kg-ig
Csoport I 9 - 18 kg
Csoport II 15 - 25 kg
Csoport III 22 - 36 kg

Példa gyermekülés típusokra:

JVR0371XZ

Gyermekülés kategória 0 és 0+

JVR0372XZ

Gyermekülés kategória 0+ és I

JVR0373XZ

Gyermekülés kategória II és III
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Gyermekülés beszerelése a gépjármű biztonsági övének használatával
A következő korlátozásokat kell figyelembe vennie, amikor a gyermek súlyától és a beszerelés
pozíciójától függő gyermekülést használ.

Csoport

Ülés helyzete
Első utas

utasoldali légzsák ON
állásban

Első utas
utasoldali légzsák OFF

állásban

Hátsó
Külső ülés

0 X U*1 U
0+ X U*1 U
I X U*1 U
II X UF*1 UF
III X UF*1 UF

U: Megfelelő az ebben a súly kategóriában jóváhagyott univerzális gyermekülés rendszerhez.
UF: Megfelelő az ebben a súly kategóriában jóváhagyott előre néző univerzális gyermekülés rendszerhez.
X: Gyermekülés- rendszerhez nem megfelelő
*1: Ha az első ülésre szerel be gyermekülés rendszer, mozgassa az első ülést a legmagasabb pozícióba (emelő) és

távolítsa el az első ülés fejtámláját.
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A univerzális gyermekülések listája

Csoport Első utasülés
(utasoldali légzsák OFF állásban) Hátsó külső ülés

0 ( < 10 kg) - -

0+ ( < 13 kg)
Maxi Cosi Cabriofix Övvel rögzített Hátrafelé néző Maxi Cosi Cabriofix Övvel rögzített Hátrafelé néző

Maxi Cosi Cabriofix & Easybase
2

Övvel rögzített & tartóláb
Hátrafelé néző

Maxi Cosi Cabriofix & Easybase
2

Övvel rögzített & tartóláb
Hátrafelé néző

I (9 - 18 kg) Römer King II LS Övvel rögzített Előre néző Römer King II LS Övvel rögzített Előre néző
II (15 - 25 kg) Römer KidFix XP Övvel rögzített Előre néző - -

III (22 - 36 kg) Römer KidFix XP Övvel rögzített Előre néző Nania Dream Övvel rögzített Előre néző
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Engedélyezett opciók ISOFIX gyermekülések beszereléséhez (UN R44, UN R129)

Súlycsoport Méretosztály Rögzítés
Ülés helyzete

Első utas Hátsó külső

Mózeskosár
F ISO/L1 X X
G ISO/L2 X X

0 csoport 10 kg-ig E ISO/R1 X IL*

Csoport 0+ 13 kg-ig
E ISO/R1 X IL
D ISO/R2 X IL*
C ISO/R3 X IL*

Csoport I 9 - 18 kg

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

Csoport II 15 - 25 kg X IL
Csoport III 22 - 36 kg X X

IL: Olyan ISOFIX gyermekülés rendszerekhez (CRS) alkalmazható, amelyek megtalálhatók a javasolt ülések listájá-
ban, illetve a gyermekülés rendszer gyártója által kiadott gépjármű listában.

IL*: Megfelelő bizonyos ISOFIX gyermekülés rendszerekhez (CRS), amelyek megtalálhatók a gyermekülés gyártója
által kiadott gépjármű listában.

IUF: Megfelelő az ebben a súly kategóriában jóváhagyott előre néző univerzális gyermekülés rendszerhez
X: Gyermekülés- rendszerhez nem megfelelő

Ha a hátsó ülésre szerel be gyermekülést, mozgassa az első ülést a legelső pozícióba (elcsúsztatás).
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A javasolt ISOFIX gyermekülések listája (UN R44, UN R129)

Engedélyezett opciók i-Size gyermekülések beszereléséhez (UN R129)

Súlycsoport
Első utasülés

(utasoldali légzsák
ON/OFF állásban)

Hátsó külső ülés

0 csoport 10 kg-ig X - -

Csoport 0+ 13 kg-ig X MaxiCosi Cabriofix &
Familyfix

ISOFIX & Tartóláb
Hátrafelé néző

Csoport I 9 - 18 kg X Römer Duo+
ISOFIX & Felső

heveder
Előre néző

Csoport II 15 - 25 kg X RECARO monza nova
2 seatfix

Övvel rögzítve &
ISOFIX

Előre néző
Csoport III 22 - 36 kg X - -

Első utasülés
(utasoldali légzsák ON/OFF

állásban)
Hátsó külső ülés

i-Size gyermekülések X i-U

i-U: Megfelelő minden univerzális kategóriájú i-Size gyermeküléshez az adott üléspozícióba jóváhagyva.
i-UF: Megfelelő minden előre néző univerzális kategóriájú i-Size gyermeküléshez az adott üléspozícióba jóváhagyva.
X: Nem megfelelő az i-Size gyermekülés rendszerhez.
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A javasolt i-Size gyermekülések listája (UN R129) ISOFIX GYERMEKÜLÉS RENDSZER

Az Ön járműve olyan speciális rögzítési pontok-
kal van felszerelve, amelyeket használhat az
ISOFIX rendszerrel kompatibilis gyermekülések-
kel.

Súlycsoport
Első utasülés

(utasoldali légzsák
ON/OFF állásban)

Hátsó külső ülés

67-105 cm
≤18.5 kg X MaxiCosi 2way Pearl &

2wayFix Hátrafelé néző

>15 hónap -105 cm
≤18.5 kg X MaxiCosi 2way Pearl &

2wayFix Előrenéző

61-105 cm X BeSafe iZi Kid X1 i-Size Hátrafelé néző
JVR0499XZ

A típus

JVR0509XZ

B típus
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ISOFIX alsó rögzítési pontok helyei
Az ISOFIX rögzítési pontokkal a gyermekülést
csak a hátsó szélső ülésekre tudja rögzíteni. Ne
próbáljon meg gyermekülés rögzíteni a közép-
ső ülésre úgy, hogy közben a ISOFIX rögzítési
pontokat használja.

Az ISOFIX rögzítési pontok az ISOFIX címkével
ellátott burkolatok alatt találhatók, a hátsó ülés-
párnákon.

Ahhoz, hogy az ISOFIX alsó rögzítési ponthoz
hozzáférjen, nyúljon bele a burkolatba és húzza
le a burkolatot.

FIGYELMEZTETÉS

Tegye el az ISOFIX alsó rögzítési pontok burkolatát,
hogy ne veszítse el azokat, illetve ne sérüljenek meg.

ISOFIX gyermekülés rögzítése a
rögzítési pontokhoz

ISOFIX gyermekülések két rögzítő elemmel ren-
delkeznek, amelyeket az ülésen található rögzí-
tési ponthoz lehet csatlakoztatni. Ezzel a rend-
szerrel nem kell a jármű biztonsági övét használ-
nia a gyermekülés rögzítéséhez. Ellenőrizze,
hogy az Ön gyermekülésén található-e olyan
címke, ami az ISOFIX-kompatibilitást jelöli. Ez
az információ a gyermekülés gyártója által kia-
dott információkban is bent lehet.

ISOFIX gyermekülések esetében általában hasz-
nálni kell a felső hevedert vagy egyéb olyan esz-

közt, amely megakadályozza az elfordulást, pl.
lábak. Az ISOFIX gyermekülés beszerelésekor fi-
gyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat
ebben az útmutatóban és a gyermeküléshez tar-
tozó kézikönyvben. (Lásd “Gyermekülés rögzítése
ISOFIX rendszert használva.” jelen fejezet következő
részében.)

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE
Az Ön járműve úgy készült, hogy a gyermekülé-
seket a hátsó ülésre tudja elhelyezni. A gyer-
mekülés beszerelésekor figyelmesen olvassa el
és kövesse az utasításokat ebben az útmutató-
ban és a gyermeküléshez tartozó kézikönyvben.

VIGYÁZAT

A gyermekülés rögzítési pontjai úgy készültek, hogy
ellenállnak a megfelelően beszerelt gyermekülések
által kifejtett terhelésnek. Semmilyen körülmények
között nem használhatók a felnőttek biztonsági övé-
hez vagy hevedereihez vagy más elemek járműhöz
rögzítésére. Ha mégis így tesz, sérülhetnek a gyer-
mekülés rögzítési pontjai. A gyermekülés nem rögzít-
hető megfelelően a sérült rögzítési pontoknál és a
gyermek súlyosan, akár halálosan is megsérülhet egy
esetleges ütközésben.

JVR0252XZ

A típus

JVR0510XZ

B típus

SSS0644Z

A rögzítési pontokhoz való csatlakoztatás
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Rögzítési pont helye

A bal és jobb oldali hátsó külső ülések rögzítési
pontjai a hátsó csomagtérfedél alatt találhatók.

A felső övet vezesse át a háttámlán és rögzítse a
rögzítési pontban, amellyel így a legegyenesebb
pozíciót biztosíthatja. A gyártó utasításai sze-
rint feszítse meg az övet, hogy a legcsekélyebb
lazaságot is elkerülje.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE ISOFIX
RENDSZERT HASZNÁLVA.

VIGYÁZAT

• Az ISOFIX gyermekülést csak a meghatározott he-
lyekre rögzítse. Az ISOFIX alsó kapcsolódási pon-
tokkal kapcsolatban lásd “ISOFIX gyermekülés
rendszer” jelen fejezet előző részében. Ha a gyer-
mekülést nem rögzíti megfelelően, a gyer-
mek súlyosan megsérülhet vagy akár meg is
halhat egy baleset esetén.

• Olyan gyermeküléseket, amelyeknek a használa-
tához kell felső heveder ne szereljen be olyan ülés-
re, amelyen nincs felső heveder.

• Ne rögzítse a gyermekülést a hátsó középső pozí-
cióba úgy, hogy közben az alsó ISOFIX rögzítési
pontokat használja. A gyermekülés így nem lesz
megfelelően rögzítve.

• Vizsgálja meg az alsó csatokat úgy, hogy az ujjai-
val benyúl a csatok alá, és ellenőrzi, nincs-e aka-
dály az ISOFIX csatjai felett, mint pl. a biztonsági
öv hevedere, vagy az üléspárna anyaga. A gyer-
mekülés nem lesz megfelelően rögzítve, ha az
ISOFIX csatjai akadályokba ütköznek.

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

Beszerelés a hátsó utasülésre
Előre néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcso-
latban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a
következő lépéseket az előre néző gyermekülés
ISOFIX rendszerrel történő beszereléséhez a
hátsó ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésrej1 .

2. A gyermekülés rögzítő csatjait rögzítse az
ISOFIX rendszer alsó rögzítési pontjaihoz
j2 .

3. A gyermekülés háttámláját a gépjármű ülésé-
nek háttámlájához kell rögzíteni. Ha az adott
ülésen nincs állítható fejtámla és az megaka-
dályozza a gyermekülés megfelelő illeszke-
dését, próbáljon meg egy másiküléspozíciót,
vagy egy másik gyermekülést.

SSS0790Z

SSS0646AZ

Előre néző: 1. és 2. lépés
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4. A rögzítést rövidítse le, hogy a gyermekülés
szorosan illeszkedjen; a gyermekülést a kö-
zepénél nyomja lefeléj3 és hátrafeléj4 a
térdével, hogy az ülés párnázatát és háttám-
láját össze tudja nyomni.

5. Ha a gyermekülésen felső heveder is találha-
tó, vezesse át a hevedert a megfelelő helyen
és rögzítse a megfelelő rögzítési ponthoz.
(Lásd “Gyermekülés rögzítése” jelen fejezet előző
részében.)

6. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást me-
gakadályozó rendszerrel van felszerelve, úgy
mint lábakkal, használja inkább azokat a fel-
ső heveder helyett. Ilyen esetben kövesse a
gyermekülés gyártójának utasításait.

7. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt
beleültetné a gyermeketj5 . Nyomja a gyer-
mekülést egyik oldalról a másik oldalra, majd
húzza meg előre, így meggyőződhet arról,
hogy megfelelően a helyen marad-e.

8. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelő-
en rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené.
Ha a gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3-
7 lépést.

Hátrafelé néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcso-
latban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a
következő lépéseket a hátrafelé néző gyermek-
ülés ISOFIX rendszerrel történő beszereléséhez
a hátsó ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésrej1 .

2. A gyermekülés rögzítő csatjait rögzítse az
ISOFIX rendszer alsó rögzítési pontjaihoz
j2 .

3. A rögzítést rövidítse le, hogy a gyermekülés
szorosan illeszkedjen; a gyermekülést a kö-
zepénél nyomja lefeléj3 és hátrafeléj4 a
kezével, hogy az ülés párnázatát és háttám-
láját össze tudja nyomni.

SSS0754AZ

Előre néző: 4. lépés
SSS0755AZ

Előre néző: 7. lépés
SSS0649AZ

Hátrafelé néző: 1. és 2. lépés

SSS0756AZ

Hátrafelé néző: 3. lépés
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4. Ha a gyermekülésen felső heveder is találha-
tó, vezesse át a hevedert a megfelelő helyen
és rögzítse a megfelelő rögzítési ponthoz.
(Lásd “Gyermekülés rögzítése” jelen fejezet előző
részében.)

5. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást me-
gakadályozó rendszerrel van felszerelve, úgy
mint lábakkal, használja inkább azokat a fel-
ső heveder helyett. Ilyen esetben kövesse a
gyermekülés gyártójának utasításait.

6. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt
beleültetné a gyermeketj5 . Nyomja a gyer-
mekülést egyik oldalról a másik oldalra, majd
húzza meg előre, így meggyőződhet arról,
hogy megfelelően a helyen marad-e.

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

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE
HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL

Beszerelés a hátsó ülésre -
automatikus zárási mód nélkül
Előre néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcso-
latban kövesse a gyártó utasításait. Előre néző
gyermekülés hátsó ülésre hárompontos bizton-
sági övvel (automatikus rögzítés nélkül) való be-
szereléséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésrej1 .

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illessze a csatba j2 ,
amíg meg nem érzi és meg nem hallja annak
becsatolódását.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermekülés-
hez tartozó rögzítő egységgel.

SSS0757AZ

Hátrafelé néző: 6. lépés SSS0758AZ

Előre néző: 1. lépés

SSS0493AZ

Előre néző: 2. lépés

SSS0647AZ

Előre néző: 4. lépés
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4. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg; a
gyermekülést a közepénél nyomja lefeléj3
és hátrafeléj4 a térdével, hogy az ülés pár-
názatát és háttámláját össze tudja nyomni,
és eközben húzza felfelé a biztonsági övet.

5. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt
beleültetné a gyermeketj5 . Nyomja a gyer-
mekülést egyik oldalról a másik oldalra, majd
húzza meg előre, így meggyőződhet arról,
hogy megfelelően a helyen marad-e.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelő-
en rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené.
Ha a gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3-
5 lépést.

Hátrafelé néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcso-
latban kövesse a gyártó utasításait. Hátrafelé
néző gyermekülés hátsó ülésre hárompontos

biztonsági övvel (automatikus rögzítés nélkül)
való beszereléséhez kövesse a következő lépé-
seket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésrej1 .

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illessze a csatba j2 ,
amíg meg nem érzi és meg nem hallja annak
becsatolódását.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermekülés-
hez tartozó rögzítő egységgel.

4. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg; a
gyermekülést a közepénél nyomja lefeléj3
és hátrafeléj4 a térdével, hogy az ülés pár-
názatát és háttámláját össze tudja nyomni,
és eközben húzza felfelé a biztonsági övet.

SSS0638AZ

Előre néző: 5. lépés

SSS0759AZ

Hátrafelé néző: 1. lépés

SSS0654AZ

Hátrafelé néző: 2. lépés

SSS0639AZ

Hátrafelé néző: 4. lépés

SSS0658AZ

Hátrafelé néző: 5. lépés
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5. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt
beleültetné a gyermeketj5 . Nyomja a gyer-
mekülést egyik oldalról a másik oldalra, majd
húzza meg előre, így meggyőződhet arról,
hogy megfelelően a helyen marad-e.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelő-
en rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené.
Ha a gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3-
5 lépést.

Beszerelés első utasoldali ülésre -
automatikus rögzítő üzemmód nélkül

VIGYÁZAT

• Ha van első utasoldali légzsák, ne szereljen hátra-
néző gyermekülést az első ülésre. Az első kiegé-
szítő légzsákok nagy erővel ütközéskor nagy erő-
vel fújódnak fel. A hátrafelé néző gyermekülés
rendszert megütheti az első kiegészítő légzsák
egy baleset során, ami a gyermek sérüléséhez
vagy halálához vezethet.

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

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

• Csecsemők ülését hátrafelé néző pozícióban kell
beszerelni, ezért nem szabad azt az első utasülés-
re szerelni, ha az utasoldali légzsák aktiválva van.

• Ha a biztonsági öveket nem használja, akkor a
gyermekülés rendszer nem nyújt megfelelő biz-
tonságot. A gyermekülés átfordulhat, vagy insta-
billá válhat, amely a gyermek sérülését eredmé-
nyezheti egy hirtelen megállás vagy ütközés so-
rán.

Előre néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcso-
latban kövesse a gyártó utasításait. Előre néző
gyermekülés első utas ülésre hárompontos biz-
tonsági övvel (automatikus rögzítés nélkül) való
beszereléséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Kapcsolja ki az utasoldali légzsákot a légzsák
kapcsolóját használva (ha van). (Lásd “Kiegé-
szítő légzsák rendszerek” jelen fejezet következő

JVR0285XZ
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részében.) Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” ál-
lásba és győződjön meg róla, hogy az első
utasoldali légzsák állapotára figyelmeztető
lámpa m (OFF) világít-e.

2. Csúsztassa az ülést a leghátsó állásbaj1 .

3. Távolítsa el a fejtámlátj2 .

4. Helyezze a gyermekülést az ülésre.

5. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illessze a csatba j3 ,
amíg meg nem érzi és meg nem hallja annak
becsatolódását.

6. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermekülés-
hez tartozó rögzítő egységgel.

7. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg; a
gyermekülést a közepénél nyomja lefeléj4
és hátrafeléj5 a térdével, hogy az ülés pár-
názatát és háttámláját össze tudja nyomni,
és eközben húzza felfelé a biztonsági övet.

8. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt
beleültetné a gyermeketj6 . Nyomja a gyer-
mekülést egyik oldalról a másik oldalra, majd
húzza meg előre, így meggyőződhet arról,
hogy megfelelően a helyen marad-e.

9. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelő-
en rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené.
Ha a gyermekülés túl laza, ismételje meg a 6-
8 lépést.

SSS0627Z

Előre néző: 2. és 3. lépés

SSS0360CZ

Előre néző: 5. lépés

SSS0647BZ

Előre néző: 7. lépés

JVR0286XZ

Előre néző: 8. lépés
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KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI
RENDSZERREL (SRS) KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kiegészítő első légzsákok
Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges
frontális ütközésnél a vezető és/ vagy az utas
fejét vagy mellkasát érő ütközési erőt. Az első
légzsákokat úgy tervezték meg, hogy azon az
oldalon fújódjon fel, ahol az ütközés éri a jármű-
vet.

Kiegészítő oldallégzsákok
Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges
oldalsó ütközésnél a vezető és első utas mellka-
sát érő ütközési erőt. Az oldalsó légzsákokat úgy
tervezték meg, hogy azon az oldalon fújódjon
fel, ahol az ütközés éri a járművet.

Kiegészítő függönylégzsák és
felborulás esetén aktiválódó légzsák
rendszer (Oroszország és Ukrajna)
Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges
oldalsó ütközés vagy borulás során a vezető és
az első ülésen, valamint a hátsó üléseken utazó
személyek fejére ható ütközési erőt. Oldalsó üt-
közések esetére az oldallégzsákokat úgy tervez-
ték meg, hogy azon az oldalon fújódjanak fel,
ahol az ütközés éri a járművet. Borulás esetén a
kiegészítő függönylégzsák és a borulás esetén
aktiválódó légzsák is aktiválódik.

Kiegészítő függönylégzsák és
felborulás esetén aktiválódó légzsák
rendszer (kivéve Oroszország és
Ukrajna)
Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges
oldalsó ütközés során a vezető és az első ülé-
sen, valamint az hátsó üléseken utazó szemé-
lyek fejére ható ütközési erőt. Az oldallégzsáko-
kat úgy tervezték meg, hogy azon az oldalon
fújódjon fel, ahol az ütközés éri a járművet.

Az SRS rendszert úgy tervezték meg, hogy kie-
gészítse egy esetleges ütközés során a vezető
és az utasok számára a biztonsági övek által
nyújtott védelmet, de nemhelyettesíti azokat.
Az SRS akár életet is menthet vagy megakadá-
lyozhatja súlyos sérülések kialakulását. Azon-
ban a felfújódó légzsákok zúzódásokat vagy
egyéb sérüléseket eredményezhetnek. A lég-
zsákok nem nyújtanak védelmet az alsó végta-
goknak. A biztonsági öveket mindig megfelelő-
en be kell csatolni, a vezetőnek és első utasnak
pedig megfelelő távolságban kell ülnie a kor-
mánykeréktől, műszerfaltól és az első ajtók bur-
kolatától. (Lásd “Biztonsági övek” jelen fejezet előző
részében.) Az oldallégzsákok gyorsan fúvódnak
fel, hogy megvédhessék az elöl utazókat. A fel-
fújódó légzsákok ereje sérülés kockázatát rejti
magában, ha az utasok túl közel ülnek vagy ép-
pen felé fordulnak a felfújódás pillanatában.

Az első és oldalsó légzsákok a felfúvódás után
hamar leengednek.

A függönylégzsák egy rövid ideig még felfújódva
marad.

A függönylégzsák és a borulás esetén aktiváló-
dó légzsák felfúvódás után még felfúvódva ma-
rad, mind oldalsó behatás, mind borulás ese-
tén.

A SRS csak a gyújtáskapcsoló “ON” helyzeté-
ben üzemel.

Ha a gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja, az
SRS légzsákokvisszajelző lámpája kb. 7 másod-
percig világít, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy
az SRS rendszer üzemkész (Lásd “Figyelmeztető
lámpák, visszajelző lámpák és hangjelzések” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZER

1-30 Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer



VIGYÁZAT

• A kiegészítő légzsákok elvileg nem nyílnak ki ol-
dalsó, hátsó ütközés, felborulás vagy kevésbé sú-
lyos frontális ütközés esetén. Mindig viselje a biz-
tonsági övet annak érdekében, hogy csökkenthes-
se az esetleges balesetekben szerezhető
sérülések kockázatát vagy súlyosságát.

• A biztonsági övek és kiegészítő légzsákok akkor a
leghatékonyabbak, ha az ülésben teljesen hátra-
dől egyenes derékkal. Az első kiegészítő légzsá-
kok ütközéskor nagy erővel fújódnak fel. Ha Ön
illetve utasa nincs bekötve, előre hajol, oldalt ül
vagy bármilyen más pozíciót foglal el, nagyobb az
esélye annak, hogy sérülést szenved vagy életét
veszti egy ütközés alkalmával. Ön és utasa súlyos,
akár halálos sérüléseket is szenvedhet a kiegészí-

tő légzsákok felfújódása esetén, ha éppen a lég-
zsákkal szembe néznek, amikor az felfújódik. Min-
den esetben dőljön hátra, amennyire még kényel-
mes, hogy minél messzebb legyen a
kormánykeréktől vagy a műszerfaltól. Minden-
esetben használja a biztonsági övet.

• A kezeit tartsa a kormánykeréken kívül. Ha a kezeit
a kormánykeréken belül tartja, növeli annak koc-
kázatát, hogy megsérül, ha a kiegészítő légzsákok
felfújódnak.SSS0131AZ

SSS0132AZ

SSS0006Z
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VIGYÁZAT

• Soha ne engedje gyermekeit biztonsági öv bekap-
csolása nélkül utazni vagy hogy kinyújtsák a kezü-
ket vagy fejüket az ablakon. Soha ne próbálja meg
az ölében vagy a karjában utaztatni a gyerekeket.
A veszélyes utazási formák egyes példáit az ábrá-
kon láthatja.

• A gyermekek súlyosan megsérülhetnek vagy akár
meg is halhatnak, ha az első légzsákok felfúvód-
nak, és nincsenek rendesen bekötve a gyerekülés-
be.

• Soha ne helyezzen hátrafelé néző gyermekülést
az első ülésre. Egy felfúvódó kiegészítő első lég-
zsák gyermekének súlyos sérülését vagy akár ha-
lálát is okozhatja. (Lásd “Gyermekülések” jelen
fejezet előző részében.)

SSS0007Z

SSS0008Z

SSS0009Z

SSS0099Z

SSS0100Z
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VIGYÁZAT

• A kiegészítő oldallégzsákok nem nyílnak ki frontá-
lis ütközés, hátsó ütközés, felborulás, vagy kevés-
bé súlyos oldalsó ütközés esetén. Mindig viselje a
biztonsági övet annak érdekében, hogy csökkent-
hesse a balesetekben szerezhető sérülések kocká-
zatát vagy súlyosságát.

• A kiegészítő függöny légzsákok nem nyílnak ki
frontális ütközés, hátsó ütközés, felborulás, vagy
kevésbé súlyos oldalsó ütközés esetén. Mindig
viselje a biztonsági övet annak érdekében, hogy
csökkenthesse a balesetekben szerezhető sérülé-
sek kockázatát vagy súlyosságát (kivéve Oroszor-
szág és Ukrajna).

• A kiegészítő oldallégzsákok és a borulás esetén
aktiválódó légzsákok nem nyílnak ki frontális üt-
közés, hátsó ütközés vagy kevésbé súlyos oldalsó
ütközés esetén. Mindig viselje a biztonsági övet
annak érdekében, hogy csökkenthesse a balese-
tekben szerezhető sérülések kockázatát vagy sú-
lyosságát (Oroszország és Ukrajna).

• A biztonsági övek és a kiegészítő oldallégzsákok,
függönylégzsákok és borulás esetén aktiválódó
légzsákok akkor a leghatékonyabbak, ha az ülés-
lapon minél közelebb ül a háttámlához, és a hát-
támla minél függőlegesebb. A kiegészítő oldallég-
zsák, függönylégzsák, illetve a függönylégzsák és
borulás esetén aktiválódó légzsák nagy erővel fú-
vódik fel. Ha Ön illetve utasa nincs bekötve, előre
hajol, oldalt ül vagy bármilyen más pozíciót foglal
el, nagyobb az esélye annak, hogy sérülést szen-
ved vagy életét veszti egy ütközés alkalmával.

• Ne engedje meg senkinek sem, hogy a kezét, lábát
vagy arcát közel tegye a kiegészítő oldallégzsá-
kokhoz, függönylégzsákokhoz, illetve a függöny-
légzsákhoz és borulás esetén aktiválódó légzsák-
hoz amelyek az első ülések oldalán vagy a tető
oldalán találhatók. Ne engedje meg senkinek sem,

SSS0059AZ

SSS0140Z

SSS0159Z

SSS0162Z
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aki az első utasülésen vagy a hátsó üléseken uta-
zik, hogy karját kinyújtsa vagy kihajoljon az abla-
kon. A veszélyes utazási formák egyes példáit az
ábrákon láthatja.

• Ha a hátsó ülésen ül, ne kapaszkodjon az első ülés
háttámlájába. A kiegészítő oldallégzsák, függöny-
légzsák, illetve a függönylégzsák és borulás ese-
tén aktiválódó légzsák nagy erővel fúvódik fel, ami
súlyos sérülést eredményezhet. Legyen különö-
sen óvatos gyermekek esetében, akiket mindig
megfelelően be kell kötni gyermekülésbe.

• Ne használjon üléshuzatot az első ülések háttám-
láján. Akadályozhatják az oldallégzsák megfelelő
működését.

Előfeszített biztonsági öv rendszer
Bizonyos típusú ütközések esetén az előfeszí-
tett biztonsági öv rendszer a kiegészítő légzsák-
rendszerrel együtt aktiválódhat.

Az első és hátsó ülés övfeszítői és az első külső
csatlakozópontjai segítenek megfeszíteni a biz-
tonsági övet bizonyos típusú ütközések esetén,
amelynek köszönhetően az első és hátsó ülése-
ken utazók nem mozdulnak el az üléspozícióból.
(Lásd “Előfeszített biztonsági öv rendszer” jelen feje-
zet következő részében.)

Légzsák figyelmeztető címkék

A kiegészítő frontális ütközés elleni utasvédelmi
rendszer figyelmeztető címkéi az ábrán látható
helyeken vannak elhelyezve.

A figyelmeztető címke j1 a vezetőoldali és/
vagy az utasoldali napellenzőn található.

A figyelmeztető címkej2 az utasoldali műszer-
fal-rész oldalán található.

Ez a címke arra figyelmeztet, hogy az első utasü-
lésre ne helyezzen hátrafelé néző gyermekülést,
mivel annak e helyen való elhelyezése ütközés
esetén, a légzsák kinyílásakor súlyos sérülést
okozhat a kisgyermeknek.

A címkej1 a következőkre figyelmeztet:

“SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermek-
ülést olyan ülésen, amelyet elölről AKTÍV LÉG-
ZSÁK véd, mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚ-
LYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.”

Első légzsákkal ellátott járművekben hátrafelé
néző gyermekülést csak a hátsó ülésen használ-
jon.

Ha a gépjárműbe gyermekülést szerel be, min-
den esetben kövesse a gyermekülés rendszer
gyártójának utasításait. További információért
lásd “Gyermekülések” jelen fejezet előző részében.

SSS1023Z

Címke helye

JVR0243XZ

Légzsák figyelmeztető címke
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SRS légzsák figyelmeztető lámpa

Az SRS légzsák figyelmeztető lámpája, amely a
m műszerfalon jelenik meg, figyeli a légzsák-
rendszer áramköreit, az előfeszítős biztonsá-
giöv- rendszert a kapcsolódó vezetékeket.

Ha a gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja, az
SRS légzsákok visszajelző lámpája kb. 7 másod-
percig világít, majd kialszik. Ez jelzi, hogy az SRS
rendszerek működésre készek.

Ha a következő feltételek közül bármelyik fellép,
a légzsák és/ vagy az övfeszítő rendszert javít-
tatni kell:

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa kb. 7 másod-
perc eltelte után is világít.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa megszakítá-
sokkal villog.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa egyáltalán
nem világít.

Ilyen feltételek mellett az első légzsákok, és/
vagy előfeszített biztonsági öv nem fog megfe-
lelően működni. Ellenőrizni és javítani kell őket.
Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Köz-
ponttal vagy szakszervizzel.

SPA1097Z
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KIEGÉSZÍTŐ LÉGZSÁK RENDSZEREK
1. Ütközési zóna érzékelője

2. Kiegészítő első légzsákmodulok

3. Az első utasoldali légzsák kapcsolója

4. Kiegészítő oldallégzsákmodulok

5. Kiegészítő függönylégzsák és felborulás
esetén aktiválódó légzsák rendszer
(Oroszország és Ukrajna)

6. Kiegészítő függönylégzsák és felborulás
esetén aktiválódó légzsák felfúvói
(Oroszország és Ukrajna)

7. Nyomásérzékelő az ajtóban (Oroszország
és Ukrajna)

8. Műhold szenzor

9. Biztonsági öv előfeszítő visszahúzó

10. Diagnosztikai érzékelő egység

11. Deréköv külső övfeszítője

VIGYÁZAT

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kormánykerék
puha közepére, a műszerfalra valamint az ajtókra
és első ülésekre illetve azok közelébe. Ne helyez-
zen semmilyen tárgyat a kormánykerék puha kö-
zepe és az utasok közé illetve a műszerfalra, az
ajtók burkolata közelébe és az első ülésekre. Az
ilyen tárgyak veszélyessé válhatnak és sérülést
okozhatnak, ha a kiegészítő légzsákok felfúvód-
nak.

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

• A kiegészítő légzsákrendszeren vagy annak alkat-
részein vagy vezetékein jogosulatlan módosításo-
kat végrehajtani tilos. Ennek célja: megelőzni a
kiegészítő légzsákrendszer esetleges felfúvódá-
sát illetve megelőzni annak sérüléseit.

• Ne végezzen el jogosulatlan módosításokat a gép-
jármű elektromos rendszerén, felfüggesztésein,

NIC2942
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az első szerkezeti elemeken és az oldalsó panele-
ken. Ez befolyásolhatja a kiegészítő légzsákrend-
szer megfelelő működését.

• A kiegészítő légzsákrendszer megváltoztatása sú-
lyos személyi sérülést okozhat. A jogosulatlan mó-
dosítások magukban foglalják a kormánykerék és
a műszerfal változtatásait, egyéb anyagok felhe-
lyezését a kormánykerék puha közepére vagy a
műszerfalra vagy a kiegészítő légzsákrendszer
egyes elemei köré.

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

• Az SRS kábelköteg csatlakozói sárgák és/ vagy
narancssárgák a könnyebb azonosíthatóság érde-
kében.

Ha az első légzsákok kinyílnak, meglehetősen
hangos puffanást hallhat, amit némi füst követ-
het. Ez a füst nem ártalmas és nem utal tűzre.
Ugyanakkor ne lélegezze be, mert légúti irritáci-
ót és nehézlégzési tüneteket okozhat. Akikeleve
légzési nehézségekkel küzdenek, minél előbb
friss levegőhöz kell jutniuk.

Kiegészítő első légzsákok
A vezető kiegészítő légzsákja a kormánykerék
közepében található. Az utas kiegészítő
légzsákja a műszerfalon, a kesztyűtartó fölött
található.

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

Az utasoldali légzsák statusára figyelmeztető
lámpa:

Az utasoldali első légzsák állapotára figyelmez-
tető lámpa a műszerfalon található.

Ha a gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja, az
utasoldali első légzsák állapotára figyelmeztető
ON és OFF lámpa felvillan, majd az utasoldali
első légzsák állapotának függvényében kikap-
csol vagy továbbra is világít.

SSS1099Z

OFF lámpa

JVR0264XZ

ON lámpa
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• Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van és az uta-
soldali első légzsák aktív, az utasoldali első lég-
szák OFF visszajelző lámpája (m ) 7 másodperc
után kialszik.

Az utasoldali első légzsák ON visszajelző
lámpája (m ) világít, majd 1 perc után ki-
kapcsol ha az utasoldali első légzsák kapcso-
lója “ON” állásban van.

• Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van és az uta-
soldali első légzsák inaktív, az utasoldali első lég-
zsák ON visszajelző lámpája (m ) 7 másodperc
után kialszik.

Az utasoldali első légzsák OFF lámpája
(m ) világít és így is marad, amíg az utasol-
dali első légzsák kapcsolója “OFF” állásban
van.

Ha az első utasoldali légszák visszajelző lámpá-
ja nem a fentiek szerint működik, előfordulhat,
hogy az első utasoldali légzsák nem működik
megfelelően. Ellenőriztesse a rendszert és szük-
ség esetén javíttassa meg egy INFINITI Központ-
ban vagy szakszervizben.

Az első utasoldali légzsák kapcsolója:

Az első utasoldali légzsák kikapcsolható a lég-
zsák kapcsolójávaljA , amely a kesztyűtartóban
található.

Az első utasoldali légzsák kikapcsolásához a
következők szerint járjon el:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

2. Nyissa ki a kesztyűtartót és a mechanikus
kulcsot illessze az utasoldali légzsák kapcso-
lójába. A mechanikus kulcs használatával
kapcsolatban lásd “Kulcsok” a “3. Indulás előtti
ellenőrzések és beállítások” fejezetben.

3. Nyomja be és forgassa el a kulcsot “OFF”
állásba.

4. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba. Az
utasoldali első légzsák OFF lámpa (m ) fel-
villan és folyamatosan világít.

Az első utasoldali légzsák bekapcsolásához a
következők szerint járjon el:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

2. Nyissa ki a kesztyűtartót és a mechanikus
kulcsot illessze az utasoldali légzsák kapcso-
lójába.

3. Nyomja be és forgassa el a kulcsot “ON” ál-
lásba.

4. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba. Az
utasoldali első légzsák ON lámpája (m )
világít.

5. 1 perce elteltével az utasoldali első légzsák
ON lámpája (m ) kikapcsol.

Kiegészítő oldallégzsákok

A kiegészítő oldallégzsákok az első ülések ülés-
támlájának oldalában találhatók.

A kiegészítő oldallégzsákokat arra tervezték,
hogy nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél nyíl-

JVR0375XZ

SSS0521Z
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janak ki, ugyanakkor a légzsákok akkor is felfú-
vódhatnak, ha egy más típusú ütközésben fellé-
pő erők nagyon hasonlóak egy oldalsó ütközés-
hez. Elképzelhető, hogy bizonyos oldalsó
ütközések esetén nem fognak kinyílni. A jármű
sérülése (vagy annak hiánya) nem mindig utal a
kiegészítő oldallégzsák megfelelő működésére.

Kiegészítő függönylégzsák és
felborulás esetén aktiválódó légzsák
rendszer (Oroszország és Ukrajna)
A kiegészítő függönylégzsákés a felborulás ese-
tén aktiválódó légzsák a tetőben található.

A kiegészítő függönylégzsákokat és a borulás
esetén aktiválódó légzsákokat arra tervezték,
hogy nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél vagy
boruláskor nyíljanak ki, ugyanakkor a légzsákok
akkor is felfúvódhatnak, ha egy más típusú üt-
közésben fellépő erők nagyon hasonlóak egy
oldalsó ütközéshez. Előfordulhat, hogy bizo-
nyos oldalsó ütközések vagy borulás esetén
nem fúvódnak fel. A jármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő függöny-
légzsák vagy borulás esetén aktiválódó légzsák
megfelelő működésére.

Kiegészítő függönylégzsák és
felborulás esetén aktiválódó légzsák
rendszer (kivéve Oroszország és
Ukrajna)
A kiegészítő függönylégzsák a tetőben találha-
tó.

A kiegészítő függönylégzsákokat arra tervezték,
hogy nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél nyíl-
janak ki, ugyanakkor a légzsákok akkor is felfú-
vódhatnak, ha egy más típusú ütközésben fellé-
pő erők nagyon hasonlóak egy oldalsó ütközés-
hez. Elképzelhető, hogy bizonyos oldalsó
ütközések esetén nem fognak kinyílni. A jármű
sérülése (vagy annak hiánya) nem mindig utal a
kiegészítő függönylégzsák megfelelő működé-
sére.

ELŐFESZÍTETT BIZTONSÁGI ÖV
RENDSZER

VIGYÁZAT

• Az előfeszített biztonsági öv rendszer aktiválás
után nem újrafelhasználható. A visszahúzóval és
csatlakozóházzal együtt egy egységként ki kell
cserélni.

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

• Az előfeszített biztonsági öv rendszeren vagy an-
nak alkatrészein vagy vezetékein jogosulatlan mó-
dosításokat végrehajtani tilos. Ez kiválthatja az
előfeszített biztonsági öv rendszer véletlenszerű
aktiválódását vagy sérülését.

• Az előfeszített biztonsági övrendszeren elvégzen-
dő feladatokat minden esetben egy INFINITI Köz-
pontnak vagy szakszerviznek kell elvégeznie. Az
SRS kábelköteget ne válassza le vagy módosítsa.
Nem hitelesített elektronikus tesztelő-berendezés
vagy eszköz nem használható az előfeszített biz-
tonsági öv rendszeren.

• Ha meg akarja semmisíteni az előfeszített bizton-
sági öv rendszert, vagy le akarja selejtezni a jár-
művet, lépjen kapcsolatba egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel. Az előfeszített biztonsági öv
rendszer ártalmatlanítási eljárása az INFINITI Szer-
viz Útmutatóban kerül bemutatása. A helytelen ár-
talmatlanítási eljárás személyi sérülést okozhat.

Bizonyos típusú ütközések esetén az előfeszí-
tett biztonsági öv rendszer a kiegészítő légzsák-
rendszerrel együtt aktiválódhat.

Az övfeszítő rendszer segít megfeszíteni a biz-
tonsági öveket, ha a gépjármű bizonyos típusú
ütközésben vesz részt illetve segít az első és
hátsó utasokat a megfelelő üléspozícióban tar-
tani.

Az előfeszítő rendszer az első és hátsó biztonsá-
gi övek visszahúzójával és rögzítési pontjával
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egy helyen található. Ezek a biztonsági övek a
hagyományos övekkel megegyező módon hasz-
nálhatók.

Amikor az övfeszítő rendszer aktiválódik, nagy
zajt hallhat, amelyet füst is követhet. Ez a füst
nem ártalmas és nem utal tűzre. Ugyanakkor ne
lélegezze be, mert légúti irritációt és nehézlég-
zési tüneteket okozhat. Akik eleve légzési ne-
hézségekkel küzdenek, minél előbb friss leve-
gőhöz kell jutniuk.

JAVÍTÁSI ÉS CSERE MŰVELET

VIGYÁZAT

• Ha a kiegészítő első-, oldalsó- és függönylégzsá-
kok vagy a kiegészítő függönylégzsák és borulás
esetén aktiválódó légzsák aktiválásra kerültek és
felfújódtak, a légzsák modulok nem fognak meg-
felelően működni, ezért azokat ki kell cserélni. A
légzsák modul cseréjét csak INFINITI Központ vagy
szakszerviz végezheti el. A felfújódott légzsák mo-
dulok nem javíthatók.

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

• Ha meg akarja semmisíteni az SRS rendszert vagy
le akarja selejtezni a járművet, lépjen kapcsolatba
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel. Meg-
felelő ártalmatlanítási folyamatok az INFINITI

Szerviz Útmutatóban kerülnek bemutatása. A
helytelen ártalmatlanítási eljárás személyi sérü-
lést okozhat.

A kiegészítő első-, oldalsó- és függönylégzsá-
kok, illetve a függönylégzsák és a borulás ese-
tén aktiválódó légzsákok, valamint a biztonsági
öv előfeszítő rendszer úgy kerültek megterve-
zésre, hogy csak egyszer lehessen őket aktivál-
ni. Emlékeztetőül, hacsak az SRS légzsák rend-
szer jelzőlámpája nem sérült, az SRS légzsák-
rendszer jelzőlámpája világít a felfúvódás után.
Az SRS rendszer javítását vagy cseréjét csak
INFINITI Központ vagy szakszerviz végezheti el.

Ha karbantartást kell elvégezni a gépjárművön,
a karbantartást végző személy figyelmét fel kell
hívni a légzsákrendszerre illetve az övfeszítő
rendszerre. A gyújtáskapcsolónak mindig
“LOCK” állásban kell lennie, amikor a motorház-
tető alatt vagy a jármű belsejében dolgozik.

Gyalogosokkal történő frontális ütközés esetén
a felugró motorháztető segít csökkenteni a gya-
logos fejére ható ütést. A rendszert úgy tervez-
ték meg, hogy frontális ütközés esetén a motor-
háztető hátsó része felpattanjon, így megfelelő
távolságot biztosítva a motorháztető és a motor-
tér között, amely segít csökkenteni a gyalogosra
ható ütés mértékét.

A felugró motorháztető csak bizonyos frontális
ütközések (gyalogos vagy egyéb objektum) ese-
tén aktiválódik, ha a gépjármű a meghatározott-
nál magasabb sebességgel halad. A felugró mo-
torháztető aktiválásához beállított sebesség a
modelltől függ. Menet közben a felugró motor-
háztető működésbe léphet, ha a jármű alját vagy
a lökhárítót érő ütközés következik be. A rend-
szer akkor aktiválódik, ha az ütközés ereje elér
egy bizonyos szintet, azonban az is előfordul-
hat, hogy ilyenkor a lökhárító még nem sérül.

A felugró motorháztető csak olyankor működik,
ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van. Ha a
gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, a felnyitott
motorháztetőre figyelmeztető lámpa felvillan 7
másodpercre, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy
a felugró motorháztető működésre kész. (Lásd
“Figyelmeztető lámpák, visszajelző lámpák és
hangjelzések” a “2. Műszerek és kezelőszervek” feje-
zetben.)

FELUGRÓ MOTORHÁZTETŐ
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VIGYÁZAT

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

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

• A felugró motorháztető egyes elemeinek- beleért-
ve a motorháztetőt, az első lökhárítót vagy éppen
ezek vezetékelését- módosítása nem megenge-
dett. Ennek célja, hogy a véletlenszerű vagy nem
megfelelő aktiválódást vagy a rendszer sérülését
megakadályozza.

• A felugró motorháztetőn vagy akörül elvégzendő
munkákat csak INFINITI Központ vagy szakszerviz
végezheti el. A felugró motorháztető rendszer ve-
zetékeit nem szabad módosítani, kikötni. A felugró
motorháztető rendszeren nem jóváhagyott elek-
tromos berendezések vagy teszt eszközök haszná-
lata nem megengedett. Ez hatással lehet a rend-
szer működésére és véletlenszerű vagy hibás akti-
válódást eredményezhet.

• A motorháztető felnyitására használt kart ne húz-
za meg, vagy a motorháztetőt ne nyomja le miután
a rendszer aktiválódott. Ha mégis így tenne, a mo-
torháztető sérülhet, mivel azt a rendszer aktiválá-
sa után nem lehet kézzel lenyomni. Ha a felugró
motorháztető rendszer aktiválódik, keressen fel
egy INFINITI központot vagy szakszervizt.

• Ha a felugró motorháztető rendszert meg kell sem-
misíteni vagy az autót bontani kell, vegye fel a kap-
csolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszerviz-
zel. A felugró motorháztető rendszer megsemmi-
sítésére megfelelő folyamatok kerültek
meghatározásra a INFINITI szervizkönyvben. A
helytelen ártalmatlanítási eljárás személyi sérü-
lést okozhat.

• Aktiválás után a felugró motorháztető rendszert
nem lehet újra felhasználni. A cserével kapcsolat-
ban keressen fel egy INFINITI Központot vagy szak-
szervizt. Ha a gépjárművet elölről behatás éri, de a
rendszer nem aktiválódik, ellenőriztesse és ha
szükséges cseréltesse ki egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel.
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MEGJEGYZÉS

Áttekintéshez lásd “Műszerfal” a “0. Ábrákkal ellátott
tartalomjegyzék” fejezetben és “Mérők és
mérőműszerek” a “0. Ábrákkal ellátott
tartalomjegyzék” fejezetben.

A mutatók kicsit megmozdulhatnak miután a
gyújtáskapcsolót “OFF” állásba állítja. Ez nem
hiba.

SEBESSÉGMÉRŐ ÉS
KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ

Sebességmérő

A sebességmérő a jármű sebességét mutatja
(km/h vagy MPH).

Kilométerszámláló/Kettős
kilométerszámláló

Kilométerszámláló/kettős kilométerszámláló a
gépjármű információs kijelzőjén jelenik meg,
amikor a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van.

A kilométerszámlálój1 megmutatja a teljes tá-
volságot, amit járművével megtett.

A kettős kilométerszámlálój2 kijelzőn külön,
egyéni utak távolságát jelenítheti meg.

A kettős kilométerszámláló kijelző megváltoz-
tatása:

Nyomja meg a <TRIP RESET> gombotj3 a kom-
binált műszer paneljének jobb vagy bal oldalán,
hogy megváltoztassa kijelzőt a következők sze-
rint:

TRIP A → TRIP B → TRIP A (ÚT A → ÚT B → ÚT A)

A kettős kilométerszámláló visszaállítása:

A távolságmérő nullázásához nyomja meg a
<TRIP RESET> gombotj3 több, mint 1 másodper-
cig.

FORDULATSZÁMMÉRŐ

A fordulatszámmérő a motor percenkénti fordu-
latszámát (rpm) mutatja. Ne pörgesse a motort
a piros sávbaj1 .

A piros sáv modellektől függően változik.

JVI0732XZ

JVI0771XZ
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HŰTŐFOLYADÉK HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ
MŰSZER

A hűtőfolyadék hőmérsékletét jelző műszerről
leolvasható a motor hűtőfolyadékának hőmér-
séklete.

A motor hűtőfolyadékának hőmérséklete akkor
normális, ha a mutatótű az ábrán is jelzett zónán
j1 belül van.

A motor hűtőfolyadékának hőmérsékletére ha-
tással vannak a vezetési feltételek és a külső
levegő hőmérséklete.

FIGYELMEZTETÉS

• Ha a motor hűtőfolyadékát figyelő műszer azt jelzi,
hogy a folyadék hőmérséklete a normál skála vé-
gén, a meleg (H) tartományban van, csökkentse a
gépjármű sebességét, hogy a hűtőfolyadék
hőmérsékletét is csökkenteni tudja.

• Ha a műszer azt jelzi, hogy a folyadék hőmérsékle-
te a normál tartomány felett van, ez első biztonsá-
gos helyen állítsa meg a járművet és járassa alap-
járaton a motort.

• Ha a motor túlmelegedett, a jármű üzemeltetésé-
nek folytatása súlyos károkat okozhat a motorban.
(Lásd “Ha a gépjármű túlmelegszik” a “6. Szük-
séghelyzet esetén” fejezetben a szükséges
azonnali intézkedéseket illetően.)

ÜZEMANYAGSZINT MÉRŐ

Az üzemanyagszint-mérő jelzi az üzemanyag
körülbelüli szintjét a tartályban, amikor a gyúj-
táskapcsoló “ON” állásban áll.

A mérőműszer lassan mozoghat fékezés,
kanyarodás, gyorsítás közben, lejtőn lefelé, fel-
felé való haladás közben, az üzemanyag tartály-
ban való mozgása miatt.

Az alacsony üzemanyagszintet jelző lámpa m
felvillan a műszerfalon, ha az üzemanyagtartály-

ban az üzemanyag szintje alacsony. Tankoljon
minél előbb, de még az előtt, hogy a mutató eléri
az üres szintet (0).

A nyíl m szimbólum azt jelzi, hogy az üzema-
nyagbetöltő fedél a jármű jobb oldalán találha-
tó.

FIGYELMEZTETÉS

Még az előtt tankoljon, hogy a mérőműszer eléri az
üres (0) állapotot.

Az üzemanyagtartályban kell még lennie vala-
mennyi tartalék üzemanyagnak, amikor az
üzemanyagszint-mérő eléri az üres szint (0) ál-
lást.

JVI0767XZ
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MŰSZEREK FÉNYEREJÉNEK
SZABÁLYOZÁSA

A műszerek fényerejének szabályozása csak ak-
kor működik, ha a gyújtáskapcsoló “ON” hely-
zetben van. Ha a kapcsolót működésbe hozza, a
gépjármű információs kijelzője átvált a fényerő
beállítását elősegítő üzemmódba.

Nyomja meg a kapcsoló + oldalátjA a műszerek
és a műszerfal panel fényerejének növeléséhez.
A grafikonj1 elmozdul a + oldalra.

Nyomja meg a kapcsoló - oldalátjB a fényerő
csökkentéséhez. A grafikonj1 elmozdul a - ol-
dalra.

Amikor a fényerő eléri a maximumot vagy a mi-
nimumot, egy figyelmeztető hangot hall.

Ha a műszerek fényerejét szabályozó kapcsolót
5 másodpercnél hosszabb ideig nem használja,
a gépjármű információs kijelző visszaáll a nor-
mál megjelenítési módra.

AUTOMATIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ (AT)
POZÍCIÓ INDIKÁTOR
Az automata sebességváltó (AT) pozíciójának
visszajelzője azt jelzi, hogy a váltókar milyen
állásban van, amikor a gyújtáskapcsolót “ON”
állásba teszi. (Lásd “33. Automatikus sebességváltó
(AT) pozíció indikátor” jelen fejezet következő részé-
ben és “Vezetés automata sebességváltóval (AT)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

JVI0644XZ
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Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa Biztonsági öv figyelmeztető lámpa Távolsági fényszóró visszajelző lámpa

Fék figyelmeztető lámpa Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS)
légzsákra figyelmeztető lámpa.

Hibás működés visszajelző lámpája
(MI)

Töltés figyelmeztető lámpa

Menetstabilizáló rendszer (VDC)
figyelmeztető lámpája (Oroszország és
Ukrajna)/Elektronikus menetstabilizáló
rendszer (ESP) figyelmeztető lámpája
(Európa)

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa

Ütközés előtti vészfékező rendszer
visszajelző lámpája* Tompított fényszóró visszajelző lámpája Biztonsági visszajelző lámpa

Alacsony üzemanyagszintre
figyelmeztető lámpa Ajtók zárását jelző lámpa Világítás visszajelző lámpája

Alacsony keréknyomás figyelmeztető
lámpája ECO drive visszajelző lámpa*

Stop/Start rendszer (Európa)
visszajelző/Alapjárati Stop rendszer
(Oroszország és Ukrajna) visszajelző

Fő figyelmeztető lámpa Első ködlámpa visszajelző lámpa Irányjelző/vészvillogó visszajelző
lámpák

Felnyitott motorháztetőre
figyelmeztető lámpa

Az utasoldali légzsák statusára
figyelmeztető lámpa

Menetstabilizáló rendszer (VDC)
kikapcsolására figyelmeztető lámpa
(Oroszország és Ukrajna)/Elektronikus
menetstabilizáló rendszer (ESP)
kikapcsolására figyelmeztető lámpa
(Európa)

Szervo kormány figyelmeztető
lámpája

Távolsági fényszóró asszisztens
visszajelző lámpája* *: ha van

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK, VISSZAJELZŐ LÁMPÁK ÉS HANGJELZÉSEK
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LÁMPÁK ELLENŐRZÉSE
Becsukott ajtók mellett húzza be a kéziféket,
csatolja be a biztonsági övét és állítsa a gyújtás-
kapcsolót “ON” állásba a motor beindítása nél-
kül. A következő lámpák fognak felvillanni (ha
vannak): m , m , m , m , m

A következő lámpák fognak röviden felvillanni
(ha vannak), majd kialudni:m ,m ,m , m ,
m , m , m

Ha valamelyik lámpa nem világít vagy a leírt
módtól eltérően világít, akkor előfordulhat,
hogy az izzó égett ki és/vagy a rendszer hibásan
működik. Ellenőriztesse a rendszert és szükség
esetén javíttassa meg egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben.

Egyes visszajelzők és figyelmeztetések a gép-
jármű információs kijelzőjén is megjelennek a
kilométeróra és a fordulatszámmérő között.
(Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a “2. Műsze-
rek és kezelőszervek” fejezetben.)

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK

Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, a blok-
kolásgátló rendszer (ABS) figyelmeztető lámpá-
ja felvillan, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy az
ABS rendszer üzemkész.

Ha az ABS figyelmeztető lámpája akkor is világ-
ít, amikor a motor jár, az azt jelenti, hogy az ABS

rendszer nem működik megfelelően. Ellenőriz-
tesse a rendszert egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

Ha az ABS rendszer hibája fellép, a blokkolás-
gátló funkciók kikapcsolnak. A fékrendszer ek-
kor normálisan működik, de a blokkolásgátló
rásegítés nélkül. (Lásd “Blokkolásgátló rendszer
(ABS)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

Fék figyelmeztető lámpa

VIGYÁZAT

• Amennyiben a fékfolyadék- szint a minimum jelzés
alatt van a fékfolyadék- tartályban, ne vezesse to-
vább a járművet addig, amíg egy INFINITI Központ
vagy szakszerviz nem ellenőrizte a rendszert.

• Akkor is vontassa a járművét, ha úgy ítéli meg,
hogy a jármű továbbvezetése veszélytelen.

• A féktávolság megnőhet, ha a fékpedált úgy nyom-
ja le, hogy a motor nem jár és/ vagy a fékfolyadék
szintje alacsony, és ebben az esetben a pedál útja
is illetve a rá kifejtendő erő is nagyobb lesz.

A fék figyelmeztető lámpája jelzi a rögzítőfék
működését, az alacsony fékfolyadék szintet és
az ABS hibás működését.

A rögzítőfék figyelmeztető lámpája:

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásba van állítva
úgy, hogy a rögzítőfék be van húzva, a figyel-
meztető lámpa világít. Ha a rögzítőféket kioldja,
a figyelmeztető lámpa kialszik.

Ha a rögzítőféket nem teljesen oldja ki, a lámpa
továbbra is világít. Vezetés előtt győződjön meg
róla, hogy a fék figyelmeztető lámpája kialudt-
e. (Lásd “Rögzítőfék” a “3. Indulás előtti ellenőrzések
és beállítások” fejezetben.)

Alacsony fékfolyadék figyelmeztetés:

Ha az alacsony fékfolyadékra figyelmeztető lám-
pa világít miközben a motor jár vagy vezetés
közben felvillan, de a rögzítő fék ki van engedve,
az azt jelzi, hogy a fékfolyadék szintje nagyon
alacsony.

Ha a fék figyelmeztető lámpája vezetés közben
villan fel, állítsa meg a járművet egy biztonságos
helyen, amint lehet. Állítsa meg a motort és el-
lenőrizze a fékfolyadék szintjét. Ha a fékfolya-
dék szintje a minimum jelnél van, szükség sze-
rint töltsön utána. (Lásd “Fékfolyadék” a “8. Kar-
bantartás és önállóan elvégezhető műveletek”
fejezetben.)

Ha a fékfolyadék szintje megfelelő, ellenőriztes-
se alaposan a fékrendszert egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.
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Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmeztető:

Ha a rögzítőfék ki van engedve és a fékfolyadék
szintje megfelelő, ha mind a fékekre figyelmez-
tető lámpa, mind pedig az ABS rendszer figyel-
meztető lámpája világít, az azt jelentheti, hogy
az ABS rendszer nem működik megfelelően. El-
lenőriztesse a fékrendszert és szükség esetén
javíttassa meg egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben. (Lásd “ Blokkolásgátló rendszer
(ABS) figyelmeztető lámpa” jelen fejezet előző részé-
ben.)

Töltés figyelmeztető lámpa

Amikor a gyújtáskapcsolót “ON” állásba fordít-
ja, világítani kezd a töltés figyelmeztető lámpa.
Miután beindította a motort, a töltés figyelmez-
tető lámpa kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a töl-
tésrendszer üzemkész.

Ha a töltésvisszajelző lámpa világít amikor a
motor jár vagy vezetés közben felvillan, az azt
jelenti, hogy a töltésrendszer nem működik
megfelelően, javításra lehet szükség.

Ha a töltés figyelmeztető lámpája vezetés köz-
ben villan fel, állítsa meg a járművet egy bizton-
ságos helyen, amint lehet. Állítsa le a motort és
ellenőrizze a generátor ékszíjat. Ha az ékszíj
laza, szakadt vagy hiányzik, a töltésrendszert
javítani kell. (Lásd “Hajtószíjak” a “8. Karbantartás
és önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.)

Ha úgy tűnik, hogy a generátor megfelelően mű-
ködik, de a töltésjelző lámpa továbbra is világít,
azonnal ellenőriztesse a töltésrendszert egy
INFINITI Központban vagy egy szakszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS

Ne vezesse tovább a járművét, ha a generátor ékszíja
laza, törött vagy hiányzik.

Ütközés előtti vészfékező
rendszer figyelmeztető
lámpája (ha van)

Ha a gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja, az
ütközés előtti vészfékező rendszer figyelmezte-
tő lámpája világít. A motor elindítása után az
ütközés előtti vészfékező rendszer figyelmezte-
tő lámpája kialszik.

Ez a lámpa akkor világít, ha ütközés előtti vész-
fékező rendszer OFF állásba van állítsa az alsó
kijelzőn.

Ha ez a lámpa akkor világít, amikor az ütközés
előtti vészfékező rendszer ON állásba van állít-
va, az azt jelzi, hogy a rendszer nem elérhető.
Lásd “Ütközés előtti vészfékező rendszer (ha van)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben további részle-
tekért.

Alacsony üzemanyagszintre
figyelmeztető lámpa

Ez a lámpa akkor világít, ha az üzemanyagszintje
alacsony az üzemanyagtartályban. Töltse fel
üzemanyaggal amint lehetséges, lehetőleg még
mielőtt az üzemanyagszint- mérő eléri a 0 (üres)
helyzetet.

Egy minimális mennyiségű üzemanyag marad
még a tartályban, amikor az üzemanyag mérője
eléri a 0 helyzetet.

Alacsony keréknyomás
figyelmeztető lámpája

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, az ala-
csony keréknyomás figyelmeztető lámpája fel-
villan, majd kialszik. Ez jelzi, hogy az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető rendszer műkö-
désre kész.

Ez a lámpa felvillan, ha valamelyik abroncs nyo-
mása lecsökken, az abroncs defektes vagy a
rendszer működésében hiba lépett fel.

A guminyomást figyelő rendszer (TPMS) felügye-
li az összes abroncs levegőnyomását.

Alacsony keréknyomás figyelmeztetés:

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy az abroncsok
nyomása alacsony, a figyelmeztető lámpa felvil-
lan. A [Low tyre pressure] figyelmeztetés jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.
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Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa felvillan álljon meg és állítsa be az abron-
csok nyomását a javasolt HIDEG értékre, amely
a gumiabroncsok címkén található. Használjon
mérőműszert a keréknyomás ellenőrzéséhez.

Előfordulhat, hogy az alacsony keréknyomásra
figyelmeztető lámpa nem alszik ki automatiku-
san, miután a nyomást beállította. Azt követően,
hogy az abroncs nyomását beállította a javasolt
értékre, állítsa vissza a gépjárműben regisztrált
nyomásértékeket, majd vezesse a gépjárművet
25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebességgel.

Ezekkel a műveletekkel aktiválható a TPMS és
kapcsolható ki az alacsony keréknyomásra fi-
gyelmeztető lámpa.

A TPMS visszaállítását végre kell hajtani azt kö-
vetően, hogy a kereket vagy az abroncsot kicse-
rélte vagy ha az abroncsokat forgatta.

A külső levegőhőmérséklettől függően az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa fel-
villanhat, még akkor is, ha a keréknyomást a
megfelelő értékre beállította. Állítsa be a kerék-
nyomást a javasolt HIDEG értékre, amikor az ab-
roncsok hidegek és állítsa vissza a TPMS-t.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa még a visszaállítást követően is világít,
az azt jelentheti, hogy a TPMS nem működik
megfelelően. Ellenőriztesse a rendszert egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

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

Defektes kerék figyelmeztetése:

Defektes kerék figyelmeztető lámpája akkor je-
lenik meg, ha valamelyik kerék defektes.

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy egy vagy több
abroncs defektes, az alacsony nyomásra figyel-
meztető lámpa folyamatosan világít és 10 má-
sodpercig figyelmeztető hangot is hall. A [Flat
Tyre] figyelmeztetés megjelenik a gépjármű in-
formációs kijelzőjén is.

A figyelmeztető hang csak az első figyelmezte-
tésnél hallható, a figyelmeztető lámpa azonban
folyamatosan világít. Ha a figyelmeztetés akti-
válódik, állíttassa vissza a rendszert és ellen-
őriztesse vagy cseréltesse ki a kereket egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben. An-
nak ellenére, hogy az abroncsot beállítja a HID-
EG abroncsnyomásra, a figyelmeztető lámpa ak-
kor is világít, amíg a rendszert vissza nem állít-
tatja egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

Defekttűrő abronccsal szerelt modellek esetén
a gépjárművet korlátozott ideig tudja defektes
abronccsal is vezetni. Lásd “Defektesen is használ-
ható abroncsok” a “6. Szükséghelyzet esetén” fejezet-

ben és “Defektesen is használható abroncsok” a
“8. Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek”
fejezetben további részletekért.

TPMS hibás működése:

Ha a TPMS nem működik megfelelően, az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1
percig villog, amikor a gyújtáskapcsolót “ON”
állásba állítja. A lámpa 1 perc eltelte után fo-
lyamatosan világít. Ellenőriztesse a rendszert
egy INFINITI Központban vagy szakszervizben. A
[Low tyre pressure] figyelmeztetés vagy a [Flat
Tyre] figyelmeztetés nem jelenik meg, ha az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa a
TPMS hibás működését jelzi.

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

VIGYÁZAT

• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az
elektromos orvosi műszereket. Az elektromos
szívstimulátorral rendelkezők a lehetséges hatá-
sok tekintetében használat előtt lépjenek kapcso-
latba az elektromos orvosi berendezés gyártójá-
val.

• Ha a lámpa nem világít, amikor a gyújtáskapcsolót
“ON” állásba állítja, ellenőriztesse a rendszert egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben, amint
lehet.
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• Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
rendszer lámpája vezetés közben villan fel kerülje
a hirtelen kormánymozdulatokat vagy az intenzív
fékezést, csökkentse a jármű sebességét, húzód-
jon félre egy biztonságos helyre és a lehető legha-
marabb állítsa le a járművet. Ha nem megfelelően
felfújt abroncsokkal közlekedik, az abroncsok sé-
rülhetnek és megnőhet a defekt valószínűsége. A
gépjármű súlyosan sérülhet, de baleset is előfor-
dulhat, és súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
Ellenőrizze mind a négy kerék nyomását. Állítsa
be az abroncsok nyomását a javasolt HIDEG érték-
re, amely a gumiabroncsok címkéjén található,
hogy az alacsony guminyomás figyelmeztető lám-
pája kikapcsoljon. Ha a keréknyomás beállítása
után a lámpa még mindig világít, az abroncs defek-
tes lehet, vagy a TPMS rendszer nem működikmeg-
felelően. Ha nincs defektes kerék és az abroncsok
is megfelelően fel vannak fújatva, ellenőriztesse a
gépjárművet egy INFINITI Központban vagy szak-
szervizben.

• Defekttűrő abronccsal szerelt modellek esetén
még defektes kerékkel is vezethet, de a gépjármű
vezethetősége, stabilitása csökken, amely bale-
sethez és személyi sérüléshez vezethet. Ha hos-
szú távon vezet nagy sebességgel, az abroncsok
sérülhetnek.

• A keréknyomás beállítása után állítsa vissza a
TPMS-t. Hacsak a visszaállítást nem hajtotta vég-
re, a TPMS nem figyelmeztet az alacsony abroncs-
nyomásra.

– Ne vezessen 80 km/h-nál (50 MPH) maga-
sabb sebességgel és ne vezessen kb. 150
km-nél (93 mérföld) többet defektes ke-
rékkel. A defektes kerékkel megtehető tá-
volság függ a külső hőmérséklettől, a
gépjármű terhelésétől, az útviszonyoktól
és egyéb tényezőktől.

– Ha defektes kerékkel vezet és szokatlan
hangot vagy vibrációt érez, húzódjon fél-
re egy biztonságos helyre és a lehető leg-
hamarabb álljon meg a gépjárművel. Elő-
fordulhat, hogy az abroncs súlyosan ká-
rosodott és ki kell cserélni.

• Mivel a pótkerék nem rendelkezik TPMS szenzor-
ral, így amikor a pótkereket felszereli vagy a kerek-
et kicseréli, a TPMS nem működik és az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig
villog. A lámpa 1 perc eltelte után folyamatosan
világít. A kerék cseréjével és/ vagy a rendszer be-
állításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel amint
lehet.

• Nem az INFINITI által meghatározott kerekek alkal-
mazása befolyásolhatja a TPMS működését.

FIGYELMEZTETÉS

• A TPMS nem helyettesíti a rendszeres nyomáselle-
nőrzést. Rendszeresen ellenőrizze az abroncsnyo-
mást.

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

• Minden esetben a meghatározott méretű gumiab-
roncsot szerelje a gépjárműre.

Fő figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, a fő
figyelmeztető lámpa világít, ha következők kö-
zül valamelyik megjelenik a gépjármű informá-
ciós képernyőjén.

• NO KEY (NINCS KULCS) figyelmeztetés

• SHIFT “P” (P fokozat) figyelmeztetés

• PUSH figyelmeztetés

• Nem megfelelő kulcs ID figyelmeztetés

• Rögzítőfék kiengedése

• Alacsony mosófolyadék- szint figyelmeztetés

• Ajtó/csomagtartó nyitott állapotára figyelmeztető
üzenet

• Intelligens kulcsrendszer figyelmeztetése

• Alacsony keréknyomás figyelmeztetés

• Defektes kerék figyelmeztetése

• Alacsony olajnyomás figyelmeztetése (ha van)

• Alacsony olajszint figyelmeztetése (ha van)

• Négykerék- meghajtás (4WD) figyelmeztetése (ha
van)
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• Adaptív első fényszórórendszer (AFS) figyelmezte-
tése (ha van)

• Karosszériavezérlő figyelmeztetése

(Lásd “Gépjármű információs kijelzője” jelen fejezet
következő részében.)

Ha a vezetőasszisztens figyelmeztetés (ha van)
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén, a
fő figyelmeztető lámpa felvillan. Lásd “Sávelha-
gyásra figyelmeztető rendszer (LDW)/Sávelhagyást
megelőző rendszer (LDP) (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben, “Holttér figyelmeztető rendszer/
Holttér beavatkozó rendszer/Ütközést megakadályo-
zó tolatórendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben, “Követési távolság- asszisztens (DCA) (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben, “Ütközés
előtti vészfékező rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben és “Előzetes ütközés-figyelmez-
tető rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.

Felnyitott motorháztetőre
figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, a fel-
nyitott motorháztetőre figyelmeztető lámpa fel-
villan 7 másodpercre, majd kialszik. Ez azt jelen-
ti, hogy a felnyitott motorháztetőre figyelmezte-
tő rendszer működésben van.

Ha a következő feltételek közül valamelyik fen-
náll, a felnyitott motorháztetőre figyelmezető
rendszer javításra szorul. Ellenőriztesse a rend-

szert és szükség esetén javíttassa meg egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

• A felnyitott motorháztetőre figyelmeztető lámpa vi-
lágít körülbelül 7 másodperc után.

• A felnyitott motorháztetőre figyelmeztető lámpa
időközönként felvillan.

• A felnyitott motorháztetőre figyelmeztető lámpa
egyáltalán nem világít.

Ha nem kerül ellenőrzésre és javításra, a felnyi-
tott motorháztetőre figyelmeztető rendszer nem
működik megfelelően. (Lásd “Felugró
motorháztető” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági
övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.)

Szervokormány figyelmeztető
lámpája

Elektronikus szervokormánnyal szerelt
modellek:

Amikor a gyújtáskapcsolót “ON” állásba fordít-
ja, világítani kezd a szervokormány működésére
figyelmeztető lámpa. Miután beindította a mo-
tort, a szervokormány működésére figyelmezte-
tő lámpa kikapcsol. Ez jelzi, hogy az elektromos
kormányrendszer megfelelően működik.

Ha az elektronikus szervokormány figyelmezte-
tő lámpája világít miközben a motor jár, az azt
jelzi, hogy az elektromos szervokormány nem
működik megfelelően és javításra van szükség.
Ellenőriztesse az elektromos kormányrendszert
egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.

Ha a szervokormány figyelmeztető lámpája ak-
kor villan fel, amikor a motor jár, a kormányzás
rásegítése megszűnik, de Ön ekkor még mindig
tudja irányítani az autót. Ilyenkor nagyobb erős
szükséges a kormányzáshoz, különösen ala-
csony sebességnél, éles kanyarokban.

Lásd “Elektronikus szervokormány típus” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben.

Hidraulikaszivattyús elektronikus szervokor-
mánnyal szerelt modellek:

Amikor a gyújtáskapcsolót “ON” állásba fordít-
ja, világítani kezd a szervokormány működésére
figyelmeztető lámpa. Miután beindította a mo-
tort, a szervokormány működésére figyelmezte-
tő lámpa kikapcsol. Ez azt jelzi, hogy a hidrauli-
ka szivattyúval segített elektronikus szervokor-
mány működésben van.

Ha az elektronikus szervokormány figyelmezte-
tő lámpája világít miközben a motor jár, az azt
jelzi, hogy a hidraulika szivattyúval szerelt elek-
tromos szervokormány nem működik megfelelő-
en és javításra van szükség. Ellenőriztesse a
hidraulikaszivattyúval szerelt elektronikus szer-
vokormány rendszert egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben. (Lásd “Hidraulika szivattyú-
val szerelt elektromos szervokormány típus” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.)
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Közvetlen adaptív kormányzással szerelt
modellek:

Amikor a gyújtáskapcsolót “ON” állásba fordít-
ja, világítani kezd a szervokormány működésére
figyelmeztető lámpa. A motor elindítása után az
elektromos szervokormány figyelmeztető lám-
pája néhány másodpercig világít, majd kialszik.
Ez azt jelzi, hogy a közvetlen adaptív kormány-
zás működésben van. Vezesse a gépjárművet
azt követően, hogy az elektromos szervokor-
mány figyelmeztető lámpája kialudt.

Ha az elektromos szervokormány figyelmeztető
lámpája vezetés közben világít, húzódjon le az
útról egy biztonságos helyre és állítsa meg a
gépjárművet. Ha az elektromos szervokormány
figyelmeztető lámpája kialszik, ismét közleked-
het a járművel. Ha a szervokormány figyelmez-
tető lámpája ezt követően is világít, ellenőriztes-
se a közvetlen adaptív kormányzást egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben. (Lásd “Közvet-
len adaptív kormányzás típus” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.)

Biztonsági öv figyelmeztető
lámpa

A lámpa illetve a figyelmeztető hang felhívja a
vezető figyelmét a biztonsági öv bekapcsolásá-
ra.

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, az első
biztonsági öv figyelmeztető lámpája világít a

műszeren. A lámpa addig világít, amíg az első
ülés biztonsági öve be nincs kapcsolva.

Ha a gépjármű sebessége a 15 km/h-t (10 MPH)
meghaladja, a lámpa elkezd villogni és figyel-
meztető hangot hall, hacsak a biztonsági övet
nem rögzítette megfelelően. A figyelmeztető
hang kb. 95 másodpercig hallható, amíg a biz-
tonsági övet nem rögzíti.

A hátsó biztonsági öv figyelmeztető lámpája a
műszerfal közepén található. Ha a gépjármű se-
bessége a 10 km/h-t (6 MPH) meghaladja, az
adott lámpa pirosan villogni kezd, ha a hátsó
utas biztonsági öve nincs megfelelően rögzítve.
Ha a hátsó utas a biztonsági övet megfelelően
rögzítette, a figyelmeztető lámpa kikapcsol. A
figyelmeztető lámpák kb. 35 másodperc után
automatikusan kikapcsolnak.

Ha a gépjármű sebessége meghaladja a 15 km/
h-t (10 MPH) és a hátsó utas kikapcsolja a biz-
tonsági övét, rövid figyelmeztető hang szólal
meg és az adott figyelmeztető lámpa felvillan. A
figyelmeztető lámpa kb. 35 másodperc után au-
tomatikusan kikapcsol.

A biztonsági övekkel kapcsolatos óvintézkedé-
sekért lásd “Biztonsági övek” a “1. Biztonság — ülé-
sek, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer” fejezetben.

Kiegészítő utasvédelmi
rendszer (SRS) légzsákra
figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja, az
SRS légzsákok visszajelző lámpája kb. 7 másod-
percig világít, majd kialszik. Ez jelzi, hogy az SRS
rendszer működésre kész.

Ha a következő feltételek közül bármelyik fellép,
az SRS légzsák és/ vagy az övfeszítő rendszert
javíttatni kell: Ellenőriztesse a rendszert és
szükség esetén javíttassa meg egy INFINITI Köz-
pontban vagy szakszervizben.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa 7 másodperc
eltelte után is világít.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa megszakítá-
sokkal villog.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa egyáltalán
nem villan fel.

Ellenőrzés és javítás nélkül elképzelhető, hogy
az SRS légzsák rendszer és a biztonsági öv elő-
feszítő (ha van) nem működikmajd megfelelően.
(Lásd “Kiegészítő utasvédelmi rendszer” a “1. Bizton-
ság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédel-
mi rendszer” fejezetben.)
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Menetstabilizáló rendszer
(VDC) figyelmeztető lámpája
(Oroszország és
Ukrajna)/Elektronikus
menetstabilizáló rendszer
(ESP) figyelmeztető lámpája
(Európa)

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, a dina-
mikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/az
elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
lámpája felvillan, majd kialszik.

A figyelmeztető lámpa villog, ha az VDC/ESP
rendszer működésben van.

Ha a figyelmeztető lámpa vezetés közben villan
fel, a vezetési körülmények csúszósak és a gép-
jármű tapadási értékei majdnem túllépésre ke-
rültek.

Ha a figyelmeztető lámpa világít, amikor a gyúj-
táskapcsolót “ON” állásba állítja, az azt jelzi,
hogy a VDC/ESP rendszer, az aktív menetstabi-
lizátor, a fékerőelosztó vagy a hegymenetben
történő elindulást segítő rendszer nem működik
megfelelően és javításra van szükség. Ellenőriz-
tesse a rendszert és szükség esetén javíttassa
meg egy INFINITI Központban vagy szakszerviz-
ben.

Ha rendellenességet tapasztal a rendszerben, a
VDC/ESP rendszer funkciója lehet, hogy törölve
lesz, de ettől függetlenül a jármű továbbra is
vezethető marad.

Lásd “Menetstabilizáló rendszer (VDC) (Oroszország
és Ukrajna)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben
vagy “Elektronikus Menetstabilizáló rendszer (ESP)
(Európa)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

VISSZAJELZŐ LÁMPÁK

Tompított fényszóró
visszajelző lámpája

A tompított fényszóró visszajelző lámpája világ-
ít, ha a tompított fényszóró fel van kapcsolva. A
lámpa kialszik, ha távolsági fényszóróra vált.
(Lásd “Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló” a “2. Mű-
szerek és kezelőszervek” fejezetben.)

Ajtók zárását jelző lámpa

Ajtó zárására figyelmeztető lámpa a műszerfal
panelen helyezkedik el, és akkor világít, ha az
ajtók be vannak zárva.

• Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, az ajtók
zárására figyelmeztető lámpa világít és úgy is ma-
rad, amikor az ajtókat az elektromos ajtózáró kap-
csolóval bezárja.

• Ha a gyújtáskapcsoló “ACC”, “OFF” vagy “LOCK”
állásban van, az ajtó zárására figyelmeztető lámpa
a következők szerint működik:

– Ha az ajtókat az elektromos ajtózáró
gombbal zárta be, a jelzőlámpa 30 má-
sodpercig világít.

– Ha az ajtókat úgy zárja be, hogy az intelli-
gens kulcson megnyomja a “LOCK”, vagy
bármelyik ajtónyitó kilincsen megnyomja
a gombot, a jelzőlámpa 1 percig világít.

A jelzőlámpa akkor alszik ki, ha valamelyik ajtót
kinyitja.

Az ajtók nyitásával vagy zárásával kapcsolatban
lásd “Ajtók” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben.

ECO drive visszajelző lámpa
(ha van)

Ha a gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja, a
lámpa világít, majd kialszik.

Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló ECO
módban van, az ECO visszajelző lámpa világít,
villog vagy kialszik a gázpedál használatára, ez-
zel is segítve a vezetőt a gazdaságos használat-
ban. A részletekért lásd: “ECO üzemmód (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben .

Első ködlámpa visszajelző
lámpa

Az első ködlámpa visszajelző lámpa világít, ha a
ködlámpák fel vannak kapcsolva. (Lásd
“Ködlámpakapcsoló” jelen fejezet következő részé-
ben.)
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/ Első utasoldali
légzsák állapotának
visszajelző lámpája

Az utasoldali légzsák statusára figyelmeztető
lámpa (m ), amely a műszerfalon található,
világít, ha az utasoldali légzsákot kikapcsolta
az utasoldali légzsák kapcsolójával. Ha az uta-
soldali légzsák be van kapcsolva, az első utasol-
dali légzsák statusát jelző lámpa (m ) kikap-
csol.

A részletekért lásd: “Kiegészítő utasvédelmi
rendszer” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági övek
és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben .

Távolsági fényszóró
asszisztens visszajelző
lámpája (ha van)

A visszajelző lámpa világít, amikor a fényszórók
felkapcsolódnak, miközben a fényszóró kapcso-
lója “AUTO” állásban van és a távolsági fény-
szóró van kiválasztva. Ez azt jelzi, hogy a távol-
sági fényszóró asszisztens működésben van.
(Lásd “Távolsági fényszóró- asszisztens (ha van)” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

Távolsági fényszóró
visszajelző lámpa

A távolsági fényszóró visszajelző lámpája világ-
ít, ha a távolsági fényszóró fel van kapcsolva. A
lámpa kialszik, ha a tompított fényszóróra vált.
(Lásd “Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló” a “2. Mű-
szerek és kezelőszervek” fejezetben.)

Hibás működés visszajelző
lámpája (MI)

FIGYELMEZTETÉS

• Ha a járművet továbbra is úgy vezeti, hogy nem
javíttatja meg a motor vezérlőrendszerét, az gyen-
ge vezethetőséget, rossz üzemanyagfogyasztást
és a vezérlőrendszer károsodását eredményezhe-
ti, amely a gépjármű garanciális javításait is befo-
lyásolhatja.

• A motorvezérlő rendszer helytelen beállítása ah-
hoz vezethet, hogy a jármű nem fog megfelelni a
helyi és nemzeti emissziós törvényeknek és jog-
szabályoknak.

Amikor a gyújtáskapcsolót “ON” állásba fordít-
ja, világítani kezd a hibás működésre figyelmez-
tető (MIL) lámpa. Miután beindította a motort, a
MIL figyelmeztető lámpa kikapcsol. Ez azt jelen-
ti, hogy a motor vezérlőrendszere üzemkész.

Ha a jelzőlámpa akkor villan fel, amikor a motor
jár, az azt jelenti, hogy a motorvezérlő rendszer
nem működik megfelelően és javításra szorul.

Ellenőriztesse a gépjárművet és szükség esetén
javíttassa meg egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

Ha a MIL villog, miközben a motor jár, az azt
jelenti, hogy esetleges hiba van a kipufogó rend-
szerben. Ebben az esetben a kipufogó rendszer
nem működik megfelelően, és javításra lehet
szükség. Ellenőriztesse a rendszert és szükség
esetén javíttassa meg egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben.

Óvintézkedések:

Annakérdekében, hogy a motor vezérlőrendsze-
rének esetleges sérüléseit elkerülje vagy
csökkentse, amikor a MIL villog:

• Ne vezessen 70 km/h- nál (43 MPH) nagyobb sebes-
séggel.

• Kerülje a hirtelen gyorsítást, lassítást.

• Kerülje az emelkedőn felfelé való közlekedést.

• Ne szállítson vagy vontasson felesleges terheket.

Hátsó ködlámpa visszajelző
lámpa

A hátsó ködlámpa visszajelző lámpája akkor vi-
lágít, ha a hátsó ködlámpa fel van kapcsolva.
(Lásd “Ködlámpakapcsoló” jelen fejezet következő ré-
szében.)
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Biztonsági visszajelző lámpa

A biztonsági figyelmeztető fény minden alka-
lommal villogni kezd, amikor a gyújtáskapcsolót
“ACC”, “OFF” vagy “LOCK” állásba állítja. Ez a
funkció azt jelzi, hogy a jármű biztonsági rend-
szere üzemképes.

Ha a biztonsági rendszer hibásan működik, a
lámpa addig világít, amíg a gyújtáskapcsoló
lámpa “ON” állásban van. (Lásd “Biztonsági
rendszerek” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben.)

Világítás visszajelző lámpája

A világítás visszajelző lámpája akkor világít, ha
az első helyzetjelzők, a műszerfal világítása, a
hátsó lámpák és a rendszámtábla világítása fel
vannak kapcsolva. A jelzőlámpa akkor kapcsol
ki, ha m ki van kapcsolva.

Stop/Start rendszer (Európa)
visszajelző/Alapjárati Stop
rendszer (Oroszország és
Ukrajna) visszajelző

A Stop/Start rendszer/Alapjárati Stop rendszer
visszajelző lámpája világít a műszerfalon ha a
Stop/Start rendszer vagy az Alapjárati Stop
rendszer aktiválva van.

A Stop/Start rendszer vagy az Alapjárati Stop
rendszer visszajelző lámpája nagy frekvenciával
villog, ha a motorháztető nyitva van, miközben
a motort a rendszer leállítja.

A Stop/Start rendszer vagy az Alapjárati Stop
rendszer visszajelző lámpája alacsony frekven-
cián villog, ha a Stop/Start rendszer vagy az
Alapjárati Stop rendszer hibásan működik.

MEGJEGYZÉS

• Ha a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer visszajelző lámpája nagy frekvencián vil-
log (kb. 1 másodpercenként kétszer), zárja le a
motorháztetőt. Ha a motorháztető fel van nyitva, a
motor megállítása normál módon történik. Ebben
az esetben a motort a gyújtáskapcsoló gomb se-
gítségével indítsa újra.

• Ha a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer visszajelző lámpája alacsony frekvencián
villog (kb. 1 másodpercenként egyszer) azonnal
ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel.

Irányjelző/vészvillogó
visszajelző lámpák

Az irányjelző/vészvillogó visszajelző lámpák vil-
lognak, ha az irányjelző kapcsolója vagy a vész-
villogó kapcsolója be van kapcsolva. (Lásd
“Irányjelző kapcsoló” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben vagy “Vészvillogó
kapcsoló” a “6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben.)

Menetstabilizáló rendszer
(VDC) kikapcsolására
figyelmeztető lámpa
(Oroszország és
Ukrajna)/Elektronikus
menetstabilizáló rendszer
(ESP) kikapcsolására
figyelmeztető lámpa (Európa)

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, a dina-
mikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/az
elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
OFF visszajelző lámpája felvillan, majd kialszik.

A VDC/ESP OFF visszajelző lámpa világít, ha a
VDC/ESP OFF kapcsolót “OFF” állásba állítja.

Ha a VDC/ESP OFF gombja “OFF” állásba van
állítva, a VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.

Lásd “Menetstabilizáló rendszer (VDC) (Oroszország
és Ukrajna)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben
vagy “Elektronikus Menetstabilizáló rendszer (ESP)
(Európa)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

EMLÉKEZTETŐ HANGJELZÉSEK

Fékpofa kopására figyelmeztető hang
A járművén található tárcsafékek betétei hallha-
tó kopásfigyelmeztetővel vannak ellátva. Ha a
fékbetéteket ki kell cserélni, akkor erős karcoló
hangot hall, amikor a gépjármű mozgásban van.
A karcoló hang először csak akkor hallható, ami-
kor a fékpedált lenyomja. További elhasználó-
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dás után a karcoló hang már akkor is hallható
lesz, amikor a fékpedál nincs lenyomva.

Ellenőriztesse a rendszert és szükség esetén ja-
víttassa meg egy INFINITI Központban vagy szak-
szervizben. (Lásd “Fékek” a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.)

Kulcsra figyelmeztető hangjelzés
Kulcsra figyelmeztető hangjelzés akkor szólal
meg, ha a következő műveletek valamelyike be-
következik:

• A vezető felőli ajtó kinyitásra került úgy, hogy a
gyújtáskapcsoló “ACC” vagy “OFF” állásban van.

• Az elektromos ajtózár gombját zárás állásba állítja
miközben a vezetőoldali ajtó nyitva van és a gyúj-
táskapcsoló “ACC” vagy “ON” állásban van.

• Az elektromos ajtózár gombját zárás állásba állítja
miközben bármelyik ajtó nyitva van kivéve a veze-
tőoldalit.

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
“LOCK” állásba van- e állítva, és minden eset-
ben, amikor elhagyja a járművet, a kulcsot vigye
magával.

Az intelligens kulcs rendszer esetében külső
vagy belső figyelmeztető hang szólal meg bizo-
nyos feltételek esetén. Amikor a figyelmeztető
hang megszólal, ellenőrizze mind az intelligens
kulcsot, mind pedig a gépjárművet. (Lásd “Intel-
ligens kulcsrendszer” a “3. Indulás előtti ellenőrzések
és beállítások” fejezetben.)

Lámpára figyelmeztető hangjelzés
A lámpára figyelmeztető hangjelzés hallható, ha
a vezető felőli ajtó ki van nyitva és a következő
feltételek közül valamelyik fennáll:

• A fényszóró kapcsolója m vagy m pozíció-
ban van, és a gyújtáskapcsoló “ACC”, “OFF” vagy
“LOCK” pozícióban van.

Mindenképpen kapcsolja a fényszóró kapcsoló-
ját “AUTO” pozícióba, ha elhagyja a gépjármű-
vet.

A kézifékre figyelmeztető hangjelzés
A rögzítőfékre figyelmeztető hangot akkor hall-
ja, ha a járművet több, mint 7 km/h (4 MPH)
sebességgel vezeti behúzott rögzítőfék mellett.
Állítsa meg a járművet és engedje ki a rögzítőfé-
ket.

Stop/Start rendszer (Európa)
hangjelzés vagy Alapjárati Stop
rendszer (Oroszország és Ukrajna)
hangjelzés
A Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer hangjelzése megszólal, ha a motor-
háztető nyitva van, miközben a Stop/Start rend-
szer vagy az alapjárati stop rendszer aktív álla-
potban van.

MEGJEGYZÉS

Biztosítsa, hogy a motorháztető lezárásra kerül. Ha a
motorháztető fel van nyitva, a motor megállítása nor-
mál módon történik. Ebben az esetben a motort a
gyújtáskapcsoló gomb segítségével indítsa újra.
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A gépjármű információs kijelzőj1 a kilométe-
róra és a fordulatszámmérő között található és
információk illetve figyelmeztetések jelennek
meg rajta. A következő elemek jelennek meg, ha
a gépjármű fel van szerelve velük:

• Automatikus Sebességváltó (AT)

– “Vezetés automata sebességváltóval (AT)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben

• Négykerék-meghajtás (4WD)

– “Négykerék-meghajtás (4WD) (ha van)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben

• Sebességkorlátozó

– “Sebességkorlátozó” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben

• Automatikus sebességszabályozó berendezés

– “Automatikus sebességszabályozó berende-
zés (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben

• Intelligens sebességszabályozó (ICC)

– “Intelligens sebességszabályozó (ICC) rend-
szer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben

• Aktív sávtartó

– “Aktív sávtartó rendszer (ha van)” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)/Sá-
velhagyást megelőző rendszer (LDP)

– “Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW-
)/Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP) (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)/Holttér bea-
vatkozó rendszer/Ütközést megakadályozó tolató-
rendszer (BCI)

– “Holttér figyelmeztető rendszer/Holttér bea-
vatkozó rendszer/Ütközést megakadályozó to-
latórendszer (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben

• Követési távolság- asszisztens (DCA) rendszer

– “Követési távolság- asszisztens (DCA) (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben

• Ütközés előtti vészfékező rendszer

– “Ütközés előtti vészfékező rendszer (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben

• Előzetes ütközés-figyelmeztető rendszer

– “Előzetes ütközés-figyelmeztető rendszer (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben

• Aktív menetstabilizátor

– “Aktív menetstabilizátor” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben

• Intelligens kulcsrendszer

– “Intelligens kulcsrendszer” a “3. Indulás előtti
ellenőrzések és beállítások” fejezetben

• Stop/Start rendszer (Európa) vagy Alapjárati Stop
rendszer (Oroszország és Ukrajna)

– “Stop/Start rendszer (Európa) vagy Alapjárati
Stop rendszer (Oroszország és Ukrajna)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben
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1. Motor indítási műveletének
visszajelzése
Ez a kijelzés akkor jelenik meg, ha a váltókar
“P” (parkolás) helyzetben van.

Ez a kijelzés azt jelenti, hogy a motor beindul a
gyújtáskapcsoló megnyomásával és a fékpedál
lenyomásával. A gyújtáskapcsoló bármilyen ál-
lapotában közvetlenül elindíthatja a motort.

2. A kormánykerék kioldásának hibás
működését jelző lámpa (ha van)
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a kor-
mányzárat nem lehet kioldani.

Ha ez a kijelzés megjelenik, nyomja meg a gyúj-
táskapcsolót és közben enyhén fordítsa el a kor-
mánykereket jobbra vagy balra.

Lásd “Kormányzár” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben.

3. NO KEY (NINCS KULCS)
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés megjelenik, amikor az ajtó
csukva van, az intelligens kulcs a járművön kívül
maradt és a gyújtáskapcsoló “ACC” vagy “ON”
helyzetben van. Mindig győződjön meg róla,
hogy az intelligens kulcs a járműben van-e.

Lásd “Intelligens kulcsrendszer” a “3. Indulás előtti
ellenőrzések és beállítások” fejezetben további rész-
letekért.

4. SHIFT “P” (P fokozat)
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a gyúj-
táskapcsolót a jármű leállításához megnyomja
úgy, hogy a váltókar nem a “P” (parkolás), ha-
nem egyéb helyzetben van.

Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, mozdítsa a
váltókart a “P” (parkolás) helyzetbe vagy állítsa
a gyújtáskapcsolót az “ON” helyzetbe.

Egy belső figyelmeztető hangjelzés is megszó-
lal. (Lásd “Intelligens kulcsrendszer” a “3. Indulás
előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben.)

5. “PUSH” (nyomja meg)
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
SHIFT “P” figyelmeztetés megjelenése után a
váltókart “P” (Parkolás) helyzetbe állította és a
gyújtáskapcsoló “ACC” helyzetben van.

A gyújtáskapcsoló “OFF” helyzetbe nyomásá-
hoz végezze el az alábbi műveletet:

• SHIFT “P” figyelmeztetés → (Állítsa a váltókart
“P” helyzetbe) → PUSH figyelmeztetés →
(Nyomja meg a gyújtáskapcsolót → gyújtás-
kapcsoló “ON” helyzetbe állítva) → PUSH fi-
gyelmeztetés → (Nyomja meg a gyújtáskap-
csolót → gyújtáskapcsoló “OFF” helyzetbe
állítva)

6. Intelligens kulcs elemének
lemerülésére figyelmeztető jelzés
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, ha az intel-
ligens kulcs eleme lemerül.

Ha ez a visszajelzés megjelenik, cserélje ki az
elemet egy újra. (Lásd “Intelligens kulcs eleme” a
“8. Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek”
fejezetben.)

7. A motor indítása, az intelligens
kulcsrendszer visszajelzője
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, amikor az
intelligens kulcs eleme lemerül és az intelligens
kulcs nem kommunikál megfelelően a gépjár-
művel.

Ha ez a visszajelző megjelenik, érintse meg a
gyújtáskapcsolót az intelligens kulccsal miköz-
ben nyomja a fékpedált. (Lásd “Intelligens kulcs
elemének lemerülése” a “5. Elindulás és haladás” fe-
jezetben.)

8. Nem megfelelő kulcs ID
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a gyúj-
táskapcsolót elmozdítja a “LOCK” helyzetből, és
az intelligens kulcsot a rendszer nem ismeri fel.
A motort nem lehet nem regisztrált kulccsal be-
indítani. Használja a regisztrált intelligens kul-
csot.

Lásd “Intelligens kulcsrendszer” a “3. Indulás előtti
ellenőrzések és beállítások” fejezetben.
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9. Rögzítőfék kiengedése
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a jár-
mű sebessége meghaladja a 7 km/h-t (4 MPH)
és a kézifék be van húzva. Állítsa meg a járművet
és engedje ki a rögzítőféket.

10. Alacsony üzemanyagszintre
figyelmeztető üzenet
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
üzemanyagszint a tartályban csökkenni kezd.
Töltse fel üzemanyaggal amint lehetséges, lehe-
tőleg még mielőtt az üzemanyagmérő eléri az
üres (0) helyzetet.

Egy minimális mennyiségű üzemanyag marad
még a tartályban, amikor az üzemanyag mérője
eléri az üres (0) helyzetet.

11. Alacsony mosófolyadék- szint
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a mo-
sófolyadék szintje alacsony. Töltsön utána mo-
sófolyadékot, ha szükséges. (Lásd
“Ablakmosófolyadék” a “8. Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek” fejezetben.)

12. Ajtó/csomagtartó nyitott
állapotára figyelmeztető üzenet
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha vala-
melyik ajtó és/vagy a csomagtartó nincs rende-
sen becsukva. A kijelzés a gépjármű ikonján jel-
zi, hogy melyik ajtó, beleértve a csomagtérajtót
is, van nyitva.

13. Intelligens kulcsrendszer
figyelmeztetése
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
intelligens kulcsrendszer működésében hiba lé-
pett fel.

Ha ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ami-
kor a motor áll, a motort nem lehet elindítani.
Ha ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ami-
kor a motor jár, a gépjármű nem vezethető. Ve-
gye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal
vagy egy szakszervizzel, amint lehet.

14. Alacsony keréknyomás
figyelmeztetés
A [Low tyre pressure] figyelmeztetés akkor jele-
nik meg, ha az alacsony keréknyomásra figyel-
meztető lámpa világít a műszeren és a rendszer
alacsony keréknyomást érzékel. A figyelmezte-
tés megjelenik minden egyes alkalommal, ami-
kor a gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja,
amíg az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa világít. Ha ez a figyelmeztetés megjele-
nik, álljon meg a gépjárművel és állítsa be az
abroncsnyomást a HIDEG értékre, amely a cím-
kén látható. (Lásd “ Alacsony keréknyomás figyel-
meztető lámpája” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben és “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

15. Defektes kerék figyelmeztetése
A [Flat Tyre] figyelmeztetés akkor jelenik meg,
ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa a műszerben felvillan és a rendszer egy
vagy több defektes kereket érzékel haladás köz-
ben. Figyelmeztető hangot is hall kb. 10 másod-
percig. Lásd “ Alacsony keréknyomás figyelmeztető
lámpája” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben
és “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.

16. Alacsony olajnyomás
figyelmeztetés (VR30DDTT motorral
szerelt modellek)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a rend-
szer alacsony olajnyomást érzékel. Ha a lámpa
normál vezetés során világít, haladéktalanul hú-
zódjon le az útról egy biztonságos helyen, azon-
nal állítsa le a motort és hívjon fel egy INFINITI
Központot vagy szakszervizt, illetve más hivata-
losan elfogadott műhelyt.

Az alacsony olajnyomás figyelmeztető lámpa
nem az alacsony olajszintre figyelmeztet. Hasz-
náljon nívópálcát az olajszint ellenőrzéséhez.
(Lásd “Motorolaj” a “8. Karbantartás és önállóan el-
végezhető műveletek” fejezetben.)

FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben a motort tovább üzemelteti világító olaj-
nyomás figyelmeztető lámpa mellett, a motor súlyo-
san károsodhat.
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17. Alacsony olajszint figyelmeztetés
(2,0L turbós benzines motorral szerelt
modellek)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a rend-
szer alacsony olajszintet érzékel. Ha ez a figyel-
meztetés megjelenik, ellenőrizze az olajszintet
a nívópálcával. (Lásd “Motorolaj” a “8. Karbantar-
tás és önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.)

FIGYELMEZTETÉS

A motorolaj szintjét rendszeresen ellenőrizni kell a
nívópálca használatával. Nem megfelelő mennyiségű
olajjal történő üzemeltetés súlyosan károsíthatja a
motort és az ilyen kárra a garancia nem terjed ki.

18. Négykerék- meghajtás (4WD)
figyelmeztetése (ha van)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
intelligens négykerék- meghajtás (4WD) nem
működik megfelelően de a motor jár. A megjele-
nített üzenet a 4WD rendszer meghibásodási
állapotától függ. (Lásd “Négykerék-meghajtás
(4WD) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben.)

19. Hosszabb ideig történő tárolás
biztosítékainak figyelmeztetése
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a hos-
szabb ideig történő tárolás biztosítékainak kap-
csolóját nem nyomta meg (bekapcsolva). Ha ez
a figyelmeztetés megjelenik, nyomja meg (be-
kapcsolva) a hosszabb ideig történő tárolás biz-

tosítékainak kapcsolóját a figyelmeztetés
kikapcsolásához. Részletes információkért lásd
“Tartós tárolás során használatos biztosíték
kapcsolója” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhe-
tő műveletek” fejezetben.

20. Adaptív első fényszórórendszer
(AFS) figyelmeztetése (ha van)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
adaptív első világítás (AFS) nem működik meg-
felelően. Ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

(Lásd “Adaptív első világítás (AFS) (ha van)” a “2. Mű-
szerek és kezelőszervek” fejezetben.)

21. Figyelmeztetés, hogy az
elektromos ellátás megszakad az
akkumulátor kímélése érdekében
Ez a figyelmeztetés egy bizonyos idő eltelte után
jelenik meg, ha sebességváltó karját nem moz-
dította el P (parkolás) állásból.

22. Elektromos ellátás megszakadt az
akkumulátor kímélése érdekében
Ez a figyelmeztetés azt követően jelenik meg,
hogy a gyújtáskapcsoló automatikusan OFF ál-
lásba váltott az akkumulátor kímélése érdeké-
ben.

23. Lámpa figyelmeztetése
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a ve-
zetőoldali ajtót úgy nyitotta ki, hogy a fényszóró
kapcsolója ON állásban, miközben a gyújtás-
kapcsoló “ACC”, “OFF” vagy “LOCK” állásban
volt. Állítsa a fényszóró kapcsolóját “AUTO” ál-
lásba. További információért lásd “Fényszóró- és
irányjelző-kapcsoló” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

24. “TIMER” visszajelző
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a “TIMER”
visszajelző aktív. Az időt maximum 6 órára lehet
beállítani. (Lásd az Infiniti InTouch használati
útmutatót.)

25. Alacsony külső hőmérséklet
figyelmeztető jelzés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenikmeg, ha a külső
hőmérséklet 3°C (37°F) alá csökken. Ez a figyel-
meztetés beállítható úgy is, hogy ne jelenjen
meg. (Lásd az Infiniti InTouch használati útmu-
tatót.)

26. Karosszériavezérlő
figyelmeztetése
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a kar-
osszériavezérlő nem működik megfelelően. A
karosszériavezérlő az aktív sávtartó rendszer-
ből (ha van), az aktív menetstabilizátorból és/
vagy vészfékezés jelzéséből áll (ha van). Ellen-
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őriztesse a rendszert egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben. (Lásd “Alvázvezérlés” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

27. Sebességkorlátozó rendszer
visszajelzője
Ez a visszajelző jeleníti meg a sebességkorláto-
zó rendszer állapotát. Az egyes állapotokat szí-
nek jelölik.

A részletekért lásd: “Sebességkorlátozó” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben .

28. Cruise visszajelzés
Intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszerrel nem szerelt modellek:

Ez a visszajelző jeleníti meg a sebességszabá-
lyozó rendszer állapotát. Az egyes állapotokat
színek jelölik.

Lásd “Automatikus sebességszabályozó berendezés
(ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben a
részletekért.

Intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszerrel szerelt modellek:

Ez a visszajelző jeleníti meg a hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó állapotát. Az
egyes állapotokat színek jelölik.

Lásd “Hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben a részletekért.

29. Intelligens sebességszabályozó
(ICC) rendszer ON visszajelzője (ha
van)
Ez a visszajelző jeleníti meg az intelligens sebes-
ségszabályozó (ICC) rendszer állapotát. Az
egyes állapotokat színek jelölik.

Lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
(ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

30. Vezetőasszisztens visszajelzője
(ha van)
Ez a visszajelző jeleníti meg a következő rend-
szerek állapotát.

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)

• Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP)

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)

• Holttér beavatkozó rendszer

• Követési távolság- asszisztens (DCA)

• Ütközés előtti vészfékező

• Előzetes ütközés-figyelmeztető

A részletekért lásd: “Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW)/Sávelhagyást megelőző rendszer (LD-
P) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben,
“Holttér figyelmeztető rendszer/Holttér beavatkozó
rendszer/Ütközést megakadályozó tolatórendszer (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben, “Követési
távolság- asszisztens (DCA) (ha van)” a “5. Elindulás
és haladás” fejezetben, “Ütközés előtti vészfékező

rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben és “Előzetes ütközés-figyelmeztető rendszer (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

A visszajelző alakja és színe a fenti rendszerek
állapotától függően változik. (Az egyes fejeze-
tekben ezek a visszajelzők a rendszertől függő-
en a következő megnevezéssel fordulnak elő:
“vezetőasszisztens sáv visszajelző”, “vezetőas-
szisztens holttér visszajelző” vagy “vezetőas-
szisztens előzetes figyelmeztető”.)

31. INFINITI vezetési üzemmód
választó
Ha egy vezetési üzemmódot kiválaszt az INFINITI
üzemmódválasztó kapcsolóval, a kiválasztott
üzemmód visszajelzője megjelenik.

• PERSONAL

• SPORT+ (ha van)

• SPORT

• STANDARD

• ECO (ha van)

• SNOW

(Lásd “INFINITI üzemmódválasztó” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.)
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32. Stop/Start rendszer (Európa) vagy
Alapjárati Stop rendszer (Oroszország
és Ukrajna) visszajelző
Ez a visszajelző jelzi a Stop/Start rendszer vagy
az alapjárati stop rendszer állapotát. Lásd
“Stop/Start rendszer (Európa) vagy Alapjárati Stop
rendszer (Oroszország és Ukrajna)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.

33. Automatikus sebességváltó (AT)
pozíció indikátor
Ez a visszajelző jeleníti meg az automatikus vál-
tó helyzetét.

VR30DDTT motorral szerelt modellek esetében:
Kézi üzemmódban, amikor a sebességváltó nem
vált a kívánt sebességfokozatba, mert a sebes-
ségváltó kímélő üzemmódban van, az AT vissza-
jelző villogni kezd és egy figyelmeztető hang
szólal meg.

Lásd “Vezetés automata sebességváltóval (AT)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben további részle-
tekért.

KARBANTARTÁSI FIGYELMEZTETŐK

A karbantartási figyelmeztetőkkel kapcsolatos
beállításokért lásd az Infiniti InTouch használati
útmutatót.

1. Motorolaj és szűrő cseréjének
visszajelzője
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, amikor a
vevő által beállított motorolaj-, illetve szűrőcse-
re ideje elérkezett. A motorolaj-, illetve szűrő-
csere időpontja beállítható vagy lenullázható.

2. Abroncs cseréjére figyelmeztető
lámpa
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, amikor a
vevő által a gumiabroncs cseréjére beállított tá-
volság letelt. A gumiabroncs-csere időpontja
beállítható vagy lenullázható

VIGYÁZAT

Az abroncsok cseréjére figyelmeztető visszajelzés
nem helyettesíti a rendszeres ellenőrzéseket, beleért-
ve a nyomás ellenőrzését is. Lásd “Gumiabroncsok és
kerekek cseréje” a “8. Karbantartás és önállóan elvé-
gezhető műveletek” fejezetben. Számos tényező,
többek között az abroncsok nyomása, a kerékbeállí-
tás, vezetési szokások és útviszonyok, befolyásolják
az abroncsok kopását, illetve azt, hogy az abroncso-
kat mikor kell cserélni. Az abroncsok forgatására be-
állított emlékeztetőnél megadott távolság nem jelenti
azt, hogy az abroncsok valójában addig is tartanak.
Az abroncsok cseréjére figyelmeztető jelzést csak irá-
nyadóként használja és rendszeresen végezze el az
abroncsok ellenőrzését. Ha elmulasztja az abroncsok
ellenőrzését, beleértve az abroncsnyomás ellenőrzé-

JVI0722XZ

2-22 Műszerek és kezelőszervek



sét is, az abroncsok meghibásodhatnak. A gépjármű
súlyosan károsodhat és ütközéshez is vezethet, amely
súlyos, vagy halálos sérüléssel is járhat.

3. Egyéb visszajelzés
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, ha elérke-
zett a motorolaj, olajszűrő és a gumiabroncsok
cseréjén kívül egyéb egység vevő által beállított
cseréjénekideje. Az egységekcseréjéhez az idő-
pont beállítható vagy lenullázható.
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FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP ADATAI
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A fedélzeti számítógép kapcsolói a kormányke-
rék jobb oldalán találhatók. A fedélzeti számító-
gép működtetéséhez nyomja meg a fedélzeti
számítógép gombját.

Minden egyes alkalommal, amikor megnyomja
a m kapcsolót, a kijelző megváltozik:

A fedélzeti számítógép által megjelenített elem
megváltozik az alsó kijelzőn. A részletekkel kap-
csolatban lásd az Infiniti InTouch használati út-
mutatóját.

1. Tartály kiürüléséig megtehető
távolság (dte — km vagy mile)
A tartály kiürüléséig megtehető távolság (dte)
móddal ön megbecsülheti a feltöltésig megte-
hető távolságot. A tartály kiürüléséig megtehető
távolságot a számítógép folyamatosan számít-
ja, az üzemanyagtankban lévő üzemanyag men-
nyisége és az aktuális fogyasztás alapján.

A kijelző 30 másodpercenként frissít.

A dte üzemmód tartalmazza az alacsony üzema-
nyagszintre történő figyelmeztetést. Ha az
üzemanyag szintje alacsony, a figyelmeztetés
megjelenik a kijelzőn.

Ha az üzemanyag mennyisége még tovább csök-
ken, a kijelzés “——” -re változik.

• Ha a betöltött üzemanyag mennyisége kevés, elő-
fordulhat, hogy a kijelző közvetlenül a gyújtáskap-
csoló “OFF” állásba állítása előtt is jelez.

• Ha hegymenetben vagy kanyargós utakon halad,
az üzemanyag a tartályban mozog, és ettől pár
pillanatra a kijelzés változhat.

2. Átlagsebesség (km/h vagy MPH)
Az átlagsebesség mód a legutóbbi visszaállítás
óta érvényes átlagsebességet mutatja. A
visszaállítás a m kapcsoló több, mint 1 má-
sodpercig való megnyomásával hajtható végre.

A kijelző 30 másodpercenként frissít. A lenullá-
zást követő első 30 másodpercben a kijelzőn a
“——” jelenik meg.

3. Út időtartama és kilométerszámláló
(km vagy mile)
Eltelt idő:

Az út időtartama mód a legutóbbi visszaállítás
óta eltelt időt mutatja. A kijelzett idő lenullázha-
tó a m kapcsoló több, mint 1 másodpercig
való nyomásával. (Ezzel a kilométerszámláló
szintén lenullázódik.)

Kilométerszámláló:

A kilométerszámláló mód mutatja a teljes távol-
ságot, amelyet a jármű megtett a legutolsó le-
nullázás óta. A visszaállítás a m kapcsoló
több, mint 1 másodpercig való megnyomásával
hajtható végre. (Ezzel az út időtartama szintén
lenullázódik.)

4. Az út során ki nem bocsátott
CO2/megspórolt üzemanyag, illetve a
motor állásideje (ha van)
A Stop/Start rendszer (Európa) vagy az alapjára-
ti stop rendszer (Oroszország és Ukrajna) üzem-
módja megjeleníti a motor leállításával megta-
karított CO2 vagy üzemanyag mennyiségét.
(Lásd “Stop/Start rendszer (Európa) vagy Alapjárati
Stop rendszer (Oroszország és Ukrajna)” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben.)

JVI1499XZ
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A ki nem bocsátott CO2 vagy megtakarított
üzemanyag mennyiségét és a motor állásidejét
megjelenítő funkcióban megtekintheti:

• A ki nem bocsátott CO2 becsült mennyiségét (Euró-
pa)

• A megtakarított üzemanyag becsült mennyiségét
(kivéve Európa)

• A motor állásideje a Stop/Start vagy az alapjárati
stop rendszernek köszönhetően.

Az út során ki nem bocsátott CO2, illetve a
motor állásideje (Európa):

A ki nem bocsátott CO2 mennyisége, illetve a
motor összes állásideje üzemmódban megte-
kintheti a ki nem bocsátott CO2 mennyiségét,
illetve a motor állásidejét, amelyet a rendszer
az utolsó visszaállítás óta regisztrált.

A CO2 mennyiséget és a motor állásidejét vis-
szaállíthatja a m gomb több, mint 1 másod-
percig történő nyomásával.

A megtakarított üzemanyag, illetve a motor
állásideje (Európa):

A megtakarított üzemanyag, illetve a motor állá-
sideje üzemmódban megtekintheti a gyújtás-
kapcsoló “ON” állásba állítása óta megtakarí-
tott üzemanyag mennyiségét, illetve a motor ál-
lásidejét.

Az üzemanyag mennyiséget és a motor álláside-
jét visszaállíthatja a m gomb több, mint 1
másodpercig történő nyomásával.

5. Az összes ki nem bocsátott
CO2/megspórolt üzemanyag, illetve a
motor állásideje (ha van)
A Stop/Start rendszer (Európa) vagy az alapjára-
ti stop rendszer (Oroszország és Ukrajna) üzem-
módja megjeleníti a motor leállításával megta-
karított CO2 vagy üzemanyag mennyiségét.
(Lásd “Stop/Start rendszer (Európa) vagy Alapjárati
Stop rendszer (Oroszország és Ukrajna)” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben.)

A ki nem bocsátott CO2 vagy megtakarított
üzemanyag mennyiségét és a motor állásidejét
megjelenítő funkcióban megtekintheti:

• A ki nem bocsátott CO2 becsült mennyiségét (Euró-
pa)

• A megtakarított üzemanyag becsült mennyiségét
(kivéve Európa)

• A motor állásideje a Stop/Start vagy az alapjárati
stop rendszernek köszönhetően.

A ki nem bocsátott CO2, illetve a motor összes
állásideje (Európa):

A ki nem bocsátott CO2, illetve a motor összes
állásideje üzemmódban megtekintheti a Stop/
Start rendszer vagy alapjárati stop rendszer
által a gépjármű megépítése óta regisztrált in-
formációkat. Az értékek nem nullázhatók le.

A CO2 mennyiséget és a motor állásidejét vis-
szaállíthatja a m gomb több, mint 1 másod-
percig történő nyomásával.

A megtakarított üzemanyag, illetve a motor
összes állásideje (Európa):

A megtakarított üzemanyag, illetve a motor ös-
szes állásideje üzemmódban megtekintheti a
megtakarított üzemanyag mennyiségét, illetve
a motor állásidejét, amelyet a rendszer az utolsó
visszaállítás óta regisztrált.

Az üzemanyag mennyiséget és a motor álláside-
jét visszaállíthatja a m gomb több, mint 1
másodpercig történő nyomásával.

6. Aktuális és átlag
üzemanyagfogyasztás (l (liter)/100
km, km/l(liter) vagy MPG )
Aktuális üzemanyag-fogyasztás:

Az aktuális üzemanyag-fogyasztás mód mutatja
az aktuális üzemanyagfogyasztást.

Átlagos üzemanyagfogyasztás:

Az átlagos üzemanyag-fogyasztás mód a leg-
utóbbi visszaállítás óta érvényes átlagos üzem-
anyag-fogyasztást mutatja. A visszaállítás a
m kapcsoló több, mint 1 másodpercig való
megnyomásával hajtható végre.

Az átlag üzemanyagfogyasztás is visszaállításra
kerül az alsó kijelzőn. Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatót.
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A kijelző 30 másodpercenként frissít. A lenullá-
zást követően körülbelül az első 500 m (1/3 mér-
föld) megtételéig a kijelzőn a “——” jelenik meg.

7. Navigáció (ha van)
Ha a navigációs rendszerben útvonal navigálást
állított be, ez az elem mutatja a navigációs infor-
mációkat.

További részletekkel kapcsolatban lásd az Infi-
niti InTouch használati útmutatóját.

8. Audio
Az audio üzemmód mutatja az audio informáci-
ók állapotát.

További részletekkel kapcsolatban lásd az Infi-
niti InTouch használati útmutatóját.

9. Vezetési segédeszközök (ha van)
A vezetési segédeszközök menüben megtekint-
heti a következő rendszerek működés állapotát.

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)

• Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP)

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)

• Holttér beavatkozó rendszer

• Követési távolság- asszisztens (DCA)

• Ütközés előtti vészfékező

• Előzetes ütközés-figyelmeztető

A részletekért lásd: “Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW)/Sávelhagyást megelőző rendszer (LD-
P) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben,
“Holttér figyelmeztető rendszer/Holttér beavatkozó
rendszer/Ütközést megakadályozó tolatórendszer (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben, “Követési
távolság- asszisztens (DCA) (ha van)” a “5. Elindulás
és haladás” fejezetben, “Ütközés előtti vészfékező
rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben és “Előzetes ütközés-figyelmeztető rendszer (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

10. Keréknyomás (ha van)
A keréknyomás üzemmód megjeleníti mind a
négy kerék nyomásértékét miközben a gépjár-
művel halad.

Ha a [Low tyre pressure] figyelmeztetés vagy a
[Flat Tyre] figyelmeztetés megjelenik, a kijelző
átváltható a keréknyomás üzemmódra a m
gomb megnyomásával.

A keréknyomás mértékegysége megváltoztatha-
tó az [TPMS setting] opcióban a [Settings] menü
alatt az alsó kijelzőn. (Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatót.)

MEGJEGYZÉS

Azt követően, hogy a gyújtáskapcsolót “ON” állásba
állította, kis idő eltelhet, amíg a keréknyomás vezetés
közben megjelenik. A rádióhullámok állapotától füg-
gően előfordulhat, hogy a keréknyomás nem megfe-
lelően jelenik meg.

11. Alvázvezérlés
Ha az aktív sávtartó rendszer (ha van) vagy az
aktív menetstabilizátor működésben van, meg-
jeleníti a működési feltételeket. Lásd “Aktív sáv-
tartó rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben és “Aktív menetstabilizátor” a “5. Elindulás
és haladás” fejezetben további részletekért.

12. Olajvezérlő rendszer (VR30DDTT
motorral szerelt modellek)
A motorolaj információ arról tájékoztat, hogy
mekkora az olajcseréig még megtehető távol-
ság.

Távolság a következő olajcseréig:

Az olajcseréig még megtehető távolság akkor
jelenik meg, ha az már kevesebb, mint 1.500 km
(940 mérföld).

Olajcsere visszajelző:

Ha közeleg a beállított távolság, a motorolaj cse-
réjére figyelmeztető jel megjelenik a kijelzőn.
Az olajcsere után állítsa vissza az olajvezérlő
rendszert a m gomb több, mint 1 másodper-
cig történő nyomásával.

Az olajcsere intervallumok nem állíthatók be
kézzel. Az olajcseréig még megtehető távolsá-
got a rendszer az olajvezérlő rendszer által au-
tomatikusan megadott vezetési körülmények
alapján számítja ki.
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FIGYELMEZTETÉS

Ha az olajcserére figyelmeztető visszajelző megjele-
nik, cserélje ki a motorolajat a lehető legrövidebb időn
belül. Ha leromlott minőségű olajjal használja a gép-
járművet, a motor sérülhet.

13. Közlekedési táblák felismerése (ha
van)
A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési
táblákat felismerő) rendszer tájékoztatja a veze-
tőt az aktuálisan érzékelt sebességkorlátozás-
ról. A részletekért lásd: “Közlekedési táblák felis-
merése (ha van)” jelen fejezet következő részében .

Figyelmeztetés ellenőrzése
Az aktuális figyelmeztetés jelenik meg. Ha nincs
figyelmeztetés, a [No Warnings] üzenet jelenik
meg.

KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK FELISMERÉSE
(ha van)

A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési
táblákat felismerő) rendszer tájékoztatja a veze-
tőt az aktuálisan érzékelt sebességkorlátozás-
ról. A rendszer érzékeli a többfunkciós kamera
segítségével - amely a belső visszapillantó tükör
előtt helyezkedik elj1 az első szélvédőn - a
közlekedési tábla információt és megjeleníti azt
az információs kijelzőn. A navigációs rendszer-
rel szerelt modellek esetében a sebességkorlá-
tozások a navigációs rendszer adatai, illetve a
kamera által felismert táblákkombinációja alap-
ján kerülnek megjelenítésre. A TSR információk
minden esetben a gépjármű információs kijelző-
jének tetején jelennek meg, illetve opcionálisan
megjeleníthetők a kijelző középső részén is.

VIGYÁZAT

A TSR rendszer feladata a vezető támogatása és az
információk továbbítása a vezető felé. A rendszer nem
figyeli a közlekedési helyzeteket a vezető helyett, il-
letve nem felelős a biztonságos vezetésért. Nem előzi
meg a gondatlanságból fakadó baleseteket. Minden
esetben a vezető felelőssége ébernek maradni és biz-
tonságosan vezetni.

A rendszer működése
A közlekedési táblákat felismerő (TSR) rendszer
a következő típusú táblákat jeleníti meg:

NSD663
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jA A legfrissebb érzékelt sebességkorlátozás.

jB Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége

jC Nincs sebességkorlátozás információ.

jD Előzési tilalom.

jE Előzési tilalom vége.

jF Feltételes sebességkorlátozás, a következő
feltételekkel:

jG Hó

jH Csúszós út (eső 1)

jI Eső (eső 2)

jJ Vontatás

jK Általános

FIGYELMEZTETÉS

• A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési táb-
lákat felismerő) rendszer célja, hogy segítse a ve-
zetőt a körültekintő vezetésben. A vezető felelős-
sége, hogy körültekintően és biztonságosan ve-
zessen, betartsa a vonatkozó közlekedési
szabályokat, beleértve a közlekedési táblákat is.

• A TSR rendszer a következő körülmények között
nem működik megfelelően:

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ra-
kodik le a szélvédőre a többfunkciós ka-
mera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfe-
lelő erősséggel szennyeződés miatt illet-
ve ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor közvet-
len fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt be
vagy abból ki, híd alatt.)

– Olyan területeken, amelyeken nem elér-
hető a navigációs rendszer lefedettsége.

– Ha a navigációs rendszer adataihoz ké-
pest eltérés van, például az út irányának
megváltozása.

– Buszokvagy teherautók előzésekor, ame-
lyek sebességkorlátozást jelző matricák-
kal vannak ellátva.

A TSR rendszer be- és kikapcsolása
(ON/OFF)

A TSR rendszer engedélyezéséhez vagy letiltá-
sához a következő lépéseket hajtsa végre:

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg a [Vezetési segédrendszerek] opciót az
alsó kijelzőn.

JVI0973X
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2. Érintse meg a [Speed Assist] opciót.

3. Érintse meg a [Traffic Sign Recognition] opci-
ót a rendszer be-, illetve kikapcsolásához
(ON/OFF).

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben par-
kolt magas hőmérsékleti viszonyok között (kb.
40°C (104°F) felett) és ezt követően indult el,
előfordulhat, hogy a TSR rendszer automatiku-
san deaktiválódik. A [Not available high cabin
temperature] figyelmeztető üzenet jelenik meg
a gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a belső hőmérséklet csökken, az TSR rend-
szer működése automatikusan helyreáll.

Rendszer hibás működése
Ha a TSR rendszer működésében hiba lépett fel,
automatikusan kikapcsol és a rendszer a [Mal-
function]/[System error] figyelmeztetést jeleníti
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a TSR [Malfunction]/[System error] figyel-
meztetés megjelenik, húzódjon le az útról egy
biztonságos helyre és állítsa meg a gépjármű-
vet. Állítsa le a motort, majd indítsa újra. Ha a
TSR [Malfunction]/[System fault] továbbra is lát-
ható, ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

Rendszer karbantartása
A TSR rendszer ugyanazt a multifunkciós kame-
rát használja, mint a sávelhagyásra figyelmez-
tető rendszer (LDW) és a belső visszapillantó
tükör előtt található. A kamera karbantartásával
kapcsolatban lásd “Rendszer karbantartása” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.

ÓRA ÉS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET

Az óraj1 és a külső hőmérsékletj2 a gépjármű
információs kijelzőjének felső részén jelenik
meg.

Óra
Az óra az alsó kijelzőn állítható be. Lásd az Infi-
niti InTouch használati útmutatót.

Külső hőmérséklet (°C vagy °F)
A külső hőmérséklet megjeleníthető °C-ban
vagy °F-ban, −40 - 60°C között (−40 - 140°F kö-
zött).

A külső levegőérzékelő a hűtő előtt található. Az
érzékelőt az út vagy a motor hőmérséklete, a
széljárás vagy egyéb vezetési körülmények be-
folyásolhatják. A kijelző eltérhet az aktuális kül-
ső hőmérséklettől vagy a különféle jelzőkön és
táblákon megjelenő hőmérséklettől.

JVI0724XZ
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FÉNYSZÓRÓKAPCSOLÓ

Az INFINITI azt javasolja, hogy a lámpák haszná-
latával kapcsolatban ellenőrizze a helyi törvényi
rendelkezéseket.

AUTO pozíció
Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, illetve
a fényszóró kapcsolója “AUTO” állásban van, a
fényszórók, helyzetjelző lámpák, a műszerfal vi-
lágítása, a hátsó lámpák és a rendszámtábla
világítása felkapcsolódik a környezet fényviszo-
nyaitól függően.

A fényszórók automatikusan felkapcsolnak
szürkületkor vagy esős időben (amikor az ablak-
törlő folyamatosan működik).

Ha a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba állítja, az
összes lámpa automatikusan lekapcsolódik.

FIGYELMEZTETÉS

Az érzékelő tetejére ne helyezzen semmilyen tárgyat
jA . A szenzor érzékeli a fényesség mértékét és auto-
matikusan beállítja a fényerősséget. Ha a szenzor le
van takarva, úgy reagál, mintha sötét lenne és a fény-
szórók felkapcsolódnak.

m helyzet
A m pozícióban az első helyzetjelző lámpák,
a műszerfal világítása, a hátsó lámpa illetve a
rendszámtábla világítása kapcsolódik fel.

m helyzet
A m pozíció felkapcsolja még a fényszórókat
is.

Fényszóró fénynyaláb

A távolsági fényszóró felkapcsolásához nyomja
a kart az első állás feléj1 .

A távolsági fényszóró lekapcsolásához húzza a
kart semleges pozícióbaj2 .

A távolsági fényszóró felvillantásához húzza fel
teljesen a kartj3 . A távolsági fényszóró akkor
is felvillantható, ha a fényszóró egyébként nincs
bekapcsolva.

Ha a gyújtáskapcsoló “OFF” vagy “LOCK” állás-
ba való állítása után húzza meg a kart felfelé, a
legfelsőj3 pozícióba, a fényszórók 30 másod-
percig világítanak. A kart 4-szer húzhatja meg,
így egészen 2 percig világíthatnak a fényszórók.

Távolsági fényszóró- asszisztens (ha
van)
A távolsági fényszóró- asszisztens akkor műkö-
dik, ha a gépjármű a következő vagy még maga-
sabb sebességgel halad.

NIC2931
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• Oroszország és Ukrajna: körülbelül 40 km/h (25
MPH) vagy 35 km/h (22 MPH)

• Európa: körülbelül 40 km/h (25 MPH)

Ha egy, a szembejövő forgalmi sávban közleke-
dő gépjármű vagy egy elöl haladó gépjármű tű-
nik fel az Ön gépjárműve előtt amikor a távolsági
fényszóró fel van kapcsolva, a rendszer automa-
tikusan lekapcsolja a távolsági fényszórót.

Óvintézkedések a távolsági fényszóró-
asszisztenssel kapcsolatban:

VIGYÁZAT

• A távolsági fényszóró- asszisztens kényelmi szol-
gáltatás, de nem helyettesíti a biztonságos közle-
kedéshez szükséges műveleteket. A vezetőnek
minden esetben a gépjárműre kell összpontosíta-
nia és alkalmaznia kell a biztonságos vezetéshez
elengedhetetlen helyes gyakorlatokat és manuáli-
san kell váltania a távolsági és tompított fényszóró
között, ha az szükséges.

• Előfordulhat, hogy a távolsági és tompított fény-
szóró közötti váltás nem jön létre a következő fel-
tételek esetén. Ekkor a távolsági fényszórót ma-
nuálisan kapcsolja át tompított fényszóróra.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, kö-
d, hó, szél, stb.)

– Ha a fényszóróra vagy hátsó lámpára ha-
sonlító fényforrás van a gépjármű közelé-
ben.

– Ha a közeledő vagy távolodó gépjármű
fényszóróit lekapcsolták, ha a lámpa szí-
nét idegen anyagok befolyásolják vagy
ha a fényszóró beállítása nem megfelelő.

– Ha a fényesség hirtelen, huzamosabb
időre megváltozik.

– Ha olyan úton közlekedik, amely hegyek
mellett halad el vagy ha az úton szintkü-
lönbségek vannak.

– Ha kanyarokkal tűzdelt úton halad.

– Ha egy közlekedési tábla vagy tükörszerű
felület erős fényt ver vissza a gépjármű
eleje felé.

– Ha egy konténer, stb., amelyet az elöl ha-
ladó gépjármű vonatott, erős fényt ver
vissza.

– Ha a gépjármű fényszórója sérült vagy
szennyeződött.

– Ha a gépjármű valamilyen szögben áll de-
fektes keréknek vagy vontatásnak kö-
szönhetően, stb.

• A tompított és a távolsági fényszóró közötti váltás
ideje a következők függvényében változhat.

– A szembejövő vagy ez elöl haladó gép-
jármű fényszórójának fényereje.

– A szembejövő vagy az elöl haladó gép-
jármű mozgása és iránya.

– Ha a szembejövő vagy az elöl haladó gép-
járművön csak az egyik lámpa világít.

– Ha a szembejövő vagy az elöl haladó gép-
jármű egy nyomvonalon halad.

– Útviszonyok (emelkedő, kanyargós, út-
felület, stb.).

– Az utasok száma és a csomagok mennyi-
sége.

A távolsági fényszóró- asszisztens működése:

A távolsági fényszóró- asszisztens aktiválásá-
hoz állítsa a fényszóró kapcsolóját “AUTO” ál-
lásbaj1 és nyomja előre a kartj2 (távolsági
fényszóró állás). A távolsági fényszóró- asszisz-
tens visszajelző lámpája világít, miközben a
fényszók fel vannak kapcsolva.

Ha a távolsági fényszóró visszajelző lámpája
nem világít a fenti körülmények között, az azt
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jelzi, hogy a rendszer nem működik megfelelő-
en. Ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Köz-
pontban vagy szakszervizben.

Ha a gépjármű sebessége a következő sebesség
alá csökken, a fényszóró tompított állásban ma-
rad.

• Oroszország és Ukrajna: körülbelül 25 km/h (16
MPH) vagy 27 km/h (17 MPH)

• Európa: 25 km/h (16 MPH)

A távolsági fényszóró- asszisztens kikapcsolá-
sához állítsa a fényszóró kapcsolójátm állás-
ba vagy állítsa a fényszórót tompított állásba a
kar semleges állásba mozdításával.

Környezeti képalkotó szenzor karbantartása:

A távolsági fényszóró- asszisztensj1 képalkotó
szenzora a belső visszapillantó tükör előtt talál-
ható. Ahhoz, hogy a távolsági fényszóró- as-

szisztens megfelelő működése fenntartható le-
gyen és a rendszer hibás működése elkerülhető
legyen, ügyeljen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát sem)
vagy szereljen fel más kiegészítőt a környezeti ké-
palkotó szenzor környékére.

• Ne üsse meg vagy törje össze a környezeti képalko-
tó szenzor körüli területeket. Ne érintse meg a kör-
nyezeti képalkotó szenzor lencséjét.

Ha a környezeti képalkotó szenzor baleset kö-
vetkeztében megsérül, vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

Nappali menetfény rendszer
A nappali menetfény a motor elindítása után
felkapcsol.

Ha a lámpa kapcsolóját m állásba állítja, a
nappali menetfény kikapcsol.

AUTOMATIKUS SZINTSZABÁLYOZÁS
A fényszórók automatikus szintezővel vannak
felszerelve. A fényszóró tengelyének magassá-
ga automatikusan kerül beállításra.

AKKUMULÁTORKÍMÉLŐ RENDSZER
Figyelmeztető hangot hall, ha a vezetőoldali aj-
tót kinyitja és a következő esetek valamelyike
fennáll:

• A fényszóró kapcsolójam vagym pozícióban
van, és a gyújtáskapcsoló “ACC”, “OFF” vagy
“LOCK” pozícióban van.

Győződjön meg róla, hogy a fényszóró kapcso-
lóját “AUTO” állásba állította és a ködlámpa
kapcsolója “OFF” állásban van, amikor Ön ki-
száll a járműből.

Amikor a fényszóró kapcsolója m vagy m
pozícióban van, a lámpák automatikusan lekap-
csolódnak, amikor a gyújtáskapcsolót “OFF”
vagy “LOCK” pozícióba állítja és kinyitja a veze-
tőoldali ajtót.

Ha a gyújtáskapcsoló vagy m vagy m állás-
ban marad, miután a lámpák automatikusan ki-
kapcsolnak, a lámpák bekapcsolnak, ha a mo-
tort újra elindítja.

FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja felkapcsolva a lámpákat huzamosabb ideig,
ha a motor nem üzemel, így is megóvhatja az akkumu-
látort a lemerüléstől.

ADAPTÍV ELSŐ VILÁGÍTÁS (AFS) (ha van)

Az adaptív első világítás (AFS) automatikusan
elforgatja a fényszórót (tompított) a kanyarodás
irányába, hogy növelje a vezető által belátható
területet. Amikor a fényszórók kapcsolója ON
állásban van és a vezető elforgatja a kormányke-
reket, az AFS rendszer aktiválódik.
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Az AFS működésbe lép a vezető felőli oldalon:

• ha a fényszórók kapcsolója ON állásban van.

• ha a sebességváltó karja nem “P” (Parkolás) vagy
“R” (Hátramenet) állásban van.

• ha a gépjármű sebessége magasabb, mint 5 km/h
(3 MPH). Vegye figyelembe, hogy a kormánykerék
elforgatására az utasoldali fényszóró elfordul, de a
vezetőoldali fényszóró nem ha a gépjármű sebes-
sége 5 km/h (3 MPH) alatti.

Az AFS rendszer rendelkezik automatikus fény-
szóró magasságállítással is. A fényszóró magas-
sága automatikusan beállításra kerül, függően
attól, hogy hányan utaznak a gépkocsiban, mek-
kora a gépkocsi terhelése illetve milyenek az
útviszonyok.

Ha az AFS figyelmeztetés megjelenik a gépjármű
információs kijelzőjén azt követően, hogy a
gyújtáskapcsolót “ON” állásba állította, az azt
jelezheti, hogy az AFS nem működik megfelelő-
en. Ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Köz-
pontban vagy szakszervizben.

A motor elindításakor a fényszórók vibrálnak,
ilyenkor történik a rendszer ellenőrzése. Ez nem
hiba.

FÉNYSZÓRÓTISZTÍTÓ (ha van)

A fényszórótisztító akkor működik, ha a gyújtás-
kapcsoló “ON” állásban van és a fényszórók fel
vannak kapcsolva.

A fényszórómosó működtetése:

• Nyomja a szélvédőmosó kapcsolóját előre (Orosz-
ország és Ukrajna).

• Húzza a szélvédőmosó kapcsolóját felfelé (kivéve
Oroszország és Ukrajna).

– A fényszórómosó a szélvédőmosóval egy-
ütt működik. Ez a művelet minden egyes
alkalommal, amikor a gyújtáskapcsoló
vagy a fényszórókapcsoló be- vagy kikap-
csolásra kerül, aktiválódik.

– Az első működést követően a fényszóró-
mosó a szélvédőmosó kapcsolójának
minden második működtetésére bekap-
csol.

Lásd “Ablaktörlő és mosó kapcsoló” a “2. Műszerek
és kezelőszervek” fejezetben.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne működtesse a mosót, ha a mosótartály üres.

• 30 másodpercnél hosszabb ideig ne működtesse
folyamatosan a mosót.

IRÁNYJELZŐ KAPCSOLÓ

FIGYELMEZTETÉS

Az irányjelző kapcsolója nem kapcsol ki automatiku-
san, ha a kormányt nem fordítjákel egy bizonyos szög-
ben. Kanyarodás vagy sávváltás után győződjön meg
róla, hogy az irányjelző visszatért-e az eredeti pozíci-
ójába.

Irányjelző
Az irányjelző bekapcsolásához mozdítsa a kart
fel j1 vagy le j2 olyan mértékben, hogy az
beakadjon. Ha befejezte a fordulási manővert, a
jelzés automatikusan kikapcsol.

JVI0778XZ
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Sávváltó jelzés
A sávváltáskor történő irányjelzéshez mozdítsa
el a kart felj1 vagy lej2 , amíg a lámpa fel nem
villan, de a kar ne akadjon be.

Az irányjelzés megszüntetéséhez mozgassa a
kart az ellenkező irányba.

Ha a kar a felfelé j1 vagy lefelé j2 történő
elmozdítás után egyszerre visszatér az eredeti
állásába, akkor az irányjelző csak 3-szor villan
fel.

ELSŐ KÖDLÁMPÁK

Az első ködlámpák felkapcsolásához fordítsa el
a ködlámpa kapcsolóját a m pozícióba úgy,
hogyj1 a fényszóró kapcsolója m vagy m
pozícióban van.

A ködlámpa kikapcsolásához fordítsa a ködlám-
pakapcsolót OFF helyzetbe.

Ha a fényszóró kapcsolója “AUTO” állásban van,
a ködlámpa kapcsolójának m állásban forga-
tásával felkapcsolja a fényszórókat, a ködlám-
pákat és az egyéb lámpákat, miközben a gyúj-
táskapcsoló “ON” állásban van vagy a motor be
van kapcsolva.

HÁTSÓ KÖDLÁMPA
A hátsó ködlámpát csak akkor szabad használ-
ni, ha a látótávolság jelentősen lecsökken. [Ez
általában 100 méternél (328 ft) rövidebb látótá-
volságot jelent.]

A hátsó ködlámpa bekapcsolásához állítsa a
ködlámpa kapcsolóját m pozícióba j2 mi-
közben a fényszóró kapcsolója m állásban
van. A kapcsoló automatikusan visszatér a m
pozícióba, és a hátsó ködlámpa világítani fog,
amikor az első ködlámpák is világítanak. Győ-
ződjön meg róla, hogy m jelzőlámpa világít a
műszerfalon.

A hátsó ködlámpa lekapcsolásához állítsa a
ködlámpa kapcsolóját m pozícióba. Győződ-
jön meg róla, hogy m jelzőlámpa kialszik a
műszerfalon.

Az első és a hátsó ködlámpák kikapcsolásához
állítsa a ködlámpák kapcsolóját OFF állásba.

Ha a fényszóró kapcsolója “AUTO” állásban van,
a ködlámpa kapcsolójánakm állásban forga-
tásával felkapcsolja a fényszórókat, a hátsó
ködlámpákat és az egyéb lámpákat, miközben a
gyújtáskapcsoló “ON” állásban van vagy a mo-
tor be van kapcsolva.

NIC2935
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VIGYÁZAT

Fagypont alatti hőmérséklet esetén a mosófolyadék
ráfagyhat a szélvédőre, ezáltal akadályozva a kilátást.
Melegítse fel a szélvédőt a párátlanítóval, mielőtt le-
mossa azt.

FIGYELMEZTETÉS

• 30 másodpercnél hosszabb ideig ne működtesse
folyamatosan a mosót.

• Ne működtesse a mosót, ha a mosótartály üres.

• Ha az ablaktörlő működését hó vagy jég megsza-
kítja, az ablaktörlő megállhat, hogy a motort meg-
védje. Ha ez előfordul, állítsa a kapcsolót “OFF”
állásba és távolítsa el a havat vagy jeget az ablak-
törlő környékéről. Körülbelül 1 perc után ismét in-
dítsa el az ablaktörlőt.

ABLAKTÖRLŐ ÉS SZÉLVÉDŐ MOSÓ
KAPCSOLÓ

Az ablaktörlő és szélvédő mosó csak akkor mű-
ködik, ha a gyújtáskapcsoló “ON” helyzetben
van.

Ablaktörlő működése
Ha a kapcsolókar “AUTO”j1 állásban van, ak-
kor az automatikus esőérzékelős ablaktörlő
rendszer működik. (Lásd “Esőérzékelős
ablaktörlés” jelen fejezet következő részében.)

Ha a kapcsolókar “m ”j2 állásban van, akkor
az ablaktörlő alacsony sebességen működik.

Ha a kapcsolókar “m ”j3 állásban van, akkor
az ablaktörlő nagy sebességen működik.

Az ablaktörlő megállításához állítsa a kapcsoló-
kart “OFF” állásba.

Ha a kapcsolókar “m ”j4 állásban van, akkor
az ablaktörlő csak egyet töröl. A kapcsolókar
automatikusan visszatér az eredeti pozíciójába.

Az ablaktörlő karjának felhúzása:

Az ablaktörlő karjának felső állásban kell lennie,
amikor az ablaktörlő lapátokat kicseréli.

Ahhoz, hogy az ablaktörlőkart fel tudja húzni,
nyomja fel a kartj4 kétszer, amikor a gyújtás-
kapcsoló “OFF” állásban van legalább már 1 per-
ce. Az ablaktörlő középső állásban áll meg és a
lapátokat most már fel lehet húzni.

A választókarnak “P” (parkolás) helyzetben kell
lennie.

Az ablaktörlőlapátok visszaállításához nyomja
le az ablaktörlőlapátot és működtesse a kapcso-
lót egyszer.

FIGYELMEZTETÉS

Ne működtesse az ablaktörlőt miközben az ablaktörlő
karja fel van húzva. Az ablaktörlő karja sérülhet.

Mosó működtetése
A mosó működtetéséhez húzza meg a kart a
gépjármű hátulja feléj5 , amíg a kívánt men-
nyiségű ablakmosó folyadék fel nem került a
szélvédőre. Utána az ablaktörlő automatikusan
elvégez néhány törlést.

A fényszórómosó (ha van) szintén működésbe
lép a szélvédőmosóval együtt. (Lásd “Fényszóró-
tisztító (ha van)” jelen fejezet következő részében.)

JVI0769XZ
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Csepptörlés:

Az ablaktörlő még egyszer 3 másodpercre elin-
dul, miután a mosó és a törlő befejezte a műkö-
dését. Ennek az a célja, hogy a törlő letörölje
azokat a cseppeket, amelyek a szélvédőre kerül-
tek.

Fényszórótisztító (ha van)
Kivéve Oroszország és Ukrajna:

Húzza meg a kapcsolókart a jármű hátulja felé.
A fényszórómosó működésbe lép a szélvédőmo-
sóval együtt. A fényszórómosó a szélvédőmosó-
val együtt működik. Ez a művelet minden egyes
alkalommal, amikor a gyújtáskapcsoló vagy a
fényszórókapcsoló be- vagy kikapcsolásra ke-
rül, aktiválódik. Az első működést követően a
fényszórómosó a szélvédőmosó kapcsolójának
minden második működtetésére bekapcsol.

Oroszország és Ukrajna:

Húzza a kart a gépjármű eleje felé, hogy a fény-
szórómosót működtetni tudja. Lásd “Fényszóró-
tisztító (ha van)” jelen fejezet előző részében.

FIGYELMEZTETÉS

Ne működtesse a tisztítót, ha a tisztítófolyadék tankja
üres.

ESŐÉRZÉKELŐS ABLAKTÖRLÉS

Az esőérzékelős ablaktörlő rendszer automati-
kusan bekapcsol és az eső intenzitásától, illetve
a gépjármű sebességétől függően beállítja an-
nak sebességét, a szélvédő felső részén elhe-
lyezett esőérzékelőnek köszönhetően.

Az automatikus, esőérzékelős ablaktörlés beál-
lításhoz nyomja le a kapcsolókart “AUTO” állás-
baj1 . Az ablaktörlő egyet töröl, ha a gyújtás-
kapcsoló “ON” állásban van.

Az esőérzékelő érzékenységi szintje beállítható
a gomb elforgatásával aj2 (High) vagyj3 (Lo-
w) irányba.

• Magas— Magas érzékenység

• Alacsony— Alacsony érzékenység

Az automatikus, esőérzékelős ablaktörlés
kikapcsolásához tolja a kapcsolókart “OFF” ál-
lásba vagy nyomja le a kart a “m ” vagy “m ”
állásba.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne érintse meg az esőérzékelő szenzort vagy an-
nak környékét, ha a kapcsoló “AUTO” állásban van
és a gyújtáskapcsoló “ON” állásba van állítva. Az
ablaktörlők váratlanul működésbe léphetnek és
sérülést okozhatnak vagy az ablaktörlők sérülhet-
nek.

• Az esőérzékelős ablaktörlést esős időben kell be-
állítani. Ha a kapcsolót “AUTO” állásban hagyja,
az ablaktörlők akkor is elindulhatnak, ha szennye-
ződés, ujjlenyomatok, olajréteg vagy rovarok ke-
rülnek a szenzorra vagy annak környékére. Az ab-
laktörlők akkor is működésbe léphetnek, ha kipu-
fogógázok vagy nedvesség megzavarják az
érzékelőket.

• Ha a szélvédő vízlepergető bevonattal van bevon-
va, az esőérzékelős ablaktörlő sebessége maga-
sabb lehet, még akkor is, ha kis mennyiségű eső
esik a szélvédőre.

• Az esőérzékelős rendszert kapcsolja ki, ha a jár-
művet autómosóban mosatja le.

• Előfordulhat, hogy az esőérzékelős ablaktörlő
nem működik még akkor sem, ha eső esik az érzé-
kelőre.

• Annak érdekében, hogy az esőérzékelős ablaktör-
lő rendszer megfelelően működjön, használjon
eredeti ablaktörlő lapátokat. (Lásd “Ablaktörlő
lapátok” a “8. Karbantartás és önállóan elvégez-
hető műveletek” fejezetben az ablaktörlő lapá-
tok cseréjével kapcsolatban.)

JVI0770XZ
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A hátsó ablak és a külső tükrök páramentesítő
kapcsolója csak akkor működik, ha a gyújtás-
kapcsoló “ON” pozícióban van.

A páramentesítő feladata, hogy a hátsó ablakon
csökkentse a párát vagy a jegesedést, ezáltal is
növelve a kilátást hátrafelé, valamint, hogy
csökkentse a külső tükrök jegesedését a jobb
tájékozódás érdekében.

Ha a páramentesítő kapcsolójátj1 megnyomja,
a jelzőlámpaj2 felvillan és a páramentesítő kb.
15 percig működik. Az előre beállított idő lejárta
után a páramentesítő automatikusan kikapcsol.
A páramentesítő kézzel történő kikapcsolásá-
hoz nyomja meg a kapcsolót ismét, ekkor a jel-
zőlámpa kialszik.

FIGYELMEZTETÉS

• Ha a páramentesítőt folyamatosan használja, min-
denképpen indítsa el a motort. Egyébként az akku-
mulátor lemerülhet.

• Amikor a szélvédő belső oldalát tisztítja, ügyeljen
rá, hogy ne karcolja meg, sértse fel a fűtőszálakat
az üvegfelületen.

Szélvédő jégmentesítő kapcsolója (párátlanító
kapcsoló) akkor működik, ha a gyújtáskapcsoló
“ON” állásban van.

A jégmentesítő funkciót a jég szélvédőről való
eltávolításához lehet használni, amikor az ab-
laktörlő a szélvédőhöz van fagyva.

Ha a kapcsolótj1 megnyomja, a jelzőlámpaj2
felvillan és a jégmentesítő kb. 15 percig műkö-
dik. Ezzel egy időben a hátsó ablak páramente-
sítője is bekapcsol. Az előre beállított idő lejárta
után a jégmentesítő automatikusan kikapcsol.
A jégmentesítő kézzel történő kikapcsolásához
nyomja meg ismét a kapcsolót, ekkor a jelzőlám-
pa kialszik.

FIGYELMEZTETÉS

• Ha a jégmentesítőt folyamatosan használja, min-
denképpen indítsa el a motort. Egyébként az akku-
mulátor lemerülhet.

JVI1441XZ JVI1441XZ
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• Amikor a szélvédő belső oldalát tisztítja, ügyeljen
rá, hogy ne karcolja meg, sértse fel a fűtőszálakat
az üvegfelületen.

VIGYÁZAT

Ne használja vagy ne hagyja, hogy az utasok használ-
ják a fűtött kormánykereket, ha nem képes vagy nem
képesek felügyelni a kormánykerék hőmérsékletét
vagy nem érzékeli(k) a fájdalmat azokban a testré-
szekben, amelyek a kormánykerékkel kapcsolatba ke-
rülnek. Ha ilyen személyek használják a fűtött kor-
mánykereket, súlyos sérüléseket szenvedhetnek.

FIGYELMEZTETÉS

• Az akkumulátor lemerülhet, ha a kormányfűtés ak-
kor is működik, amikor a jármű motorja nem jár.

• Ne használja a kormánykerék fűtését hosszabb
ideig, mivel az égéseket vagy túlmelegedést okoz-
hat.

• Amennyiben bármilyen folyadék kerülne a fűtött
kormánykerékre, azonnal távolítsa el azt száraz
ruhával.

• A kormánykerék tisztításakor ne használjon ben-
zint, hígítót vagy egyéb hasonló anyagot.

• Ha a fűtött kormánykerék működése közben bár-
milyen hibát észlel vagy a rendszer nem működik,
kapcsolja ki és ellenőriztesse a rendszert egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

Nyomja meg a <CLIMATE> gombot és érintse meg
a [Kormányfűtés] opciót az alsó kijelzőn, így a
kormánykerék fűtését manuális ki- és bekap-
csolhatja. A kormánykerék fűtése automatiku-
san kikapcsol 30 perccel azt követően, hogy be-

kapcsolta. Ha a kormánykerék fűtése be van
kapcsolva, a [Kormányfűtés] feletti visszajelző
lámpa világít.

Ha a kormánykerék felületi hőmérséklete maga-
sabb, mint a tervezett működési hőmérséklet, a
rendszer nem fűti a kormánykereket. Ez nem
hiba.

Az automatikus kormánykerékfűtés be-/kikap-
csolható a klímavezérlés képernyőjéről. A rész-
letekkel kapcsolatban lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatóját.

FŰTÖTT KORMÁNYKERÉK (ha van)
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A jelzőkürt attól függetlenül is működik, hogy a
gyújtáskapcsoló milyen állásban van, kivéve azt
az esetet, amikor az akkumulátor le van merül-
ve.

Ha a jelzőkürt gombját megnyomja és nyomva
tartja, a jelzőkürt megszólal. Ha a gombot elen-
gedi, a jelzőkürt elhallgat.

ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ
ABLAKOK

VIGYÁZAT

• Győződjön meg róla, hogy minden utas keze, stb.
a járművön belül van, mielőtt működtetné az abla-
kokat.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy a
rendszerek nem szándékos működtetéséből faka-
dó esetleges sérüléseket vagy halálos balesete-
ket, beleértve az ablak vagy az ajtózár figyelmet-
len működtetéséből fakadó problémákat, gyer-
mekeket, mások támogatására szoruló felnőtteket
vagy háziállatokat ne hagyjon magukra a jármű-
ben. Ezen felül meleg napokon a hőmérséklet a
zárt gépjármű belsejében nagyon megemelked-
het, amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

Az elektromos működtetésű ablakok csak a
gyújtáskapcsoló “ON” helyzetében üzemelnek.

Az ablakok lehúzásához nyomja le a kapcsolót.

Az ablakok felhúzásához húzza fel a kapcsolót.

Vezetőoldali kapcsoló

Vezetőoldali kapcsoló, a fő kapcsoló minden ab-
lakot üzemeltet.

Utasoldali ablak zárása:

Ha a záró gombotjA megnyomja, az utasoldali
ablakokat nem lehet működtetni.

Az utasoldali ablakok blokkolásának feloldásá-
hoz nyomja meg ismét a záró gombotjA .

JVI1491XZ
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Utasoldali ablak kapcsolója

Az utasok mellett található kapcsoló csak az
adott ablakot működteti.

Ha az ablakok kapcsolója le van tiltva a vezető
oldalán található gomb megnyomásával, az uta-
sok felőli kapcsolók nem működtethetők.

Automatikus funkció

Az automatikus funkció csak annál a kapcsoló-
nál érhető el, amelynek egy m jel van a fel-
színén.

Az automatikus funkció lehetővé teszi, hogy az
ablakot anélkül húzza fel vagy le, hogy a kap-
csolót hosszan lenyomva kellene tartania.

Az ablak teljes lehúzásához egy másodpercig
tartsa lenyomva a kapcsolót, majd engedje fel.
Az ablak teljes felhúzásához egy másodpercig
tartsa felhúzva a kapcsolót, majd engedje el. A
kapcsolót nem kell tartani, miközben az ablak
működik.

Ha az ablakot az automatikus működés közben
szeretné megállítani, nyomja meg vagy húzza
meg a gombot, a működéssel éppen ellentétes
irányba.

Ablak időzítője:

Az ablakok időzítője lehetővé teszi, hogy kb.
még 45 másodpercig működtesse az ablakok
kapcsolóját, még akkor is, ha a gyújtáskapcsoló
“OFF” állásba van állítva. Az ablak időzítése ak-
kor törlődik, amikor a vezetőoldali vagy az uta-
soldali ajtó kinyitásra kerül vagy az idő lejár.

Automata visszaállítási funkció:

VIGYÁZAT

A teljesen zárt állás és a még éppen nyitott állás kö-
zött nagyon kicsi a távolság, amit nehéz észrevenni.
Győződjön meg róla, hogy minden utas keze, stb. a
járművön belül van, mielőtt felhúzná az ablakokat.

Az automatikus visszahúzó funkció lehetővé te-
szi, hogy az ablak automatikusan visszahúzód-
jon, ha zárás közben valamit odacsípett volna.
Amikor a vezérlő rendszer valamilyen akadályt
észlel, az ablak azonnal leereszkedik.

A környezettől vagy vezetési feltételektől függő-
en az automatikus visszaállítási funkció aktivá-
lódik, ha az ablak felhúzásakor ütés vagy terhe-
lés éri az ablakot, ami hasonló hatású, mint va-
laminek a becsípése.

SIC4353Z JVI1495XZ
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Automatikus beállítási funkció
FIGYELMEZTETÉS

Ha az akkumulátor kábelét lekötötték az akkumulátor-
ról, ne csukja be egyik első ajtót sem. Az automatikus
ablakbeállítási funkció nem fog működni, és az oldal-
só tetőpanel megsérülhet.

Az elektromos ablakemelő automatikus beállí-
tási funkcióval rendelkezik. Ha az ajtót kinyitja,
az ablak automatikusan leereszkedik egy kicsit,
hogy elkerülje az ablak és az oldalsó tetőpanel
közötti direkt kapcsolatot. Amikor az ajtót be-
csukja, az ablak felemelkedik egy kicsit.

Ha az automatikus beállítási funkció nem műkö-
dik, az ablakokat a következőképpen kell mű-
ködtetni:

• Amikor az ajtó nyitva van, az ablak kb. 2 másodper-
cig ereszkedik.

• Miközben az ajtó nyitva van, az ablakot nem lehet
felhúzni.

Az ablakok működtetése az
intelligens kulcs segítségével.
Az ablakok nyitása vagy zárása az “UNLOCK”
m vagy “LOCK” m gombok intelligens kul-
cson történő megnyomásával. Ez a funkció nem
működik, ha az ablak időzítője aktiválva van
vagy az ablakot inicializálni kell. Az intelligens
kulcson található gombok használatával kap-

csolatban lásd “A kulcs nélküli távirányító rendszer
használata” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben.

Nyitás:

Az ablak leeresztéséhez nyomja meg az “UN-
LOCK” m gombot az intelligens kulcson és
tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig
még az után, hogy az ajtó kinyílódott.

A nyitás megállításához engedje el az “UNLOCK”
m gombot.

Ha a nyitási művelet megszakadt miközben Ön a
“UNLOCK”m gombot nyomva tartotta, enged-
je fel a gombot, majd nyomja meg újra, amíg az
ablak teljesen ki nem nyílik.

Zárás:

Az ablak zárásához nyomja meg a “LOCK” m
gombot az intelligens kulcson és tartsa lenyom-
va a gombot kb. 3 másodpercig még az után,
hogy az ajtó bezáródott.

A zárás megállításához engedje el az “LOCK”
m gombot.

Ha a zárási művelet megszakadt miközben Ön
az “LOCK”m gombot nyomva tartotta, enged-
je fel a gombot, majd nyomja meg újra, amíg az
ablak teljesen be nem záródik.

Ha az ablak nem zár be magától.
Ha az ablak automatikus funkciója (csak felhú-
zás) nem működik megfelelően, hajtsa végre a
következő folyamatot a rendszer újrainicializá-
lása érdekében.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba.

2. Zárja be az ajtót.

3. Teljesen húzza le az ablakot a gombot hasz-
nálva.

4. Húzza fel a kapcsolót és addig tartsa is úgy,
amíg az ablak fel nem záródik, majd tartsa a
kapcsolót még több, mint 3 másodpercig,
miután az ablak már teljesen fel van húzva.

5. Engedje el a kapcsolót. Próbálja ki az automa-
tikus funkciót, hogy ellenőrizze, sikerült- e az
inicializálás.

6. A 2- 5 lépéseket más ablakok esetében is
ismételje meg.

Ha a végrehajtott folyamatok után az ablak au-
tomatikus funkciója még mindig nem működik
megfelelően, ellenőriztesse gépjárművét egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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VIGYÁZAT

• Baleset esetén Ön kieshet a nyitott tetejű gépjár-
műből. A felnőtteknek és a gyerekeknek minden
esetben biztonsági övet vagy gyermekülést kell
használniuk.

• Soha ne engedje meg senkinek, hogy felálljon,
vagy testének bármely részét kinyújtsa a nyíláson,
ha a gépjármű mozgásban van, vagy a napfénytető
éppen záródik be.

FIGYELMEZTETÉS

• Távolítsa el a vízcseppeket, havat, jeget vagy ho-
mokot a napfénytetőről, mielőtt kinyitja.

• Ne helyezzen semmiféle nehéz tárgyat a napfény-
tetőre vagy környékére.

AUTOMATIKUS NAPFÉNYTETŐ

A napfénytető csak akkor működik, ha a gyújtás-
kapcsoló “ON” helyzetben van.

Naproló
A naproló nyitásához vagy zárásához tolja el a
naprolót kézzel.

A naproló automatikusan kinyílik, amikor a nap-
fénytető nyitva van. A naprolót kézzel kell bezár-
ni úgy, hogy elhúzza azt. Ha a napfénytető ki
van nyitva, a naproló kézzel behúzható addig a
pozícióig, ameddig a napfénytető ki van nyitva.

Napfénytető
Billentés:

A felbillentéshez először zárja be a napfényte-
tőt, majd nyomja a kapcsolót a felbillentés pozí-
cióbaj1 és engedje el; nem kell tartani. A nap-
fénytető lebillentéséhez nyomja a gombot lebil-
lentés pozícióbaj2 .

Eltolás:

A napfénytető teljes kinyitásához vagy bezárá-
sához nyomja a gombot a nyitásj2 vagy zárás
j1 pozícióba, majd engedje el; nem kell tartani.
A napfénytető automatikusan teljesen kinyílik
vagy bezáródik. A napfénytető megállításához
nyomja meg még egyszer a gombot a nyitási
vagy zárási folyamat közben.

Napfénytető időzítője:

A napfénytető időzítője lehetővé teszi, hogy kb.
még 45 másodpercig működtesse a napfénytető
kapcsolóját, még akkor is, ha a gyújtáskapcsoló
“OFF” állásba van állítva. A napfénytető időzíté-

se akkor törlődik, amikor a vezetőoldali vagy az
utas oldali ajtó kinyitásra kerül vagy az idő lejár.

Automata visszaállítási funkció

VIGYÁZAT

A teljesen zárt állás és a még éppen nyitott állás kö-
zött nagyon kicsi a távolság, amit nehéz észrevenni.
Győződjön meg róla, hogy az összes utas keze, stb. a
járművön belül van és távol a napfénytető nyílásától,
amikor becsukja azt.

Az automatikus visszaállítási funkció lehetővé
teszi, hogy a napfénytető automatikusan kinyíl-
jon, ha valami a napfénytető elé csípődött zárás
közben. Amikor az ellenőrzőegység akadályt
észlel, a napfénytető azonnal kinyílik.

Ha a napfénytetőt nem lehet automatikusan be-
zárni amikor az automatikus visszahúzás funk-
ció aktiválódik hibás működés következtében,
nyomja meg és tartsa nyomva a gombot zárás
pozícióbanj1 .

A környezettől vagy vezetési feltételektől függő-
en az automatikus visszaállítási funkció aktivá-
lódik, ha a napfénytető behúzásakor ütés vagy
terhelés éri a napfénytetőt, ami hasonló hatású,
mint valaminek a becsípése.

JVI0756XZ

NAPFÉNYTETŐ (ha van)
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A napfénytető működtetése az
intelligens kulcs segítségével.
A napfénytető nyitása vagy zárása a “UNLOCK”
m vagy “LOCK” m gombok intelligens kul-
cson történő megnyomásával. Ez a funkció nem
működik, ha a napfénytető időzítője aktiválva
van vagy a tetőt inicializálni kell. Az intelligens
kulcson található gombok használatával kap-
csolatban lásd “A kulcs nélküli távirányító rendszer
használata” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben.

Nyitás:

A napfénytető elhúzásához nyomja meg az “UN-
LOCK” m gombot az intelligens kulcson és
tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig
még az után, hogy az ajtó kinyílódott.

A nyitás megállításához engedje el az “UNLOCK”
m gombot.

Zárás:

A napfénytető behúzásához nyomja meg a
“LOCK” m gombot az intelligens kulcson és
tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig
még az után, hogy az ajtó bezáródott.

A zárás megállításához engedje el az “LOCK”
m gombot.

Ha a napfénytető nem működik
Ha a napfénytető nem működik rendesen, a kö-
vetkező lépéseket hajtsa végre a rendszer inici-
alizálásához.

1. Ha a napfénytető nyitva van, zárja be úgy,
hogy többször egymás után zárás pozícióba
j1 nyomja a gombot, ezt követően fel tudja
billenteni.

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a
zárás pozícióbanj1 .

3. Engedje el a kapcsolót, miután a napfénytető
enyhén fel- és le mozdult.

4. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a
nyitás pozícióbanj2 , hogy teljesen lebillen-
tse a napfénytetőt.

5. Ellenőrizze, hogy a napfénytető megfelelően
működik- e.

Ha a végrehajtott folyamatok után a napfénytető
és árnyékoló még mindig nem működik megfe-
lelően, ellenőriztesse gépjárművét egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel. Az elektromos csatlakozók a tárolórekeszben

vagy a konzol dobozban találhatók, amelyekről
olyan elektromos eszközök elektromos ellátást
biztosíthatja, mint például a mobiltelefon.

SIC4316Z

A tárolódobozban

JVI1298XZ

A konzol dobozban

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK
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FIGYELMEZTETÉS

• A csatlakozó és a dugó forró lehet használat köz-
ben és közvetlenül utána.

• Ezt az elektromos csatlakozót nem tervezték szi-
vargyújtóval való használatra.

• Ne használja olyan tartozékokkal, melyek megha-
ladják a 12 voltos, 120 W (10 A)-os értékeket. Ne
használjon dupla adaptert vagy több, mint egy
elektromos tartozékot.

• Ezt a csatlakozót mindig járó motor mellett hasz-
nálja, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését.

• Kerülje a használatát akkor, amikor a légkondicio-
náló, fényszórók vagy hátsó páramentesítő be van
kapcsolva.

• A dugót mindig teljesen ütközésig nyomja be. Ha
elégtelen kapcsolatot hozott létre, a dugó túlme-
legedhet vagy megolvadhat a belső biztosíték.

• Mielőtt behelyez vagy leválaszt egy dugót, győ-
ződjön meg róla, hogy a használt elektromos tar-
tozék KI van kapcsolva.

• Ha nincs használatban, zárja le a kupakot. Ne en-
gedje, hogy víz jusson a csatlakozóba.

VIGYÁZAT

• Ne használja a tárolórekeszeket vezetés közben,
hogy teljes figyelmét a jármű kezelésére koncent-
rálhassa.

• Tartsa a tárolórekeszek fedelét zárva vezetés köz-
ben, hogy megelőzze a sérülést egy esetleges ba-
leset vagy hirtelen megállás során.

KESZTYŰTARTÓ

A kesztyűtartó kinyitásához húzza meg a kart
j1 .

A bezáráshoz nyomja a fedelet felfelé, amíg a
zár be nem kattan.

A kesztyűtartó zárásához j2 /nyitásához j3
használja a mechanikus kulcsot. A mechanikus
kulcs használatával kapcsolatban lásd “Kulcsok”
a “3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” feje-
zetben.

KÖZÉPKONZOLON LEVŐ TÁROLÓ

Konzolban található tároló kinyitásához nyomja
meg a gombot felfeléjA és húzza fel a fedelet.

A bezáráshoz nyomja a fedelet felfelé, amíg a
zár be nem kattan.

A konzol tárolódobozának világítása akkor kap-
csol fel, ha a fényszóró kapcsolójam állásban
van.JVI0763XZ

JVI0653XZ

TÁROLÁS
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TÁROLÓREKESZ

Kinyitáshoz nyomja meg a tárolórekesz fedelét.

Ne helyezzen értékes elemeket a tároló helyre.

A tárolórekeszt ne használja hamutartóként.

NAPSZEMÜVEGTARTÓ

VIGYÁZAT

A napszemüvegtartót tartsa lezárva, így nem korlátoz-
za a kilátást vezetés közben és segít elkerülni a bale-
seteket.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használja másra, csak napszemüveg tárolásá-
ra.

• Ne hagyja a napszemüveget a napszemüvegtartó-
ban, ha közvetlen napfényben parkol. A hő károsít-
hatja a napszemüveget.

A napszemüvegtartó kinyitásához, nyomja meg
a tartót. A bezáráshoz nyomja a tartót felfelé,
amíg a zár be nem kattan.

KÁRTYATARTÓ

A kártyatartó a vezetőoldali napellenzőn talál-
ható.

A kártyatartó használatához csúsztassa be a
kártyát a kártyatartóba.

POHÁRTARTÓK
FIGYELMEZTETÉS

Kerülje a hirtelen indulást illetve fékezést különösen
olyankor, amikor a pohártartókat használja. Ha mégis
így tesz, az italok kiborulhatnak, és ha forróak, akkor
ezzel leforrázhatja az utasokat.

Első

SIC4316Z

JVI0757XZ
SIC4348Z

JVI0649XZ
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Hátsó

MŰANYAGPALACK- TARTÓ

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használja a palacktartót egyéb olyan tárgyak
tárolására, amelyek előrerepülhetnek a járműben
és sérülést okozhatnak a benne ülők számára hir-
telen fékezés vagy baleset esetén.

• Ne használja a palacktárolót nyitott folyadéktáro-
lók tárolására.

KABÁTAKASZTÓ

FIGYELMEZTETÉS

Ne tegyen ki egy akasztót 1 kg-nál (2 lb) nagyobb
terhelésnek.

A kabátakasztó használatához nyomja meg az
akasztótj1 a kioldáshozj2 .

RÖGZÍTŐHORGOK A
CSOMAGTARTÓBAN

VIGYÁZAT

• Minden esetben győződjön meg róla, hogy a cso-
mag megfelelően van- e rögzítve. Megfelelő köte-
leket és horgokat használjon.

• A rögzítetlen csomagok veszélyesek lehetnek egy
baleset vagy hirtelen megállás során.

FIGYELMEZTETÉS

Ne tegyen ki egy kampót 10 kg-nál (22 lb) nagyobb
terhelésnek.

JVI1492XZ

JVI1500XZ

JVI1511XZ

JVI1493XZ
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1. Az elölről jövő vakító fény tompításához hajt-
sa le a napellenzőtj1 .

2. Az oldalról jövő vakító fény tompításához,
pattintsa ki a napellenzőt a középső tartóból
és fordítsa oldalraj2 .

3. Szükség szerint csúsztassa be vagy ki a nap-
ellenzőtj3 (csak a vezető oldala).

Ha az ajtókat az “UNLOCK” m gomb intelli-
gens kulcson történő megnyomásával vagy az
érintésérzékelő megérintésével kinyitja miköz-
ben a gyújtáskapcsoló LOCK állásban van, a láb-
tér világításjA felkapcsolódik.

A lábtér világítás aktiválásához vagy deaktiválá-
sához használja a [Lamp ON when Door Unlocks]
opciót. Lásd az Infiniti InTouch használati útmu-
tatót.

SIC3739

JVI1496XZ

NAPELLENZŐK LÁBTÉR VILÁGÍTÁS
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FIGYELMEZTETÉS

• Kapcsolja le a lámpákat, ha kiszáll a járműből.

• Ne használja hosszú ideig leállított motor mellett.
Az akkumulátor lemerülhet.

TÉRKÉPOLVASÓ LÁMPÁK

A lámpa fel-, illetve lekapcsolásához nyomja
meg a gombot az ábrán látható módon.

KONZOL VILÁGÍTÁS

A konzol világítása felkapcsolódik, amikor a
helyzetjelzők vagy a fényszórók világítanak.

BELSŐ VILÁGÍTÁS KAPCSOLÓJA

j1 ON gomb
Ha az ON gombotj1 megnyomja, a térképolva-
só lámpa világít. Ha a kapcsolót kikapcsolja, a
lámpák kialszanak függetlenül az egyéb feltéte-
lektől.

j2 DOOR OFF kapcsoló
Ha a DOOR OFF kapcsolótj2 nem nyomja meg,
a térképolvasó lámpa a következő feltételek fen-
nállása esetén:

• gyújtáskapcsolót “OFF” állásba állítja.

– 30 másodpercig felkapcsolva marad.

• ha az ajtókat az intelligens kulcson található “UN-
LOCK” gomb vagy az érintésérzékelő megnyomá-
sával kinyitja úgy, hogy a gyújtáskapcsoló “LOCK”
állásban van

– 30 másodpercig felkapcsolva marad.

• ha az ajtókat kinyitja, majd ismét becsukja úgy,
hogy a gyújtáskapcsoló “LOCK” állásban van

– 30 másodpercig felkapcsolva marad.

• bármelyik ajtó nyitva van

– felkapcsolva marad, amíg az ajtó nyitva
van. Ha az ajtó zárva van, a lámpa kial-
szik.

Ha a DOOR OFF kapcsolótj2 megnyomja, a tér-
képolvasó lámpa a következő feltételek fennál-
lása esetén nem világít: A térképolvasó lámpa
csak akkor kapcsolhatók fel, ha a kapcsoló ON
állásban vanj1 .

Ha a [Lamp ON when Door Unlocks] opció OFF
állásba van állítva (lásd az Infiniti InTouch hasz-
nálati útmutatót), a lámpák a következő feltéte-
lek mellett világítanak:

• bármelyik ajtó nyitva van úgy, hogy a gyújtáskap-
csoló valamilyen állásban van

– felkapcsolva marad, amíg az ajtó nyitva
van. Ha az ajtó zárva van, a lámpa kial-
szik.

JVI0758XZ

JVI0759XZ

JVI0760XZ

BELSŐ LÁMPÁK
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SMINKTÜKÖR VILÁGÍTÁSA

A sminktükörhöz való hozzáféréshez nyissa le a
napellenzőt, majd hajtsa fel a tükör burkolatát.

A sminktükör világítása felkapcsol, ha a tükör
burkolatát felhajtja. Ha a burkolatot lecsukja, a
lámpa kialszik.

CSOMAGTÉRVILÁGÍTÁS
A csomagtartó világítása felkapcsolódik, amikor
a csomagtérfedelet felnyitja. Ha a fedelet
lecsukja, a lámpa kialszik.

AKKUMULÁTORKÍMÉLŐ RENDSZER
Ha a belső lámpa felkapcsolva marad, meghatá-
rozott idő elteltével automatikusan kikapcsol
azt követően, hogy a gyújtáskapcsoló gombot
“OFF” állásba állította. A lámpák ismételt fel-
kapcsolásához állítsa a kapcsolót “ON” állásba.

SIC3869Z
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A kulcshoz kap egy kulcsszám táblát. Erre a táb-
lára jegyezze fel a kulcs számát és tartsa bizton-
ságos helyen (pl. a tárcájában), DE NE A GÉP-
JÁRMŰBEN. Ha elveszíti a kulcsát keressen fel
egy INFINITI Központot vagy egy szakszervizt és
másoltasson kulcsot a kulcsszám alapján. Az
INFINITI nem jegyzi fel a kulcsszámokat, így ez
kifejezetten fontos, hogy a kulcs száma vissza-
kereshető legyen.

A kulcsszámra csak abban az esetben van szük-
ség, ha elveszítette valamennyi kulcsát, és nincs
miről másolatot készíteni. Amennyiben van még
pótkulcsa, ezt lemásoltathatja egy INFINITI Köz-
pontban vagy egy szakszervizben.

1. Intelligens kulcs (2)

2. Mechanikus kulcs (2)

3. Kulcsszám tábla (1)

VIGYÁZAT

• Az intelligens kulcs rádióhullámokat bocsát ki,
amely negatívan befolyásolhat gyógyászati
berendezéseket.

• Ha Önnek pacemakere van, keresse fel az egység
gyártóját és érdeklődjön utána, hogy az intelli-
gens kulcs által kibocsátott jelek zavarhatják-e a
készüléket.

INTELLIGENS KULCS
A gépjármű csak olyan intelligens kulccsal ve-
zethető, amely az intelligens kulcs rendszerben,
illetve az INFINITI immobilizer rendszerében re-
gisztrálásra került. Egy gépjárműben 4 kulcsot
lehet regisztrálni és használni. Az új kulcsot
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel kell az
intelligens kulcs rendszerben és a INFINITI im-
mobilizer rendszerben regisztráltatni. A regiszt-
ráció alkalmával az intelligens kulcs rendszer
memóriáját törölni kell, ezért győződjön meg
róla, hogy az összes intelligens kulcs Önnél van,
amikor az INFINITI Központba vagy szakszerviz-
be megy.

Az is lehetséges, hogy egy intelligens kulcs
funkciói törlésre kerüljenek. Vegye fel a kapcso-
latot egy INFINITI Központtal vagy szakszerviz-
zel.

FIGYELMEZTETÉS

• Győződjön meg arról, hogy az intelligens kulcs
Önnél van. Ne hagyja úgy ott a járművet, hogy az
intelligens kulcs a járműben van.

• Győződjön meg arról, hogy az intelligens kulcs
Önnél van, amikor vezet. Az intelligens kulcs egy
precíziós egység, beépített jeladóval. Hogy a sérü-
lését elkerülje, vegye figyelembe a következőket.

– Az intelligens kulcs vízálló; azonban a
nedvesség tönkre is teheti azt. Ha az in-
telligens kulcs nedves lesz, azonnal tö-
rölje szárazra.

– Ne hajlítsa meg, dobja le vagy üsse neki
más tárgyaknak.

– Ha a külső hőmérséklet -10°C (14°F) alatti,
előfordulhat, hogy az intelligens kulcs-
rendszer eleme nem működik megfelelő-
en.

– Az intelligens kulcsot ne hagyja tartósan
olyan helyen, ahol a hőmérséklet megha-
ladja a 60°C- ot (140°F).

– Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

– Ha használjon mágneses kulcstartót.

– Ne tegye az intelligens kulcsot olyan be-
rendezés mellé, amely mágneses mezőt
generál, pl. TV, audió berendezés, szemé-
lyi számítógép vagy mobiltelefon.

SPA2504Z
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– Ne hagyja, hogy az intelligens kulcs víz-
zel vagy sós vízzel érintkezzen, és ne
mossa ki a kulcsot mosógépben. Ez befo-
lyásolhatja a rendszer hatékonyságát.

• Ha a kulcs elveszett vagy ellopták, az INFINITI azt
javasolja, hogy töröltesse annaka kulcsnakaz azo-
nosító kódját a rendszerből. Ezzel elkerülheti,
hogy az intelligens kulccsal illetéktelenek kinyit-
hassák a járművet. A törlési folyamattal kapcsola-
tos további információkért keressen fel egy
INFINITI Központot vagy egy szakszervizt.

Mechanikus kulcs

A mechanikai kulcs eltávolításához oldja ki az
intelligens kulcs hátulján található gombot.

A mechanikai kulcs összeszereléséhez finoman
nyomja a kulcsot az intelligens kulcsba, amíg a
rögzítő gomb vissza nem ugrik az eredeti he-
lyére.

A mechanikai kulcsot használva nyithatja és zár-
hatja az ajtókat illetve a kesztyűtartót. (Lásd
“Ajtók” jelen fejezet következő részében és “Tárolás”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

VIGYÁZAT

• Mindig nézzen körül, mielőtt bármelyik ajtót kin-
yitná, hogy elkerüljön egy esetleges balesetet az
elhaladó forgalommal.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy a
rendszerek nem szándékos működtetéséből faka-
dó esetleges sérüléseket vagy halálos balesete-
ket, beleértve az ablak vagy az ajtózár figyelmet-
len működtetéséből fakadó problémákat, gyer-
mekeket, mások támogatására szoruló felnőtteket
vagy háziállatokat ne hagyjon magukra a jármű-
ben. Ezen felül meleg napokon a hőmérséklet a
zárt gépjármű belsejében nagyon megemelked-
het, amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

SZUPER ZÁR RENDSZER (jobbkormányos
modellek)

VIGYÁZAT

A biztonsági reteszelő rendszerrel ellátott járművek
esetén az alábbi óvintézkedések be nem tartása ve-
szélyes szituációkhoz vezethet. Mindig győződjön
meg róla, hogy a biztonsági reteszelő rendszer aktivá-
lását biztonságosan végzi.

• Ha a járműben tartózkodik valaki, sose zárja le az
ajtókat az intelligens kulcs rendszerrel. Amennyi-
ben így tesz, bezárja a benne ülőket, mivel a biz-
tonsági reteszelő rendszer nem engedi belülről
kinyitni az ajtókat.

SPA2033Z
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• Az intelligens kulcs rendszert csak akkor használ-
ja, ha tisztán rálát a járműre. Ez azért szükséges,
hogy ne zárhasson be senkit a jármű belsejébe a
biztonsági reteszelő rendszer aktiválásával.

Ha az ajtót az intelligens kulcs “LOCK” gombjá-
val m vagy a kapcsolóval zárja be, a rendszer
az összes ajtót bezárja és aktiválja a biztonsági
reteszelő rendszert.

Ez azt jelenti, hogy egyik ajtót sem lehet belülről
kinyitni, hogy a lopás megelőzhető legyen.

A rendszer kiold, ha az ajtót az intelligens kulcs
“UNLOCK” gombjának m megnyomásával
vagy az érintésszenzor megérintésével kinyitja.

A biztonsági reteszelő rendszer nem aktiváló-
dik, ha az ajtókat az elektromos működtetésű
ajtózár-rendszer kapcsolóval vagy mechanikus
kulccsal zárja le.

Vész esetén
Ha a biztonsági reteszelő rendszer aktiválódik
közlekedési baleset vagy egyéb nem várt körül-
mény miatt, mialatt Ön a járműben tartózkodik:

• Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba. A szuper
zár rendszer kiold és minden ajtó kinyitható az
ajtónyitó rendszer kapcsolójával, majd kinyithatja
az ajtókat.

• Az ajtók kinyitása az intelligens kulccsal. A bizton-
sági reteszelő rendszer kiold és akkor az ajtók már
nyithatók.

ZÁRÁS KULCCSAL

Az ajtónyitó zár a vezetőoldali ajtón található.

A vezetőoldali ajtó zárásához helyezze a kulcsot
az zárba és forgassa el a gépjármű eleje feléj1 .

A vezető oldali ajtó nyitásához fordítsa el a kul-
csot a gépjármű hátulja feléj2 . A vezetőoldali
ajtó kinyit.

Az ajtók, a csomagtérfedél, illetve a tanksapka-
fedél nyitásához valamint zárásához használja
az elektromos ajtónyitó rendszer zárás gombját,
az intelligens kulcs “LOCK” m /“UNLOCK”
m gombját vagy az érintésérzékeny szenzort/
az ajtó nyitáskérő gombját.

ZÁRÁS A BELSŐ ZÁRÓGOMBBAL
FIGYELMEZTETÉS

Ha az ajtót a belső zárógombbal zárja be, győződjön
meg róla, hogy az intelligens kulcsot nem hagyta a
gépjármű belsejében.

A típus

Az ajtó zárásához nyomja a belső zárógombot
záró pozícióbaj1 majd zárja be a vezető oldali
ajtót az ajtónyitó fogantyú meghúzásával.

Az ajtó kinyitásához nyomja a belső zárógombot
nyitási pozícióbaj2 .

SPA2457Z SPA2726Z
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B típus

Az ajtók nyitásához húzza a belső zárógombot
az ábrán látható pozícióba.

Jobbkormányos modellek:

Az ajtókat nem lehet a belső ajtónyitó karral
kinyitni, ha a biztonsági reteszelő rendszer akti-
válva van.

LEZÁRÁS AJTÓZÁR-RENDSZER
KAPCSOLÓVAL

Az ajtózár- rendszer kapcsolóinak használatával
nyithatja illetve zárhatja az összes ajtót és a
csomagtartót.

Az ajtók és csomagtérfedél zárásához nyomja
az elektromos zár gombját (a vezető, illetve az
utasoldali ajtón található) zárás állásbaj1 úgy,
hogy a vezető felőli ajtó ki van nyitva, majd csuk-
ja be az ajtót.

Az ajtók és a csomagtérfedél nyitásához nyomja
az elektromos ajtónyitó rendszer kapcsolóját
nyitási pozícióbaj2 .

FIGYELMEZTETÉS

Ha az ajtót az elektromos ajtónyitó rendszer kapcso-
lójával zárja be, győződjön meg róla, hogy az intelli-
gens kulcsot nem hagyta a gépjármű belsejében.

Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, az ajtó
zárására figyelmeztető visszajelző lámpa m

(amely a műszerfalon található) felvillan és úgy
is marad. Ha a gyújtáskapcsoló “ACC”, “OFF”
vagy “LOCK” állásban van, az ajtó zárására fi-
gyelmeztető lámpa m 30 percig világít.

GÉPJÁRMŰ SEBESSÉGÉT ÉRZÉKELŐ
AJTÓZÁRÓ RENDSZER (ha van)

Az összes ajtó és a csomagtérfedél automatiku-
san bezáródik, ha a gépjármű sebessége eléri a
24 km/h (15 MPH) sebességet. Minden ajtó és a
csomagtérfedél automatikusan bezáródik, ami-
kor a sebességváltó karját “P” (parkolás) állás-
ból elmozdítja, ha az van kiválasztva. Ha vezetés
közben a zárat egyszer kioldja, a gépjármű se-
bességét érzékelő ajtózáró mechanizmus nem
zárja be újra az ajtókat, hacsak a következő mű-
veletek valamelyikét végre nem hajtja.

• Bármely ajtó kinyitása.

• Állítsa a gyújtáskapcsolót “LOCK” állásba.

A gépjármű sebességét érzékelő
ajtózáró mechanizmus aktiválása és
deaktiválása
A sebességfüggő ajtózáró mechanizmus aktivá-
lásához és deaktiválásához a következőket hajt-
sa végre.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba.

2. 20 másodpercen belül nyomja meg és tartsa
az elektromos ajtózáró gombot “LOCK” pozí-
cióban legalább 5 másodpercig.

SPA2791Z
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3. Az elakadásjelző villogni kezd, ha a művelet
sikeres volt:

• Kétszer — aktiválva

• Egyszer — deaktiválva

AUTOMATIKUS AJTÓKIOLDÓ
MECHANIZMUS
Az összes ajtó, illetve a csomagtér fedele auto-
matikusan kinyílik, ha a gyújtáskapcsolót “ON”
állásból “OFF” állásba állítja, vagy ha a sebes-
ségváltó kart “P” (Parkolás) állásba állítja.

Az automatikus ajtókioldó
mechanizmus aktiválása vagy
deaktiválása
Az automatikus ajtókioldó mechanizmus aktivá-
lásához és deaktiválásához a következőket hajt-
sa végre.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba.

2. 20 másodpercen belül nyomja meg és tartsa
az elektromos ajtózáró gombot “UNLOCK”
pozícióban legalább 5 másodpercig.

3. Az elakadásjelző villogni kezd, ha a művelet
sikeres volt:

• Kétszer — aktiválva

• Egyszer — deaktiválva

Az automatikus ajtózár kioldó funkciója az alsó
kijelzőn módosítható. (Lásd az Infiniti InTouch
használati útmutatót.)

VIGYÁZAT

• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az
elektromos orvosi műszereket. Az elektromos
szívstimulátorral rendelkezők a lehetséges hatá-
sok tekintetében használat előtt lépjenek kapcso-
latba az elektromos orvosi berendezés gyártójá-
val.

• Az intelligens kulcs rádiójeleket bocsát ki, ha va-
lamelyik gombot megnyomja. A rádióhullámok za-
varhatják a navigációs rendszereket illetve a kom-
munikációs rendszereket. Az intelligens kulcsot ne
működtesse repülőgépen. Győződjön meg róla,
hogy a gombok véletlenül sem nyomódhatnak be
repülés közben.

Az intelligens kulcsrendszer lehetővé teszi,
hogy az integrált kulcskártyával működtesse az
összes ajtót és a csomagtartót anélkül, hogy azt
ki kellene vennie a zsebéből, ha megnyomja a
nyitáskérő gombot vagy megérinti a nyitószen-
zort a gépjárművön. A működési környezet és/
vagy feltételek befolyásolhatják az intelligens
kulcsrendszer működését.

Feltétlenül olvassa el az alábbiakat az intelli-
gens kulcs rendszer működtetése előtt.

FIGYELMEZTETÉS

• Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az intelli-
gens kulcs, ha működteti a járművet.

• Ha kiszáll a járműből, soha ne hagyja az intelligens
kulcsot a járműben.

Az intelligens kulcs folyamatosan kommunikál a
járművel, mivel rádióhullámokat fog. Az intelli-
gens kulcs rendszer gyenge rádióhullámokat
közvetít. A külső környezeti körülmények inter-
ferenciába léphetnek az intelligens kulcsrend-
szer működésével az alábbi körülmények
között.

• Ha erős rádióhullámokat kibocsátó objektum köz-
elében működik, mint pl. tévétorony, erőmű és rá-
dióállomás.

• Ha vezeték nélküli eszköz közelébe kerül, mint pl.
mobiltelefon, adóvevő-készülék és CB-rádió.

• Ha az intelligens kulcs rendszer fémtárgy takarásá-
ba vagy közelébe kerül.

• Ha bármely típusú rádióhullámmal működő távirá-
nyítót használnak a közelben.

• Ha az intelligens kulcs elektromos felszerelés köz-
elébe kerül, mint pl. személyi számítógép.

• Ha a gépjármű parkolóóra közelében parkol.

Ezen esetekben változtasson a körülményeken,
mielőtt az intelligens kulcs funkciót használná,
vagy használja a mechanikus kulcsot.

Bár az elem élettartama a működtetés körülmé-
nyeitől függően változik, az elem élettartama
kb. 2 év. Ha az elem lemerül, cserélje ki újra.

Ha az intelligens kulcs eleme lemerült, lásd a
“Intelligens kulcs elemének lemerülése” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben a motor elindításához.

INTELLIGENS KULCSRENDSZER
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Mivel az intelligens kulcs folyamatosan rádió-
hullámokat fog, amennyiben Ön a kulcsot erős
rádióhullámokat kibocsátó eszköz közelében
tartja, mint pl. tévé vagy személyi számítógép,
az elem élettartama rövidebb lehet.

Az elemek cseréjével kapcsolatos további infor-
mációkért, lásd: “Intelligens kulcs eleme” a “8. Kar-
bantartás és önállóan elvégezhető műveletek” fejezet-
ben.

Kormányzárral szerelt modellek: Mivel a
kormányzár elektromosan működik, a kormány-
zár kioldása nem lehetséges, ha a gyújtáskap-
csoló “LOCK” állásban van és a jármű akkumu-
látora teljesen lemerült. Különösen figyeljen ar-
ra, hogy a jármű akkumulátora ne merüljön le
teljesen.

Egy gépjárműben 4 kulcsot lehet regisztrálni és
használni. A további intelligens kulcsok beszer-
zését és használatát illetően vegye fel a kapcso-
latot egy INFINITI Központtal vagy szakszerviz-
zel.

FIGYELMEZTETÉS

• Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrészeket tar-
talmazó intelligens kulcs ne érintkezzen vízzel
vagy sós vízzel. Ez befolyásolhatja a rendszer ha-
tékonyságát.

• Ne ejtse le az intelligens kulcsot.

• Vigyázzon, hogy az intelligens kulcs ne ütődjön
erősen más tárgyaknak.

• Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

• A nedvesség rongálhatja az intelligens kulcsot. Ha
az intelligens kulcs nedves lesz, azonnal törölje
szárazra.

• Ne tartsa hosszú ideig az intelligens kulcsot olyan
helyen, ahol a hőmérséklet magasabb, mint 60°C
(140°F).

• Ha a külső hőmérséklet −10°C (14°F) alatti, előfor-
dulhat, hogy az intelligens kulcsrendszer eleme
nem működik megfelelően.

• Ne akasszon az intelligens kulcsra mágnest tartal-
mazó kulcstartót.

• Ne tegye az intelligens kulcsot olyan berendezés
mellé, amely mágneses mezőt generál, pl. TV, au-
dió berendezés, személyi számítógép vagy mobil-
telefon.

Ha az intelligens kulcs elvész vagy ellopják, a
INFINITI azt javasolja, hogy törölje az intelligens
kulcs azonosító kódját a járműből. Ezzel mega-
kadályozhatja, hogy illetéktelenek használják a
kulcsot a jármű működtetéséhez. A törlési fo-
lyamattal kapcsolatos további információkért
keressen fel egy INFINITI Központot vagy egy
szakszervizt.

Az intelligens kulcs funkció (az ajtók nyitása/
zárása az érintőszenzor vagy nyitáskérő gomb
segítségével) letiltható. Az intelligens kulcs

inaktiválására vonatkozó információkért vegye
fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

INTELLIGENS KULCS HATÓTÁVOLSÁGA

Az intelligens kulcs funkciók csak akkor használ-
hatók, ha az intelligens kulcs meghatározott tá-
volságon belül van az érintésszenzorhoz/
nyitáskérő gombhozj1 , illetve a csomagtérfe-
dél nyitó gombjáhozj2 .

Ha az intelligens kulcs eleme lemerül vagy ha
erős rádióhullámokvannak a működés helyének
közelében, az intelligens kulcs rendszer hatótá-
volsága csökkenhet, és előfordulhat, hogy az
intelligens kulcs nem működik szabályszerűen.

A működési távolság 80 cm (31,50 in) az egyes
érintésszenzoroktól/nyitáskérő gomboktól j1
és a csomagtartó nyitáskérő gombjátólj2 .

JVP0453XZ
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Ha az intelligens kulcs túl közel van az ablakü-
veghez, ajtókilincshez vagy hátsó lökhárítóhoz,
előfordulhat, hogy a nyitást kérő gombok nem
működnek.

Ha az intelligens kulcs a hatótávolságon belül
van, használja - vagy bárki más, akinél nincs is
intelligens kulcs - az érintésérzékelőt vagy a nyi-
táskérő gombot az ajtók és a csomagtérfedél
kinyitásához.

AZ INTELLIGENS KULCS RENDSZER
HASZNÁLATA

A nyitáskérő gomb vagy az érintésérzékelő nem
működik a következő körülmények között:

• Ha az intelligens kulcs a gépjármű belsejében ma-
radt

• Ha az intelligens kulcs a hatótávolságon kívül van

• Ha az intelligens kulcs eleme lemerült

• Ha valamelyik ajtó nyitva van vagy nincs megfelelő-
en becsukva (ha van)

• Ha a gyújtáskapcsoló “ACC” vagy “ON” állásban
van (ha van)

• Ne nyomja meg az ajtó kilincsének nyitást kérő
gombját, ha az intelligens kulcsot az ábra szerint a
kezében tartja. Ha túl közel kerül az ajtó kilincsé-
hez, az intelligens kulcs rendszer nehezen képes
felismerni a járművön kívüli intelligens kulcsot.

• 2 másodperccel azt követően, hogy a nyitáskérő
gombbal bezárta az ajtót, az ajtónyitó fogantyú
használatával győződjön meg róla, hogy az ajtót
megfelelően bezárta. Ha az ajtónyitó fogantyút
több, mint 2 másodpercig tartja a nyitáskérő gomb-
bal történő zárást követően, az ajtó kinyílik.

• Először győződjön meg róla, hogy az intelligens
kulcsot magával vitte, majd zárja be az ajtókat és a
csomagtartót.

• Ha az ajtókat a nyitás kérő gomb megnyomásával
zárja be, győződjön meg róla, hogy az intelligens
kulcs Önnél van, mielőtt megnyomja a gombot, így
megelőzheti, hogy az intelligens kulcs a gépjármű-
ben maradjon.

• Az intelligens kulcsrendszer (az ajtók nyitása/zárá-
sa a nyitáskérő gomb megnyomásával vagy az érin-
tésérzékelővel) úgy is beállítható, hogy inaktív ma-
radjon. (Lásd az Infiniti InTouch használati útmuta-
tót.)

• Az ajtó bezárását követő 2 másodpercben az ajtó
nem nyitható ki az érintésérzékelő segítségével.
Az ajtó kinyitásához engedje el az ajtónyitó fogan-
tyút majd fogja meg újra.

• Ha nagy mennyiségű víz folyik le az ajtó kilincsén
(például, amikor a gépjárművet lemossa vagy sza-
kadó esőben), az ajtó kinyílhat, amikor az intelli-
gens kulcs hatótávolságon belül van. Ha szeretné
megelőzni az ajtó kinyitását, az intelligens kulcsot
tartsa távol a gépjárműtől, több, mint 2 m-re (7 ft).

• Ha kesztyűs kézzel húzza az ajtónyitó fogantyút,
előfordulhat, hogy a érintésérzékeny nyitás nem
működik.

JVP0456XZ
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Ha magával viszi az intelligens kulcsot, minden
ajtó és a csomagtartó fedele zárható a nyitásk-
érő gomb megnyomásávaljA , a hatótávolsá-
gon belül.

Bezárhatja az összes ajtót és a csomagtartó fed-
elét úgy, hogy megérinti a nyitó szenzortjB a
hatótávolságon belül.

Amikor az ajtókat nyitja vagy zárja az elakadás-
jelző felvillan a művelet visszaigazolásaként. To-

vábbi részleteket talál a “Vészvillogó és jelzőkürt
működtetése” jelen fejezet következő részében.

Üdvözlőfény funkció
Amikor az ajtókat kinyitja vagy bezárja, a hely-
zetjelző lámpák, a hátsó lámpák és a rendszám-
tábla világítása egy időre felkapcsol.

Az ajtók és az üzemanyagtöltő- nyílás
fedelének zárása

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

2. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

3. Az összes ajtót zárja be.

4. Nyomja meg a nyitáskérő gombotjA miköz-
ben az intelligens kulcsot magánál tartja.

5. Az összes ajtó, a csomagtartó fedele, illetve
az üzemanyagtöltő nyílás fedele bezárásra
kerül.

Az ajtók zárását jelző lámpa m (amely a
műszerfalon található) 1 percig világít.

6. Húzza meg az ajtók kilincsét, hogy meggyő-
ződjön az ajtók bezáródásáról. (Hajtsa végre
ezt a megerősítést 2 másodpercen belül azt
követően, hogy az ajtókat bezárta.)

Kizárás-védelem:

Annak megakadályozására, hogy az intelligens
kulcs rendszer véletlenszerűen a bezárt jármű-
ben maradjon, az intelligens kulcs rendszer ki-
zárás-védelemmel van ellátva.

• Ha az intelligens kulcs a járműben maradt és Ön
megpróbálja az ajtót az elektromos ajtózár kapcso-
lóval, vagy a vezetői ajtó belső zárgombjával (ha
van) bezárni, miután kiszállt a járműből, minden
ajtó automatikusan kinyílik, és egy figyelmeztető
hangjelzés szólal meg az ajtó becsukását követő-
en.

• Ha az intelligens kulcsot a gépjármű belsejében
hagyja, miközben a vezetőoldali ajtó nyitva van és
megpróbálja azt az elektromos zár gombjának le-
nyomásával bezárni a gépjárműből való kiszállás
után, az összes ajtó automatikusan kinyílik, miután
a gombot megnyomta.

FIGYELMEZTETÉS

A kizárás-védelem az alábbi körülmények között elő-
fordulhat, hogy nem működik:

• Ha az intelligens kulcsot a műszerfal tetejére hely-
ezte.

NIC2936

JVP0449XZ

JVP0448XZ

Indulás előtti ellenőrzések és beállítások 3-9



• Ha az intelligens kulcsot a hátsó csomagtartó polc-
ra tette.

• Ha az intelligens kulcs a kesztyűtartóban van.

• Ha az intelligens kulcs az ajtó belső tárolózsebé-
ben van.

• Ha az intelligens kulcs a csomagtartón kívül talál-
ható.

• Ha az intelligens kulcs fémmel érintkezik vagy an-
nak közelében van.

A kizárás-védelem működhet, ha az intelligens kulcs
a járművön kívül, ám a járműhöz túl közel van.

Az ajtók és az üzemanyagtöltő- nyílás
fedelének nyitása

Az ajtónyitási mód megváltoztatásához lapozza
fel az Infiniti InTouch használati útmutatót.

Szelektív ajtónyitási mód:

1. Vigye magával az intelligens kulcsot.

2. Érintse meg az egyik nyitó szenzortjB (veze-
tőoldal), miközben az intelligens kulcsot ma-
gánál tarja.

3. Az adott ajtó nyílik ki.

4. Nyomja meg az ajtó kilincsének nyitást kérő
gombjátjA ugyanazon az ajtón 1 percen be-
lül.

5. Minden ajtó, illetve a csomagtartó fedele be-
zárásra kerül.

6. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

Minden ajtó kinyitása mód:

1. Vigye magával az intelligens kulcsot.

2. Érintse meg az egyik nyitó szenzortjB , mi-
közben az intelligens kulcsot magánál tarja.

3. Az összes ajtó, a csomagtartó fedele, illetve
az üzemanyagtöltő nyílás fedele kinyitásra
kerül.

4. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

FIGYELMEZTETÉS

Ha egy ajtókilincset meghúz az ajtók nyitása közben,
lehet, hogy az ajtó nem nyílik ki. Ha az ajtókilincs vis-
szatér eredeti helyzetébe, az ajtó kinyílik. Ha az ajtó
nem nyílódik ki, az ajtónyitó fogantyú elengedése
után érintse meg az érintésérzékelőt az ajtó nyitásá-
hoz.

Automatikus visszazárás:

Minden ajtó és a csomagtartó fedele automati-
kusan bezárul, hacsak a nyitást kérő gomb meg-
nyomását követő 1 percen belül nem hajtja végre
az alábbi műveletek valamelyikét zárt ajtók mel-
lett.

• Bármely ajtó kinyitása.

• Gyújtáskapcsoló megnyomása.

Ha az előre beállított időn belül az “UNLOCK”
gombotm megnyomja az intelligens kulcson,
minden ajtó automatikusan bezárul a következő
beállított idő után.

JVP0449XZ
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A csomagtartó kinyitása

1. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

2. Nyomja meg a csomagtartó nyitáskérő gomb-
játjA .

3. A csomagtartó kinyílik.

4. Emelje fel a csomagtérfedelet.

FIGYELMEZTETÉS

Annak érdekében, hogy az intelligens kulcsot ne zárja
be a csomagtartóba, a fedél lecsukása előtt győződjön
meg róla, hogy a kulcs Önnél van-e.

Kizárás-védelem:

Annak elkerülése érdekében, hogy az intelli-
gens kulcs a csomagtartóban maradjon, az intel-
ligens kulcs rendszer kizárás-védelemmel van
ellátva.

Ha a csomagtérfedelet úgy zárja le, hogy az in-
telligens kulcs a csomagtartóban van, a rend-
szer figyelmeztető hangot ad és a csomagtérfe-
dél nem záródik le.

FIGYELMEZTETÉS

A kizárás-védelem az alábbi körülmények között elő-
fordulhat, hogy nem működik:

• Ha az intelligens kulcs a csomagtartón kívül talál-
ható.

• Ha az intelligens kulcs a fémdobozban van.

AKKUMULÁTORKÍMÉLŐ RENDSZER
Ha a következő feltételek hosszabb ideig fen-
nállnak, az akkumulátorkímélő rendszer meg-
szünteti az elektromos ellátást, hogy megelőzze
az akkumulátor lemerülését.

• A gyújtáskapcsoló “ACC” vagy “ON” állásban van

• Minden ajtó csukva van

• A váltókar “P” (Parkolás) állásban van

FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉSEK
Az intelligens kulcsrendszer olyan funkcióval
van ellátva, amely úgy került kialakításra, hogy
minimálisra csökkentse az intelligens kulcs nem
megfelelő működésének esélyét, és segítsen
megakadályozni a jármű ellopását. A figyelmez-
tető hangjelzés megszólal és figyelmeztető feli-
rat jelenik meg a gépjármű információs kijelző-
jén, ha rendszer nem megfelelő műveletet ész-
lel.

Lásd a hibakereső útmutatót a következő olda-
lon. A gépjármű információs kijelzőjén megjele-
nő figyelmeztetésekkel kapcsolatban lásd:
“Gépjármű információs kijelzője” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

FIGYELMEZTETÉS

Amikor a berregő hangjelzés megszólal, és a figyel-
meztető kijelzés megjelenik, feltétlenül ellenőrizze
úgy a járművet, mint az intelligens kulcsot.

NIC2937
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HIBAKERESŐ ÚTMUTATÓ

Tünetek Lehetséges okok Teendők

Ha megnyomja a gyújtáskapcsolót a
motor leállításához.

A SHIFT P figyelmeztetés jelenik meg
a kijelzőn és egy belső figyelmeztető
hangot is hall néhány másodpercig.

A váltókar nem “P” (Parkolás)
állásban van.

Állítsa a váltókart “P” (Parkolás)
helyzetbe.

Amikor a sebességváltó váltókarját
“P” (Parkolás) állásba állítja

A belső harang hangjelzés
folyamatosan szól.

A gyújtáskapcsoló “ACC” vagy “ON”
állásban van.

Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF”
állásba.

Amikor kinyitja a vezetői oldal ajtaját,
hogy kiszálljon a járműből.

A belső harang hangjelzés
folyamatosan szól.

A gyújtáskapcsoló “ACC” állásban
van.

Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF”
állásba.

Amikor becsukja az ajtót a járműből
való kiszállást követően.

A NO KEY (nincs kulcs) figyelmeztetés
jelenik meg a kijelzőn, a külső
hangjelzés 3-szor megszólal, és a
belső figyelmeztető hangjelzés pár
másodpercig szól.

A gyújtáskapcsoló “ACC” vagy “ON”
állásban van.

Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF”
állásba.

A SHIFT P figyelmeztetés megjelenik
a kijelzőn, és a külső harang
hangjelzés folyamatosan szól.

A gyújtáskapcsoló “ACC” vagy “OFF”
helyzetben van és a váltókar nem a
“P” (Parkolás) állásban van.

Mozdítsa a váltókart a “P” (parkolás)
helyzetbe és nyomja a
gyújtáskapcsolót az “OFF” helyzetbe.

Amikor az ajtót a belső záró gombbal
“LOCK” helyzetbe fordításával csukja

A külső figyelmeztető hang néhány
másodpercig szól és az ajtók
kinyílódnak.

Az intelligens kulcs a járműben vagy
a csomagtérben van. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Az ajtók zárásához nyomja meg a
nyitáskérő gombot vagy a “LOCK”

m gombot az intelligens kulcson.

A külső hangjelzés pár másodpercig
szól.

Az intelligens kulcs a járműben vagy
a csomagtérben van. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Az ajtó nincs biztonságosan
becsukva. Csukja be biztonságosan az ajtót.

A csomagtérfedél lezárása
A külső hangjelzés kb. 10
másodpercig szól és a
csomagtérfedél kinyílik.

Az intelligens kulcs a csomagtérben
van. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.
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Tünetek Lehetséges okok Teendők

Ha megnyomja a gyújtáskapcsolót a
motor elindításához.

Az intelligens kulcs elemének
visszajelzője megjelenik a kijelzőn. Az elem töltöttsége alacsony.

Cserélje ki az elemet egy újjal. (Lásd
“Intelligens kulcs eleme” a
“8. Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek” fejezetben.)

A NO KEY figyelmeztetés jelenik meg
a kijelzőn és egy belső figyelmeztető
hangot is hall néhány másodpercig.

Az intelligens kulcs nincs a
gépjárműben. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Az intelligens kulcs rendszer
figyelmeztető visszajelzője
megjelenik a kijelzőn.

Azt jelzi, hogy az elektromos
kormányzár (ha van) vagy az
intelligens kulcsrendszer
működésében hiba lépett fel.

Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.
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BEJELENTKEZÉS FUNKCIÓ
A felhasználói információk beállítása után a
rendszer automatikusan felismeri a felhaszná-
lót a gépjármű indításakor.

A bejelentkezést követően egy személyre sza-
bott üdvözlőképernyőt láthat.

Ez a funkció 4 vezető számára teszi lehetővé,
hogy a saját regisztrációját, üzemmódját, veze-
tőülés pozícióját, légkondicionáló beállítását és
auto beállítását állítsa be és mentse el.

A felhasználói bejelentkezés az üdvözlőképer-
nyőn vagy a felhasználói lista képernyőn változ-
tatható meg. További részletekkel kapcsolatban
lásd az Infiniti InTouch használati útmutatóját.

A bejelentkezési funkció a következő elemekkel
van összekapcsolva:

• Műszer

• Audio

• Navigációs rendszer kijelzője (ha van)

• Navigációs beállításai (ha van)

• Légkondicionáló

• Automatikus vezetőülés-beállítás (ha van)

• Motor/Sebességváltó

• Kormányzás

• Aktív menetstabilizátor

• Aktív sávtartó rendszer (ha van)

• Karosszéria- vezérlőmodul (BCM)

• Felfüggesztés (ha van)

• Vezető asszisztens* (ha van)

*: kivéve az ütközés előtti vészfékező rend-
szer

A KULCS NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ
RENDSZER HASZNÁLATA

Működési távolság
A kulcs nélküli távirányító rendszer lehetővé te-
szi, hogy az ajtókat, az üzemanyagtartály fede-
lét és a csomagtartót nyissa/ zárja, az ablakok
nyitásával/ zárásával együtt. A hatótávolság a
jármű körüli feltételektől függ. A nyitás és zárás
gomb biztonságos működtetéséhez közelítse
meg a járművet kb. 1 m -re (3.3 ft) az ajtótól.

A kulcs nélküli távirányító rendszer a következő
körülmények között nem működik:

• Ha az intelligens kulcs a hatótávolságon kívül van.

• Ha az intelligens kulcs eleme lemerült.

Az ajtók és az üzemanyagtöltő- nyílás
fedelének zárása
Amikor az ajtókat és a csomagtartó fedelét nyitja
vagy zárja az elakadásjelző felvillan a művelet
visszaigazolásaként. További részleteket talál a
“Vészvillogó és jelzőkürt működtetése” jelen fejezet
következő részében.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba és
győződjön meg róla, hogy az intelligens kulcs
Önnél van.

2. Az összes ajtót zárja be.

3. Nyomja meg a “LOCK” m gombotj1 az
intelligens kulcson.

4. Az összes ajtó, a csomagtartó fedele, illetve
az üzemanyagtöltő nyílás fedele bezárásra
kerül.

Az ajtók zárását jelző lámpa m (amely a
műszerfalon található) 1 percig világít.

5. Működtesse az ajtók kilincsét, hogy meggyő-
ződhessen az ajtók bezáródásáról. (Hajtsa
végre ezt a megerősítést 2 másodpercen be-
lül azt követően, hogy az ajtókat bezárta.)
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FIGYELMEZTETÉS

• Az ajtók intelligens kulccsal történő bezárását kö-
vetően győződjön meg az ajtókilincsek működte-
tésével arról, hogy az ajtók biztonságosan zárva
vannak-e.

• Az ajtók intelligens kulccsal történő bezárásakor
győződjön meg arról, hogy a kulcs nem maradt a
járműben.

Az ajtók és az üzemanyagtöltő- nyílás
fedelének nyitása
Az ajtónyitási mód megváltoztatásához lapozza
fel az Infiniti InTouch használati útmutatót.

Szelektív ajtónyitási mód:

1. Nyomja meg a “UNLOCK” m gombotj2 az
intelligens kulcson.

2. Az vezető felőli ajtó és az üzemanyagtartály
fedele kinyílik.

3. Nyomja meg ismét az “UNLOCK”m gombot
j2 1 percen belül.

4. Az összes ajtó, a csomagtartó fedele, illetve
az üzemanyagtöltő nyílás fedele kinyitásra
kerül.

5. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

Minden ajtó kinyitása mód:

1. Nyomja meg a “UNLOCK” m gombotj2 az
intelligens kulcson.

2. Az összes ajtó, a csomagtartó fedele, illetve
az üzemanyagtöltő nyílás fedele kinyitásra
kerül.

3. Az ajtókilincseket használva nyissa ki az aj-
tót.

Ajtókinyitási mód váltása:

Az egyik ajtó kinyitási módról a másikra való
kapcsoláshoz nyomja egyszerre a LOCK m és
“UNLOCK” m gombokat az intelligens
kulcson több mint 5 másodpercen keresztül.

Automatikus visszazárás:

Az összes ajtó, a csomagtartó fedele és az üzem-
anyagtartály fedele automatikusan bezáródik,
hacsaka következő műveletekvalamelyikét nem
hajtja végre 1 percen vagy 30 másodpercen belül
az intelligens kulcs “UNLOCK” m gombjának
j2 megnyomása után, miközben az ajtók zárva
vannak.

• Bármely ajtó kinyitása.

• Gyújtáskapcsoló megnyomása.

Ha az előre beállított időn belül az “UNLOCK”
m gombotj2 megnyomja az intelligens kul-
cson, minden ajtó automatikusan bezárul a kö-
vetkező beállított idő után.

Az ablakok nyitása vagy zárása
Az ablakokaz intelligens kulcs segítségével nyit-
hatók, vagy zárhatók. Ez a funkció nem működik,
ha az ablak időzítője aktiválva van vagy az abla-
kot inicializálni kell.

Lásd “Elektromos működtetésű ablakok” a “2. Mű-
szerek és kezelőszervek” fejezetben.

Nyitás:

Az ablak leeresztéséhez nyomja meg az “UN-
LOCK” m gombotj2 az intelligens kulcson
és tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig
még az után, hogy az ajtó kinyílódott.

A nyitás megállításához engedje el az “UNLOCK”
m gombotj2 .

Ha a nyitási művelet megszakadt miközben Ön
az “UNLOCK” m gombotj2 nyomva tartotta,
engedje fel a gombot, majd nyomja meg újra,
amíg az ablak teljesen ki nem nyílik.

Zárás:

Az ablak zárásához nyomja meg a “LOCK” m
gombotj1 az intelligens kulcson és tartsa le-
nyomva a gombot kb. 3 másodpercig még az
után, hogy az ajtó bezáródott.

A zárás megállításához engedje el a “LOCK”
m gombotj1 .
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Ha a zárási művelet megszakadt miközben Ön a
“LOCK” m gombotj1 nyomva tartotta, en-
gedje fel a gombot, majd nyomja meg újra, amíg
az ablak teljesen be nem záródik.

A napfénytető kinyitása vagy
bezárása
A napfénytető az intelligens kulcs segítségével
nyitható vagy zárható. Ez a funkció nem műkö-
dik, ha a napfénytető időzítője aktiválva van
vagy az ablakot inicializálni kell.

Nyitás:

A napfénytető elhúzásához nyomja meg az “UN-
LOCK” m gombotj2 az intelligens kulcson
és tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig
még az után, hogy az ajtó kinyílódott.

A nyitás megállításához engedje el az “UNLOCK”
m gombotj2 .

Zárás:

A napfénytető behúzásához nyomja meg a
“LOCK” m gombotj1 az intelligens kulcson
és tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig
még az után, hogy az ajtó bezáródott.

A zárás megállításához engedje el a “LOCK”
m gombotj1 .

A csomagtér kinyitása
1. Nyomja a “BOOT” m /m a gombotj3

az intelligens kulcson több, mint 1 másodper-
cig.

2. A csomagtartó kinyílik.

3. Emelje fel a csomagtérfedelet.

VÉSZVILLOGÓ ÉS JELZŐKÜRT
MŰKÖDTETÉSE
Amikor a nyitáskérő gombbal vagy a távirányítós
kulcsnélküli rendszerrel kinyitja vagy bezárja az
ajtókat és a csomagtartót, a vészvillogó meg-
erősítésként felvillan.

A következő leírásban azt láthatja, hogy az ela-
kadásjelző illetve a hangjelző kürt/ hangjelzés
hogyan aktiválódik, amikor az ajtókat vagy a
csomagtartót nyitja vagy zárja.
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Elakadásjelző üzemmódja Az Ön gépjárműve a következő biztonsági rend-
szerekkel van felszerelve:

• Riasztórendszer

• INFINITI gépjárművek immobilizer rendszere

A biztonsági feltételeket a biztonsági figyelmez-
tető lámpák mutatják.

RIASZTÓRENDSZER
A riasztórendszer vizuális és audió riasztási je-
leket bocsát ki, ha a jármű valamely részét meg-
zavarják.

Biztonsági visszajelző lámpa

A biztonsági visszajelző lámpa a műszerfalon
található.

A lámpa minden alkalommal villogni kezd, ami-
kor a gyújtáskapcsolót “ACC”, “OFF” vagy
“LOCK” állásba állítja. Ez normális.

AJTÓ ZÁRÁSA AJTÓ NYITÁSA
CSOMAGTARTÓ

NYITÁSA
Intelligens kulcsrendszer

(nyitáskérő gomb vagy
érintésérzékelő használata)

VÉSZVILLOGÓ -
egyszer

VÉSZVILLOGÓ -
kétszer

ELAKADÁSJELZŐ -
egyszer sem

Távvezérlésű kulcs nélküli
hozzáférési rendszer

(am vagy am gombbal)
VÉSZVILLOGÓ -
egyszer

VÉSZVILLOGÓ -
kétszer

ELAKADÁSJELZŐ -
egyszer sem

SIC2045Z

BIZTONSÁGI RENDSZEREK
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Ultrahangos és billentés érzékelő
szenzorokkal ellátott modellek
Hogyan aktiváljuk a rendszert:

1. Zárjon be minden ablakot és napfénytetőt (ha
van).

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

3. Fogja az intelligens kulcsot és szálljon ki a
gépkocsiból.

4. Győződjön meg róla, hogy a csomagtartó és
a motorháztető megfelelően le vannak zárva.
Csukjon be és zárjon be minden ajtót az intel-
ligens kulccsal.

Ha az ajtó vagy a motorháztető nyitva van,
figyelmeztető hangot hall. A hang akkor szű-
nik meg, ha az ajtót megfelelően becsukta.

5. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági jelző-
lámpa felvillant- e. A biztonsági jelzőlámpa
először gyorsan villog, kb. 20 másodpercig,
majd lassan kezd villogni. A rendszer most
már aktiválva van. Ha a 20 másodperces idő-
szakasz alatt valamelyik ajtót kinyitja az in-
telligens kulccsal, vagy a gyújtáskapcsolót
“ON” állásba állítja, a rendszer nem aktiváló-
dik.

A rendszer akkor is aktiválódik, ha a vezető és/
vagy utasok a gépjárműben vannak, de az ajtók
be vannak zárva és a gyújtáskapcsoló OFF állás-
ban van. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állás-
ba, hogy a rendszert kikapcsolja.

Ha a rendszer nem megfelelően működik, akkor
5 rövid sípolást hall, amikor a rendszer aktivá-
lásra kerül. Ellenőriztesse a rendszert egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

Riasztórendszer működése:

A rendszer a következő riasztást fogja adni:

• A veszélyjelző villog és a riasztóhang kb. 30 másod-
percig szakaszosan hallható. (A riasztás 8-szor is-
métlődik meg.)

• A riasztás automatikusan megszűnik 30 másod-
perc után. A riasztás ismét megszólal, ha a jármű-
vet ismét megkísérlik feltörni.

A riasztó akkor aktiválódik, ha

• Az ajtót vagy a csomagtérfedelet az intelligens
kulcs nélkül működteti.

• A motorháztető felnyitása

• A volumetrikus érzékelő (ultrahangos érzékelő) be-
kapcsol (ha aktiválva van).

• A dőlésszöget érzékelő szenzorok a gépjármű meg-
döntését érzékelik (ha aktiválva vannak).

• Az elektromos ellátás megszakításra került.

Hogyan állítsuk meg a riasztást:

• A riasztás leáll, ha ajtót kinyitja az érintésérzékeny
szenzor (ha van) megérintésével vagy az “UNLOCK”
m gomb intelligens kulcson történő megnyitá-
sával.

• A riasztás nem áll le, amikor a gyújtáskapcsoló
gombot “ACC” vagy “ON” állásba állítja.

Az ultrahangos és dőlésszög szenzorok
kikapcsolása:

Az ultrahangos szenzorok (volumetrikus szenzo-
rok), amelyek a mennyezetben találhatók, érzé-
kelik a mozgást az utastérben. A dőlésszög ér-
zékelő a gépjármű megdöntését érzékeli. Ami-
kor a riasztórendszert élesíti, automatikusan
bekapcsolja az ultrahangos szenzorokat is.

FIGYELMEZTETÉS

Ne érintse meg az ultrahangos érzékelőket jA . Ez
károsítja a szenzorokat.

Lehetőség van a szenzorok kikapcsolására (pél-
dául arra az esetre, ha kisállatokat hagyna a
járműben, vagy kompon szállítja azt).

JVP0256XZ
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Az ultrahangos és dőlésszög szenzor kiiktatása:

1. Húzza fel az összes ablakot.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

3. Nyomja meg a gombotjB , amellyel törölheti
a funkciót és amely a mennyezetben találha-
tó. A biztonsági visszajelző lámpa gyorsan
kezd villogni (másodpercenként háromszor).

4. Csukja be az ajtókat, a motorház fedelét és a
csomagtartót. Zárja be őket az intelligens
kulcsrendszert használva. A jelzőlámpa gyor-
sabban kezd villogni, és berregő hangot hall.

Az ultrahangos és dőlésszög érzékelő most ki
van iktatva a rendszerből. A rendszer összes
többi funkciója ettől függetlenül aktiválva ma-
rad egészen addig, amíg nem ártalmatlanítja a
rendszert újra.

Ultrahangos és billentés érzékelő
szenzorokkal nem rendelkező
modellek
Hogyan aktiváljuk a rendszert:

1. Zárjon be minden ablakot és napfénytetőt (ha
van).

A rendszert nyitott ablakok mellett is aktivál-
hatja.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

3. Fogja az intelligens kulcsot és szálljon ki a
gépkocsiból.

4. Győződjön meg róla, hogy a csomagtartó és
a motorháztető megfelelően le vannak zárva.
Csukja be és zárja be az összes ajtót az nyi-
táskérő gombbal, az intelligens kulcs “LOCK”
m gombjával vagy az elektromos ajtózáró
gombbal. (Ha az ajtókat a belső zárás gomb-
jával zárja be, a rendszer nem aktiválódik.)

5. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági jelző-
lámpa felvillant- e. A biztonsági visszajelző
kb. 30 másodpercig világít. A gépjármű biz-
tonsági rendszere már előre van élesítve. Kb.
30 másodperc után a gépjármű biztonsági
rendszere automatikusan élesíti magát. A
biztonsági visszajelző lámpa kb. minden 3
másodpercben egyszer felvillan.

Ha ez alatt a 30 másodperces időszak alatt az
ajtót kinyitja az érintésérzékeny szenzor
megintésével, az “UNLOCK” m gomb intel-
ligens kulcson történő megnyomásával, az
elektromos ajtózáró gombbal vagy a gyújtás-
kapcsoló “ACC” vagy “ON” állásba állításá-
val, a rendszer nem kerül élesítésre.

A rendszer akkor is aktiválódik ha a vezető és/
vagy utasok a gépjárműben vannak, de az ajtók
be vannak zárva és a gyújtáskapcsoló “LOCK”
állásban van. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ACC”
vagy “ON” állásba, hogy a rendszert kikapcsol-
ja.

Riasztórendszer működése:

A rendszer a következő riasztást fogja adni:

• Az elakadásjelző vagy a fényszóró villog, illetve a
hangjelző kürt szakaszosan 30 másodpercig szól.

• A riasztás automatikusan megszűnik 30 másod-
perc után. A riasztás ismét megszólal, ha a jármű-
vet ismét megkísérlik feltörni.

A riasztó akkor aktiválódik, ha:

• Az ajtót vagy a csomagtérfedelet az intelligens
kulcs nélkül működteti.

• Motorháztető felnyitása.

Hogyan állítsuk meg a riasztást:

• A riasztás leáll, ha ajtót kinyitja az érintésérzékeny
szenzor (ha van) megérintésével vagy az “UNLOCK”
m gomb intelligens kulcson történő megnyitá-
sával.

• A riasztás leáll, amikor a gyújtáskapcsoló gombot
“ON” állásba állítja.

Amennyiben a rendszer nem a fentiekben leír-
taknak megfelelően működik, ellenőriztesse
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

INFINITI GÉPJÁRMŰVEK IMMOBILIZER
RENDSZERE
Az INFINITI immobilizer rendszere nem engedi a
motor elindítását az intelligens kulcs megléte
nélkül.
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Biztonsági visszajelző lámpa

A biztonsági visszajelző lámpa a műszerfalon
található. Ez jelzi az INFINITI immobilizer rend-
szer állapotát.

A lámpa minden olyan esetben működik, amikor
a gyújtáskapcsoló “LOCK”, “ACC” vagy “OFF”
állásban van. A biztonsági visszajelző lámpa azt
jelzi, hogy a rendszer a járműben működésben
van.

Ha az INFINITI lopásgátló rendszer működésé-
ben hiba lép fel, ez a lámpa világít, miközben a
gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja.

Ha a lámpa továbbra is világít és/ vagy a motor
nem indul el, vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel és javí-
tassa meg az INFINITI lopásgátló rendszert,
amint lehet. Ha az INFINITI Központot vagy a
szakszervizt felkeresi, legyen Önnél az összes
intelligens kulcs.

VIGYÁZAT

• A motorháztetőt indulás előtt biztonságosan le
kell csukni. Ennek elmulasztása esetén a motor-
háztető felcsapódhat és ezzel balesetet okozhat.

• A sérülések elkerülése érdekében soha ne nyissa
fel a motorháztetőt, ha gőz vagy füst jön ki a mo-
torból.

• A motorháztető felnyitására használt kart ne húz-
za meg, vagy a motorháztetőt ne nyomja le miután
a rendszer aktiválódott. Ha mégis így tenne, a mo-
torháztető sérülhet, mivel azt a rendszer aktiválá-
sa után nem lehet kézzel lenyomni. Ha a felugró
motorháztető rendszer aktiválódik, keressen fel
egy INFINITI központot vagy szakszervizt.

SIC2045Z

MOTORHÁZTETŐ
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MOTORHÁZTETŐ NYITÁSA

1. Húzza meg a motorháztető zárjának felenge-
dő fogantyújátj1 , amely a műszerfal alatt
található, amíg a motorháztető fel nem ugrik.

2. Keresse meg a kartj2 a motorháztető és a
rács között, és nyomja fel a kart az ujjai hegy-
ével.

3. Emelje fel a motorháztetőt.

MOTORHÁZTETŐ ZÁRÁSA
Lassan engedje le a motorháztetőt mind a bal,
mind a jobb oldali zár becsukódásához. Nyomja
le a motorháztetőt, hogy biztonságosan a he-
lyére záródjon.

JVP0452XZ
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VIGYÁZAT

• Mielőtt elindulna a járművel győződjön meg róla,
hogy a csomagtartó fedele megfelelően be van-e
zárva. Ha a csomagtartó fedele nyitva van, előfor-
dulhat, hogy a veszélyes kipufogó gázok az utas-
térbe jutnak.

• Fokozottan ügyeljen gyermekeire, amikor a jármű
körül vannak, és ügyeljen rá, hogy ne játszanak,
zárják be magukat a csomagtérbe, ahol súlyosan
megsérülhetnek. Használaton kívül tartsa a jármű-
vet és a csomagtartófedelet zárva, és akadályozza
meg, hogy gyermekek hozzáférjenek a kulcsok-
hoz.

A csomagtérfedelet a következő műveletek vala-
melyikével működtetheti.

• Megnyomja a csomagtérfedél kioldó gombját.

• Megnyomja a csomagtérfedél nyitáskérő gombját
és az egy érintéssel működő nyitószenzort, miköz-
ben az intelligens kulcsot magánál tartja (Lásd “Az
intelligens kulcs rendszer használata” jelen fejezet
előző részében.)

• “BOOT” gomb m intelligens kulcson való hasz-
nálata (Lásd “A kulcs nélküli távirányító rendszer
használata” jelen fejezet előző részében.)

CSOMAGTÉRFEDÉL KIOLDÁSA

Kioldó gomb használata

A csomagtérfedél kinyitásához nyomja meg a
kioldó gombotjA .

A csomagtérfedél bezárásához nyomja le a cso-
magtérfedelet, amíg az be nem kattan a helyére.

Csomagtér nyitáskérő gombjának
működése

A csomagtérfedelet kinyithatja úgy is, hogy
megnyomja a csomagtérfedél nyitáskérő gomb-
játjA , amikor az intelligens kulcs hatótávolsá-
gon belül van a csomagtér nyitásához/zárásá-
hoz.

A csomagtérfedelet kinyithatja a csomagtérfe-
dél nyitáskérő gombjávaljA még akkor is, ha
az intelligens kulcs nincs a működési területen
belül, ha az összes ajtó nyitva van az elektromos
ajtónyitó gomb megnyomásának és az automa-
tikus nyitási funkciónak köszönhetően. (Európa)

A távvezérlő működtetése
A csomagtartó fedelének kinyitásához nyomja
meg és tartsa nyomva a “BOOT” m gombot
az intelligens kulcson több, mint 1 másodpercig.
(Lásd “A kulcs nélküli távirányító rendszer
használata” jelen fejezet előző részében.)

JVP0202XZ

Balkormányos modellek

JVP0451XZ

CSOMAGTARTÓFEDÉL
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Belső csomagtérfedél kioldó (ha van)

VIGYÁZAT

Fokozottan ügyeljen gyermekeire, amikor a jármű kör-
ül vannak, és ügyeljen rá, hogy ne játszanak vagy
zárják be magukat a csomagtérbe, ahol súlyosan meg-
sérülhetnek. Használaton kívül tartsa a járművet és a
csomagtartófedelet zárva, és akadályozza meg, hogy
gyermekek hozzáférjenek az intelligens kulcsokhoz.

A csomagtérfedél belső kioldója lehetővé teszi
a csomagtérfedél belülről történő nyitását arra
az esetre ha valaki a csomagtartóban rekedne.

A csomagtérfedél belülről történő kinyitásához
húzza a kioldó kartj1 , amíg a zár ki nem old,
majd nyomja felfelé a csomagtér fedelét. A kiol-
dó fogantyú olyan anyagból készült, amely vi-
lágít a sötétben, ha előtte kis mennyiségű fényt
gyűjtött be a környezetéből.

A kar a csomagtérfedél hátulján, az ábrán látha-
tó helyen található.

VIGYÁZAT

• Az üzemanyag igen gyúlékony és bizonyos körül-
mények között robbanékony. Ha nem megfelelően
kezeli az üzemanyagot, megéghet vagy súlyosan
megsérülhet. Minden esetben állítsa le a gépjár-
mű motorját, illetve ne dohányozzon vagy használ-
jon nyílt lángot a gépjármű mellett, amikor újratöl-
ti azt.

• Az üzemanyag nyomás alatt lehet. Fordítsa el a
fedelet egy fél fordítással és várjon amíg a “szi-
szegő” hang megszűnik, így megakadályozhatja,
hogy az üzemanyag kispricceljen és személyi sé-
rülést okozzon. Távolítsa el a fedelet.

• Ha a sapkát cserélni kell, csak eredetit használjon.
Beépített biztonsági szeleppel rendelkezik, amely
szükséges az üzemanyag- rendszer megfelelő mű-
ködéséhez, illetve a károsanyagkibocsátás szabá-
lyozásához. A nem megfelelő fedél hibás műkö-
dést vagy sérülést okozhat.

AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY FEDELÉNEK
KINYITÁSA

Az üzemanyag-betöltőnyílás fedél nyitásához a
következő műveletek valamelyikét végezze el,
majd nyomja meg a fedél bal felső szélétjA .

• Érintse meg az érintésre működő nyitó szenzort,
majd nyomja meg az ajtó nyitáskérő gombját mi-
közben az intelligens kulcsot magánál tartja.

• Nyomja meg az “UNLOCK” gombot az intelligens
kulcson.

• Nyomja az elektromos zár gombját “UNLOCK” ál-
lásba.

Az üzemanyagtartály fedelének zárásához hajt-
sa vissza a fedelet a helyére, amíg biztonságo-
san be nem zár.

JVP0460XZ

JVP0461XZ

ÜZEMANYAG-BETÖLTŐNYÍLÁS FEDELE

Indulás előtti ellenőrzések és beállítások 3-23



ÜZEMANYAGTARTÁLY FEDELE

Az üzemanyag-betöltőnyílás sapkája racsnis tí-
pusú. A fedelet az óramutató járásával ellent-
étesen tekerje, ha le szeretné venni. Újratöltés
után az óramutató járásával megegyező irányba
húzza meg a fedelet, amíg kétszer kattogó hang-
ot nem hall.

Helyezze a fedelet a tartóbaj1 , amíg a tartályt
feltölti.

FIGYELMEZTETÉS

Ha üzemanyag ömlik a gépjármű karosszériájára, öb-
lítse le vízzel, hogy elkerülje a festék károsodását.

VIGYÁZAT

Vezetés közben ne állítsa a kormányoszlopot, hogy
minden figyelmét a gépjármű vezetésére fordíthassa.

KORMÁNYKERÉK KÉZI BEÁLLÍTÁSA

Kormányoszlop döntése illetve fel- le
mozgatása

Húzza a zárókartj1 lefelé és állítsa a kormá-
nyoszlopot előre, hátra vagy fel, le a kívánt ál-
lásba.

Nyomja a zárókart felfelé, hogy biztonságosan
rögzítse a kormányoszlopot a helyére.

KORMÁNYKERÉK ELEKTROMOS
ÁLLÍTÁSA

Kormányoszlop döntése illetve fel- le
mozgatása

Mozgassa a kapcsolót, hogy a kormánykereket
fel- le vagy előre- és hátra tudja mozgatni, amíg
a kívánt pozíciót el nem éri.

JVP0454XZ

SPA2328Z

JVP0205XZ

KORMÁNYKERÉK
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VIGYÁZAT

Vezetés előtt állítsa be a tükrök helyzetét. Vezetés
közben ne állítsa a tükröket, hogy minden figyelmét a
gépjármű vezetésére fordíthassa.

BELSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

Fogja meg a belső visszapillantó tükröt, és állít-
sa be úgy, hogy az megfelelően álljon.

Manuális tükröződésmentes típus

Az éjszakai helyzetj1 csökkenti az Ön mögötti
járművek fényszóróiból származó vakító fényt.

Használja a nappali pozíciótj2 ha nappali órák-
ban vezet.

VIGYÁZAT

Csak akkor használja az éjszakai helyzetet, ha feltét-
lenül szükséges, mivel ez csökkenti a visszapillantó-
ban látható kép tisztaságát.

Automatikus tükröződésmentes típus

A belső visszapillantó tükör úgy került kialakí-
tásra, hogy fényvisszaverő tulajdonsága auto-
matikusan alkalmazkodik a követő jármű fény-
szórójához.

A tükröződésmentes rendszer automatikusan
bekapcsol, amikor a gyújtáskapcsolót “ON” po-
zícióba fordítja.

Amikor a tükröződésmentes rendszer be van
kapcsolva, a jelzőlámpajA világít és a követő
jármű fényszórójának tükröződése kisebb mér-
tékű lesz.

Tartsa nyomva 3 másodpercig a m gombot
jB , és a belső visszapillantó tükör visszaáll nor-
mál üzemmódra, a jelzőlámpa pedig kialszik.
Tartsa nyomva ismét 3 másodpercig am gom-
bot, és a rendszer bekapcsol.

Ne akasszon tárgyakat a tükörre, és ne fújjon rá
üvegtisztítót. Ez csökkenti az érzékelőjC érzé-
kenységét, mely helytelen működéshez vezet-
het.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

VIGYÁZAT

• Soha se érjen hozzá kézzel a külső visszapillantó
tükrökhöz miközben azok mozgásban vannak. Ha
mégis így tenne, becsípheti az ujját vagy tönkrete-
heti a tükröt.

• Soha se vezessen behajtott külső visszapillantó
tükrökkel. Ez csökkenti a kilátást és balesethez
vezethet.

• A külső tükörben megjelenő tárgyak a valóságban
közelebb vannak, mint ahogy az a tükörben lát-
szik.

• A külső tükörben látható tárgyak méretei és távol-
sága nem realisztikus.

SPA2447Z

SPA2143Z

JVP0066XZ

TÜKRÖK
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Beállítás

A külső visszapillantó tükör szabályozása csak
akkor működik, ha a gyújtáskapcsoló “ACC”
vagy “ON” helyzetben van.

1. Mozgassa el a kapcsolót, hogy kiválassza a
bal (L) vagy a jobb (R) tükrötj1 .

2. Állítsa be a tükröket a kívánt pozícióba a
gomb segítségévelj2 .

Párátlanítás
Ha a hátsó ablak páramentesítőjét bekapcsolja,
akkor a külső visszapillantó tükrök páramente-
sítése is megkezdődik.

Behajtás
Távvezérlés típusa:

A külső visszapillantó tükör szabályozása csak
akkor működik, ha a gyújtáskapcsoló “ACC”
vagy “ON” helyzetben van.

A külső visszapillantó tükrök automatikusan be-
csukódnak, amikor a külső visszapillantó tükrök
behajtó gombját “CLOSE” állásba állítjaj1 . A
tükrök kihajtásához nyomja a gombot “OPEN”
állásbaj2 .

Ha a tükröket kézzel működteti vagy ütés éri, a
tükör meglazulhat a forgáspontnál. Ahhoz, hogy
az elektromos működtetésű tükrök működését
helyreállítsa, nyomja a “CLOSE” gombot, amíg a
tükör teljesen be nem záródnak, majd az
“OPEN” gombot, amíg ki nem nyílódnak.

FIGYELMEZTETÉS

• A külső visszapillantó tükrök behajtó/kihajtó
gombjának folyamatos nyomogatása következté-
ben a művelet leállhat.

• Ne érintse meg a tükröket miközben mozognak.
Becsíphetik a kezét, és a tükör működésében is
hiba léphet fel.

• Ne vezessen úgy, hogy a tükrök be vannak hajtva.
Így nem látja a hátul haladó forgalmat.

• Ha tükröket kézzel hajtotta be vagy ki, előfordul-
hat, hogy a tükrök vezetés közben elmozdulnak
előre vagy hátra. Ha a tükröket kézzel hajtotta ki
vagy be, indulás előtt állítsa be őket elektroniku-
san.

Kézi típus:

A jármű hátulja felé történő nyomással hajthatja
be a külső tükröt.

JVP0246XZ

SPA2738Z

SPA1829Z
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Lebillentés tolatáskor (ha van)
Tolatás közben a jobb és a bal külső tükör auto-
matikusan lebillen, hogy jobb kilátást biztosít-
son.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba.

2. Állítsa a sebességváltót “R” (Tolatás) hely-
zetbe.

3. Válassza a jobb vagy a bal tükröt úgy, hogy a
külső tükrök választógombját használja.

4. A külső tükör lefelé mozdul.

Ha a következő feltételek közül valamelyik fent
áll, a külső tükör visszatér az eredeti pozícióba.

• A sebességváltó karját az “R” (Hátramenet) álláson
kívül bármelyik másik állásba állítja.

• A külső tükrök választógombját középső állásba
állítja.

• A gyújtáskapcsolót “OFF” állásba állítja.

SMINKTÜKÖR

Az első sminktükör használatához hajtsa le a
napellenzőt és húzza fel a borítást.

VIGYÁZAT

• Soha ne vezesse úgy a gépjárművet, hogy a rögzí-
tőfék be van húzva. A fék túlmelegedhet, amely
hibás működést eredményez, és ez balesethez ve-
zethet.

• Soha ne engedje ki a rögzítőféket a járművön kí-
vülről. Ha a jármű mozog, lehetetlen lesz meg-
nyomni a fékpedált, ez balesethez vezethet.

• A váltókart soha ne használja a rögzítőfék helyett.
Parkolás esetén győződjön meg róla, hogy a rög-
zítőféket teljesen behúzta.

• Mások támogatására rászoruló felnőtteket, gyer-
meket soha ne hagyjon magukra a járműben. Szán-
dékosság nélkül kiengedhetik a rögzítőféket és
súlyos baleset elszenvedői lehetnek.

A rögzítőfék alkalmazásához erősen nyomja le a
rögzítőfékpedáltj1 .

SIC3869Z

NPA1516

RÖGZÍTŐFÉK
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A rögzítőfék felengedéséhez nyomja le és tartsa
nyomva a féketj2 majd teljesen nyomja le és
engedje fel a rögzítőfékpedáltj1 .

Vezetés előtt győződjön meg róla, hogy a fék
figyelmeztető lámpája kialudt-e.

Az automatikus vezetőülés-beállítás rendelke-
zik memória funkcióval.

MEMÓRIA MENTÉSE

Az automatikus vezetőülés-beállítás memóriá-
jában két pozíció tárolható a vezetői üléshez, a
kormányoszlophoz és a külső visszapillantó tük-
rökhöz. A következő eljárásokat kövesse a me-
móriarendszer használatához.

1. Állítsa be a vezetői ülést, a kormányoszlopot
és a külső visszapillantó tükröket a kívánt
helyzetbe, mindegyik beállító kapcsoló kézi
működtetésével. További információért lásd
“Elektromos ülésállítás” a “1. Biztonság — ülések,
biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer” fejezetben, “Kormánykerék elektromos
állítása” jelen fejezet előző részében és “Külső vis-
szapillantó tükrök” jelen fejezet előző részében.

2. Nyomja meg a <SET> gombot, és 5 másodper-
cen belül nyomja meg valamelyik memória-
gombot (1 vagy 2) legalább 1 másodpercig.

A megnyomott memóriakapcsoló visszajelző
lámpája kb. 5 másodpercig világítani fog a
kapcsoló megnyomását követően.

Ha a beállítások mentésre kerültek az egyes
memóriagombok alá (1 vagy 2) egy hangjel-
zés szólal meg.

Ha memóriát tárol ugyanazon a memóriakap-
csolón, az előző memória törlődik.

Memóriatárolás megerősítése
Nyomja meg a <SET> kapcsolót. Ha a fő memória
nem került tárolásra, a visszajelző lámpa kb. 0,5
másodpercre felgyullad. Ha a memória tárolva
van a pozícióban, a visszajelző lámpa kb. 5 má-
sodpercre felvillan.

A memorizált helyzet kiválasztása
1. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-

be.

2. Nyomja meg a memóriakapcsolót (1 vagy 2)
teljesen vagy legalább 1 másodpercig.

A vezetőoldali ülés, a kormányoszlop és a
külső visszapillantó tükrök elmozdulnak a
rögzített állásba, a visszajelző lámpa villog,
majd kb. 5 másodpercig világít.

JVP0462XZ

AUTOMATIKUS VEZETŐÜLÉS-BEÁLLÍTÁS (ha
van)
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A bejelentkezési funkció párosítása a
memóriapozícióhoz
A bejelentkezési funkció hozzákapcsolható egy
tárolt memóriahelyzethez a következő eljárás-
sal.

1. Állítsa a gyújtáskapcsoló gombot “ON” állás-
ba miközben azt az intelligens kulcsot tartja
magánál, amelyet a gépjármű bejelentkezési
funkciójában regisztrált. A részletekért lásd:
“Bejelentkezés funkció” jelen fejezet előző részé-
ben.

2. Állítsa be a vezetőoldali ülést, a kormányosz-
lopot és a külső visszapillantó tükröt manuá-
lisan. Lásd “Elektromos ülésállítás” a “1. Bizton-
ság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utas-
védelmi rendszer” fejezetben, “Kormánykerék
elektromos állítása” jelen fejezet előző részében
és “Külső visszapillantó tükrök” jelen fejezet előző
részében.

3. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

A következő alkalommal, amikor bejelentkezik
(kiválasztja a felhasználót a kijelzőn), a rendszer
automatikusan a rögzített vezetési pozícióba áll
azt követően, hogy a gyújtáskapcsolót “ON” ál-
lásba állított és az intelligens kulcsot magánál
tartja.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE
Az automatikus vezetőülés-beállítás rendszer
nem működikvagy leállítja a működést az alábbi
körülmények között:

• Ha a gépkocsi mozog

• Ha a vezetőülés vagy a kormányoszlop beállító kap-
csolóját aktiválják az automatikus vezetőülés-be-
állítás működése közben

• Ha az 1. vagy 2. memóriakapcsolót megnyomja ke-
vesebb, mint 1 másodpercig.

• Ha az ülés, a kormányoszlop és a külső tükrök már
a memorizált állásba álltak

• Ha a memóriakapcsolóban nincs tárolva helyzet

• Amikor az üléstámla le van hajtva.

• Miközben a beszállássegítő funkció működik.
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4 Kijelző képernyő, fűtés és
légkondicionáló, valamint audiorendszer
Kijelző képernyő, fűtés és
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Lapozza fel az Infiniti InTouch használati útmu-
tatót, amely tartalmazza a következő informáci-
ókat.

• Infiniti InTouch

• Műszerek beállítása

• Audiorendszer

• Navigációs kijelző (ha van)

• Navigációs beállításai (ha van)

• Fűtés és légkondicionáló

• Bluetooth® Kihangosítós telefonrendszer

• Nézet információk

• Egyéb beállítások

• Hangfelismerés

• Monitor rendszer

• Általános rendszerinformációk

• ERA-GLONASS (ha van)

ELSŐ SZELLŐZŐK

A szellőzők nyitásához/zárásához mozgassa a
szabályozót bármelyik irányba.

m :
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
szellőzők le vannak zárva. A
szabályozót ebbe az irányba
mozgatva elzárhatja a szellőzőt.

m :
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
szellőzők ki vannak nyitva. A
szabályozót ebbe az irányba
mozgatva kinyithatja a szellőzőt.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatá-
sával (fel/le, jobbra/balra) szabályozhatja,
amíg a kívánt irányt el nem éri.JVH0510XZ

Középső szellőzők

JVH0511XZ

Oldalsó szellőzők

INFINITI INTOUCH HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELLŐZŐK

4-2 Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint audiorendszer



ABLAKON LEVŐ ANTENNA
Az antenna mintája a hátsó ablakra van nyom-
tatva.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne helyezzen fémréteget a hátsó ablak közelébe.
Ne támasszon semmiféle fémtárgyat a hátsó ab-
laknak. Ez gyengébb vételt és/vagy zörejeket
okozhat.

• A hátsó utasülés ablakainak belső tisztításakor
ügyeljen, hogy ne karcolja vagy sértse meg a hátsó
ablakon levő antennát. Finoman törölje át az an-
tennát egy megnedvesített puha ruhával.

Elhalkulásmentes antenna
Az elektronikus hangolású rádió elhalkulás-
mentes vevőrendszerrel van felszerelve. Az FM
jelek visszaverődhetnek különböző akadályok-
ról, házakról vagy hegyekről. Ezért a vétel zajos
lehet. Az elhalkulásmentes rendszer két anten-
nát használ és a rendszer automatikusan átvált
arra az antennára, amelynek jobb a vétele. Ezál-
tal a rádióadás kevésbé zajos.

DAB RÁDIÓ ANTENNA (ha van)

A gépjármű tetejének hátsó részén található egy
DAB rádió antenna.

A DAB rádió antennára felrakódó jég befolyásol-
hatja a rádió teljesítményét. Távolítsa el a jeget,
hogy a vételt helyreállíthassa.

A DAB rádió antenna működésével kapcsolatos
további információért lapozza fel az Infiniti In-
Touch használati útmutatót.

JVH0641XZ

ANTENNA
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Az első 2.000 km (1.200 mérföld) során kövesse
ezeket a javaslatokat, hogy a motor legnagyobb
teljesítménye elérhetővé váljon, illetve biztosít-
sa a jármű jövőbeni megbízhatóságát és gazda-
ságosságát. Ezek figyelmen kívül hagyása meg-
rövidítheti a motor élettartalmát és csökkenthe-
ti teljesítményét.

• Ne vezessen tartósan azonos sebességgel- legyen
az lassú vagy gyors haladási ütem- hosszabb ideig.

• Ne járassa a motort 4.000 ford./perc felett
(VR30DDTT motorral szerelt modellek).

• Semmilyen sebességi fokozatban ne gyorsítson
teljes gázzal.

• Ne induljon el hirtelen.

• Ha lehet, ne fékezzen keményen.

VIGYÁZAT

• Mások támogatására rászoruló felnőtteket, gyer-
meket soha ne hagyjon magukra a járműben. Kis-
állatokat magukra hagyni a járműben szintén tilos.
Akaratlanul is aktiválhatnak kapcsolókat vagy ke-
zelőszerveket, melyek figyelmetlenségből súlyos
balesethez vezethetnek vagy sérülést okozhatnak
maguknak. Zárt járműben, napos, meleg napokon
a hőmérséklet rövid idő alatt olyan magasra szök-
het, hogy az az emberre, állatra súlyos, esetleg
halálos hatással lehet.

• Fokozottan ügyeljen gyermekeire, amikor a jármű
körül vannak, és ügyeljen rá, hogy ne játszanak,
zárják be magukat a csomagtérbe, ahol súlyosan
megsérülhetnek. Használaton kívül tartsa a jármű-
vet és a csomagtartófedelet zárva, és akadályozza
meg, hogy gyermekek hozzáférjenek a kulcsok-
hoz.

MEGJEGYZÉS

Az új gépjármű megvásárlása után pár hónapig, ha
erős szagokat érezne a gépjárműben az illékonyszer-
ves vegyületeknek (VOC) köszönhetően, alaposan
szellőztesse ki az utasteret. Húzza le az összes abla-
kot, mielőtt beülne a járműbe. Ha a hőmérséklet meg-
emelkedik az utastérben vagy a gépjármű hosszabb
ideig közvetlen napsütésben áll, kapcsolja ki a lég-
kondicionáló levegőkeringetés üzemmódját és/vagy
húzza le az ablakokat, hogy elegendő friss levegő
jusson az utastérbe.

KIPUFOGÓGÁZ (szén-monoxid)

VIGYÁZAT

• Ne lélegezze be a kipufogógázt; színtelen, szagta-
lan szén- monoxidot tartalmaz. A szén-monoxid
mérgező. Rosszullétet, akár halált is okozhat.

• Ha azt gyanítja, hogy kipufogógáz jut be az utas-
térbe, vezetés közben nyissa ki az összes ablakot
és azonnal nézesse át a járművet.

• Ne járassa a motort zárt helyen, mint pl.: garázs.

• Hosszabb ideig ne parkoljon járó motorral.

• Hagyja a csomagtartófedelet zárva vezetés köz-
ben, mivel nyitott állapotban kipufogógáz juthat
az utastérbe. Ha úgy kell vezetnie, hogy a csomag-
tartó fel van nyitva, akkor a következőket minden
esetben tartsa szem előtt:

– Nyissa ki az összes ablakot.

– Kapcsolja ki a levegőkeringetést, és a
ventillátor sebességét állítsa a legna-
gyobb fokozatra.

• Ha rekreációs vagy más céllal speciális eszközt
vagy berendezést szerel fel, a szén-monoxid beju-
tásának elkerülése érdekében kövesse a gyártó
útmutatását. (Néhány rekreációs célú berendezés,
mint pl: tűzhely, hűtőszekrény, fűtőtest, stb., szin-
tén termel szén-monoxidot).

BEJÁRATÁSI ÜTEMTERV ÓVINTÉZKEDÉSEK INDULÁSKOR ÉS VEZETÉS
KÖZBEN
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• A kipufogó rendszert és a karosszériát szakképzett
szerelővel át kell vizsgáltatnia ha:

– szervizelés alatt a járművet felemelik.

– ha azt gyanítja, hogy kipufogógáz jut az
utastérbe.

– ha hangváltozást észlel a kipufogórend-
szer működésében.

– ha balesetben megsérült a kipufogórend-
szer, az alváz vagy a jármű hátulja.

HÁROMUTAS KATALIZÁTOR

VIGYÁZAT

• A kipufogógázok és a kipufogórendszer rendkívül
forróak. A kipufogó rendszer elemeitől tartsa távol
az embereket, állatokat és gyúlékony anyagokat.

• Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony anyagok
felett, mint pl. száraz fű, hulladékpapír vagy ron-
gyok. Ezek meggyulladhatnak és tüzet okozhat-
nak.

A háromutas katalizátor egy emisszió szabályo-
zó eszköz, mely a kipufogórendszerbe van tele-
pítve. A kipufogógáz magas hőmérsékleten elég
a háromutas katalizátorban, hogy a környezet-
szennyező anyagok mennyiségét csökkentse.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használjon ólmozott benzint. (Lásd “Ajánlott
folyadékok/kenőanyagok és mennyiségek” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.) Az ólmo-

zott benzinből származó lerakódások nagy-
mértékben csökkentik a háromutas katalizá-
tor azon funkcióját, hogy csökkentse a szen-
nyező anyagok kibocsátását, és/ vagy
tönkretehetik a katalizátort.

• Tartsa a motort mindig megfelelő állapotban.
Gyújtásban, befecskendezésben vagy az elek-
tromos rendszerben fellépő hibák azt idézhetik el-
ő, hogy üzemanyag kerül a katalizátorba, amely
annak túlhevülését okozhatja. Ne vezessen
tovább, ha a motor gyújtáskihagyását, jelentős
teljesítményvesztését vagy egyéb más szokatlan
körülményt észlel. Ellenőriztesse a gépjárművet
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

• Kerülje el a túl alacsony üzemanyagszinttel törté-
nő vezetést. Amennyiben a motor nagyon alacsony
üzemanyagszint mellett üzemel, gyújtáskihagyás
léphet fel, ami károsíthatja a háromutas katalizá-
tort.

• Ne túráztassa a motort, hogy hamarabb bemele-
gedjen.

• Ne tolja be vagy húzassa be a járművet a motor
indításához.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ RENDSZER
(TPMS)
Minden egyes kereket, beleértve a pótkereket is
(ha van) havonta egyszer ellenőrizni kell hideg
állapotban és fel kell fújatni a gépjármű gyártója
által meghatározott értékre, amely a gépkocsin
elhelyezett táblázaton található. (Ha a gépjár-

művön a táblázatban feltüntetett abroncsméret-
nél nagyobb abroncs van, akkor a keréknyomást
azokhoz az abroncsokhoz kell igazítani.)

Kiegészítő biztonsági elemként a gépjárművet
felszerelték egy keréknyomást figyelő rendszer-
rel (TPMS), amely felvillant egy hibajelző lám-
pát, ha egy vagy több abroncs nyomása jelentő-
sen a megadott érték alá csökken. Ennek meg-
felelően, ha az alacsony nyomásra
figyelmeztető lámpa felvillan, álljon meg és el-
lenőrizze az abroncsok nyomását amint lehet,
és fújassa fel őket a megfelelő értékre. Ha nem
megfelelően felfújatott abroncsokkal közleke-
dik, az abroncsok túlmelegedhetnek és defekt-
hez vezethetnek. A nem megfelelően felfújatott
abroncsok növelik az üzemanyagfogyasztást,
csökkentik az abroncs élettartamát illetve nega-
tívan befolyásolják az autó vezethetőségét és
megállási képességeit.

Defekttűrő abroncsokkal szerelt modellek ese-
tén: ha a gépjárművet egy vagy több defektes
abronccsal vezeti, az alacsony abroncsnyomás-
ra figyelmeztető lámpa folyamatosan világít és
a figyelmeztető hang 10 másodpercig szól. A
[Flat Tyre] figyelmeztetés is megjelenik a gép-
jármű információs kijelzőjén. A figyelmeztető
hang csak az első figyelmeztetésnél hallható, a
figyelmeztető lámpa azonban folyamatosan vi-
lágít. Ha a figyelmeztetés aktiválódik, állíttassa
vissza a rendszert és ellenőriztesse vagy cserél-
tesse ki a kereket egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben. Annak ellenére, hogy az abron-
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csot beállítja a HIDEG abroncsnyomásra, a fi-
gyelmeztető lámpa akkor is világít, amíg a rend-
szert vissza nem állíttatja egy INFINITI Központ-
ban vagy szakszervizben.

Defekttűrő abronccsal szerelt modellek esetén
a gépjárművet korlátozott ideig tudja defektes
abronccsal is vezetni. Lásd “Defektesen is használ-
ható abroncsok” a “6. Szükséghelyzet esetén” fejezet-
ben és “Defektesen is használható abroncsok” a
“8. Szükséghelyzet esetén” fejezetben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a TPMS nem he-
lyettesíti a megfelelő karbantartást és a vezető
felelőssége, hogy a megfelelő keréknyomást
fenntartsa, még akkor is, ha a nyomásérték még
nem érte el azt a szintet, ahol a TPMS alacsony
nyomásra figyelmeztető lámpája felvillanna.

A gépjárművet felszerelték egy olyan rendszer-
rel is, amely azt jelzi, ha a TPMS rendszer nem
működik megfelelően. A TPMS hibás működésé-
re figyelmeztető lámpa kombinálva van az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpával.
Ha a rendszer hibát észlel a működésben, a jel-
zőlámpa kb. egy percig villog, majd folyamato-
san világít. Ez a folyamat minden indításnál
megismétlődik, egészen addig, amíg a hiba fen-
náll. Ha a hibás működést jelző lámpa felvillan,
a rendszer nem képes felismerni vagy megjele-
níteni az alacsony abroncs nyomást. TPMS hibás
működése több ok miatt is előfordulhat, beleért-
ve azt lehetőséget is, hogy a gépkocsira felsze-
relt pótkerék vagy másik kerék nem teszi lehető-

vé a TPMS rendszer számára, hogy megfelelően
működjön. Ha a gépkocsin egy vagy több kerek-
et cserél, minden esetben ellenőrizze a TPMS
rendszer hibás működésére figyelmeztető lám-
pát, hogy biztosítani tudja a TPMS további mű-
ködését a kerékcsere után is.

Kiegészítő információk

• A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gépjárművet
25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebességgel ve-
zeti. A rendszer nem érzékeli az abroncsban fellépő
hirtelen nyomáscsökkenést (pl. defekt vezetés köz-
ben).

• Előfordulhat, hogy az alacsony keréknyomásra fi-
gyelmeztető lámpa nem alszik ki automatikusan,
miután a nyomást beállította. Azt követően, hogy
az abroncsot felfújatta a megfelelő értékre, állítsa
vissza a gépjárműben regisztrált nyomásértéke-
ket, majd vezesse a gépjárművet 25 km/h-nál (16
MPH) magasabb sebességgel, így aktiválhatja a
TPMS-t és kikapcsolhatja az alacsony keréknyo-
másra figyelmeztető lámpát. Használjon mérőmű-
szert a keréknyomás ellenőrzéséhez.

• A [Low tyre pressure] figyelmeztetés megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, amikor az
alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető lámpa
felvillan és a rendszer alacsony abroncsnyomást
érzékel. A [Low tyre pressure] figyelmeztetés kikap-
csol, ha az alacsony abroncsnyomásra figyelmez-
tető lámpa kialszik.

A [Low tyre pressure] figyelmeztetés megje-
lenik minden egyes alkalommal, amikor a
gyújtáskapcsolót “ON” állásba állítja, amíg
az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa világít.

A [Low tyre pressure] figyelmeztetés nem je-
lenik meg, ha az alacsony keréknyomásra fi-
gyelmeztető lámpa a TPMS hibás működését
jelzi.

• A [Flat Tyre] figyelmeztetés jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén, amikor az alacsony
abroncsnyomásra figyelmeztető lámpa világít és a
rendszer egy vagy több defektes abroncsot érzé-
kel.

• A keréknyomás értéke emelkedhet vagy csökken-
het a gépjármű működése okozta hőmérséklet illet-
ve a környezeti hőmérséklet változásai miatt. Veze-
tés után ne csökkentse le a kerék nyomását, mivel
a nyomás vezetés közben megemelkedik. Alacsony
külső hőmérséklet mellett csökkenhet az abroncs-
ban lévő levegő hőmérséklete, amely alacsony ke-
réknyomást eredményezhet. Emiatt az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillanhat.
Ha alacsony külső hőmérséklet mellett a figyelmez-
tető lámpa felvillan, ellenőrizze mind a négy kerék
nyomását.

• Olyan modellek esetében, amelyeknél megjelenít-
hető az abroncsok nyomása az információs kijel-
zőn, ellenőrizheti az abroncsok nyomását. (Lásd
“Fedélzeti számítógép adatai” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.)
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• A külső levegőhőmérséklettől függően az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillanhat,
még akkor is, ha a keréknyomást a megfelelő érték-
re beállította. Állítsa be a keréknyomást a javasolt
HIDEG értékre, amikor az abroncsok hidegek és
állítsa vissza a TPMS-t.

• Azt követően, hogy a gyújtáskapcsolót “ON” állás-
ba állította, kis idő eltelhet, amíg a keréknyomás
vezetés közben megjelenik. A rádióhullámok álla-
potától függően előfordulhat, hogy a keréknyomás
nem megfelelően jelenik meg.

További információért lásd “ Alacsony keréknyo-
más figyelmeztető lámpája” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben és “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” a “6. Szükséghelyzet esetén” feje-
zetben.

VIGYÁZAT

• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az
elektromos orvosi műszereket. Az elektromos
szívstimulátorral rendelkezők a lehetséges hatá-
sok tekintetében használat előtt lépjenek kapcso-
latba az elektromos orvosi berendezés gyártójá-
val.

• Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
rendszer lámpája vezetés közben villan fel kerülje
a hirtelen kormánymozdulatokat vagy az intenzív
fékezést, csökkentse a jármű sebességét, húzód-
jon félre egy biztonságos helyre és a lehető legha-
marabb állítsa le a járművet. A gépjármű súlyosan
sérülhet, de baleset is előfordulhat, és súlyos sze-

mélyi sérülésekhez vezethet. Ellenőrizze mind a
négy kerék nyomását. Állítsa be az abroncsok nyo-
mását a javasolt HIDEG értékre, amely a gumiab-
roncsok címkéjén található, hogy az alacsony gu-
minyomás figyelmeztető lámpája kikapcsoljon. Ha
a keréknyomás beállítása után a lámpa még min-
dig világít, az abroncs defektes lehet. (Lásd
“Gumidefekt” a “6. Szükséghelyzet esetén” feje-
zetben a defektes kerék cseréjével kapcsolat-
ban.)

• Defekttűrő abronccsal szerelt modellek esetén
még defektes kerékkel is vezethet, de a gépjármű
vezethetősége, stabilitása csökken, amely bale-
sethez és személyi sérüléshez vezethet. Ha hos-
szú távon vezet nagy sebességgel, az abroncsok
sérülhetnek.

– Ne vezessen 80 km/h-nál (50 MPH) maga-
sabb sebességgel és ne vezessen kb. 150
km-nél (93 mérföld) többet defektes ke-
rékkel. A defektes kerékkel megtehető tá-
volság függ a külső hőmérséklettől, a
gépjármű terhelésétől, az útviszonyoktól
és egyéb tényezőktől.

– Ha defektes kerékkel vezet és szokatlan
hangot vagy vibrációt érez, húzódjon fél-
re egy biztonságos helyre és a lehető leg-
hamarabb álljon meg a gépjárművel. Elő-
fordulhat, hogy az abroncs súlyosan ká-
rosodott és ki kell cserélni.

• A keréknyomás beállítása után állítsa vissza a
TPMS-t. Hacsak a visszaállítást nem hajtotta vég-
re, a TPMS nem figyelmeztet az alacsony abroncs-
nyomásra.

• Mivel a pótkerék nem rendelkezik TPMS szenzor-
ral, így amikor a pótkereket felszereli vagy a kerek-
et kicseréli, a TPMS nem működik és az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig
villog. A lámpa 1 perc eltelte után folyamatosan
világít. A kerék cseréjével és/ vagy a rendszer be-
állításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel amint
lehet.

• Nem az INFINITI által meghatározott kerekek alkal-
mazása befolyásolhatja a TPMS működését.

• Az abroncsba ne fecskendezzen semmilyen folya-
dékot vagy aeroszolt, mivel ez az abroncsok nyo-
mását figyelő szenzorok hibás működését ered-
ményezheti.

FIGYELMEZTETÉS

• Elfordulhat, hogy a TPMS nem működik megfelelő-
en, ha az abroncsokra hólánc van szerelve vagy az
abroncsok hóval borítottak.

• Ne helyezzen fémfóliát vagy fém alkatrészt (anten-
na, stb.) az ablakra. Ez gyengítheti a keréknyomás-
szenzorokból érkező jelek vételét és előfordulhat,
hogy a TPMS nem működik megfelelően.

Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök vagy jela-
dók interferálnak a TPMS rendszerrel, ezért elő-
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fordulhat, hogy az alacsony nyomásra figyel-
meztető lámpa felvillan. Néhány példa:

• Olyan elektromos berendezések vagy létesítmé-
nyek, amelyek hasonló rádiófrekvenciát használ-
nak a gépjármű közelében.

• Ha a jeladó hasonló frekvenciát használ a gépjármű
belsejében vagy ahhoz közel.

• Ha számítógépet (vagy hasonló berendezést) vagy
DC/AC átalakítót használ a gépjármű közelében.

Alacsony keréknyomásra figyelmezető lámpa a
következő esetekben világíthat:

• Ha a gépjármű olyan abronccsal van felszerelve,
amely nem rendelkezik TPMS-sel.

• Ha a TPMS-t kicserélte és az ID nem került rögzítés-
re.

• Ha a kerék nem eredeti INFINITI alkatrész.

TPMS visszaállítása
A TPMS megfelelő funkciójának fenntartásához
szükséges a rendszer visszaállítása a következő
esetekben.

• Ha a keréknyomást beállította.

• Ha a kereket vagy az abroncsot kicserélte.

• Ha az abroncsokat forgatta.

A TPMS visszaállításához hajtsa végre a követ-
kező lépéseket.

1. A járművel egy biztonságos, vízszintes he-
lyen álljon meg.

2. Húzza be a rögzítőféket és állítsa a sebesség-
váltó választókarját “P” (parkolás) állásba.

3. Állítsa be a keréknyomást mind a négy kerék-
en HIDEG állapotban, ahogy az a táblázatban
is látható. Használjon mérőműszert a kerék-
nyomás ellenőrzéséhez.

4. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba. Ne
indítsa el a motort.

5. Nyomja meg a <MENU> gombotj1 és érintse
meg a [Beállítások] opciót az alsó kijelzőn.

6. Érintse meg a [Mérőműszer] opciót.

7. Érintse meg az [Abroncsnyomás beállítások]
opciót.

8. Érintse meg a [Abroncsnyomás visszaállítá-
sa] opciót.

9. Amikor a [TPMS alaphelyzetbe állítása?] feli-
rat megjelenik, érintse meg a [Igen] opciót.

10. Ha a [Abr.nyomás alaph-be áll-a] üzenet
megjelenik, érintse meg az [OK] opciót.

11. A TPMS visszaállítása után vezesse a gép-
járművet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb
sebességgel.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa a visszaállítást követően is világít, az azt
jelentheti, hogy a TPMS nem működik megfe-
lelően. Ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben.

Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pával kapcsolatos további információkért lásd “
Alacsony keréknyomás figyelmeztető lámpája” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.
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VIGYÁZAT

Gépjárműve vezetési jellemzői jelentős mértékben
megváltozhatnak bármilyen pótlólagos teher és an-
nak megoszlása, valamint extra berendezések (után-
futó, tetőcsomagtartó stb.) csatlakoztatása következ-
tében. A vezetési stílust és a sebességet a megválto-
zott körülményeknek megfelelően kell
megválasztania. Különösen nehéz teher szállításakor
a sebességét megfelelően kell csökkentenie.

• Győződjön meg arról, hogy akadálymentes az út.

• Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabroncsok
küllemét és állapotát. Mérje meg és ellenőrizze a
gumiabroncs nyomását.

• Ellenőrizze, hogy tiszták-e az ablakok és a lámpák.

• Állítsa be az ülés és a fejtámla helyzetét.

• Állítsa be a belső és külső visszapillantó tükrök
helyzetét.

• Csatolja be a biztonsági övét, és erre kérje meg
utastársait is.

• Ellenőrizze, hogy az összes ajtó be van-e zárva.

• Ellenőrizze a figyelmeztető lámpák működését
“ON” állásba fordított gyújtáskapcsolóval.

• A karbantartandó elemek tekintetében rendszere-
sen ellenőrizze a “8. Karbantartás és önállóan el-
végezhető műveletek” fejezetet.

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében lét-
fontosságú, hogy a körülményeknek megfelelő-
en vezesse a járművet. Vezetőként Önnek kell a
legjobban tudnia, miképpen kell vezetnie az
adott körülmények között.

MOTOR HIDEGINDÍTÁSI IDŐTARTAMA
Mivel a motor fordulatszáma nagyobb, amíg hid-
eg, fokozott figyelemmel kell lennie a sebesség
megválasztásában a motor felmelegedése so-
rán, miután elindította a járművet.

POGGYÁSZ BERAKODÁSA
A teher, annak elosztása és rögzítése illetve a
csatolt felszerelések(csatoló eszközök, tetőcso-
magtartó, stb.) számottevően befolyásolják a
jármű vezetési tulajdonságait. A vezetési stílust
és a sebességet a megváltozott körülmények-
nek megfelelően kell megválasztania.

VEZETÉS VIZES ÚTVISZONYOK KÖZÖTT

• Kerülje a hirtelen gyorsításokat vagy lassításokat.

• Kerülje az éles fordulókat vagy a hirtelen sávváltá-
sokat.

• Az Ön előtt haladó jármű mögött mindig tartson
megfelelő követési távolságot.

Amikor az úton a víz tócsákba gyűlik vagy pata-
kokban folyik, stb. csökkentse a sebességét,
hogy ne alakulhasson ki a vízen futás (aquapla-

ning), mert megcsúszhat, és elvesztheti az ural-
mát a jármű felett. Az elhasznált gumiabroncsok
növelik a kockázatot.

VEZETÉS TÉLI VISZONYOK KÖZÖTT

• Vezessen figyelmesen.

• Kerülje a hirtelen gyorsításokat vagy lassításokat.

• Kerülje az éles fordulókat vagy a hirtelen sávváltá-
sokat.

• Kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat.

• Az Ön előtt haladó jármű mögött mindig tartson
megfelelő követési távolságot.

A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT KÖRÜLTEKINTŐ VEZETÉSI MÓD
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ÓVINTÉZKEDÉSEK A
GYÚJTÁSKAPCSOLÓ HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATBAN
Ne használja a gyújtáskapcsoló nyomógombját
vezetés közben, kivéve, ha a jármű veszélyben
van. (A motor leáll, ha 3-szor egymás után meg-
nyomja a gombot vagy ha megnyomja és nyom-
va tartja a gombot legalább 2 másodpercig.) A
kormányzár bezárhat és a vezető elveszítheti
uralmát a jármű felett. Ez súlyos járműkároso-
dáshoz vagy személyi sérüléshez vezethet.

Mielőtt a gyújtáskapcsolót működtetné győződ-
jön meg róla, hogy a váltókar “P” (Park) pozíci-
óban van.

INTELLIGENS KULCSRENDSZER
Az intelligens kulccsal anélkül is működtetheti a
gyújtáskapcsolót, hogy azt ki kellene vennie a
zsebéből vagy táskájából. A működési környe-
zet és/ vagy feltételek befolyásolhatják az intel-
ligens kulcsrendszer működését.

A működéssel kapcsolatos egyes visszajelzőkés
figyelmeztetések a gépjármű információs kijel-
zőjén jelennek meg a kilométeróra és a fordulat-
számmérő között. (Lásd “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.)

FIGYELMEZTETÉS

• Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az intelli-
gens kulcs, ha működteti a járművet.

• Ha kiszáll a járműből, sose hagyja az intelligens
kulcsot a járműben.

• Ha a gépjármű akkumulátora lemerült, a gyújtás-
kapcsolót nem lehet “LOCK” állásból elmozdítani,
valamint a kormányzárat (ha van) kioldani, ha az
bezárt. Töltse fel az akkumulátort, amint lehet.
(Lásd “Beindítás külső akkumulátorral” a
“6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben.)

Működési távolság

Az intelligens kulcs segítségével a gépjármű
csak akkor indítható el, ha a kulcs egy meghatá-
rozott működési távolságon belül vanj1 .

Ha az intelligens kulcs elemei lemerülőben van-
nak vagy a működési környezetben erősek a rá-
dióhullámok, az intelligens kulcs működési tá-
volsága lecsökkenhet vagy előfordulhat, hogy
nem működik megfelelően.

Ha az intelligens kulcs a működési távolságon
belül van, bárki, még egy olyan személy is, aki-

nél nincs az intelligens kulcs, megnyomhatja a
gyújtáskapcsolót és elindíthatja a motort.

• A csomagtér nem tartozik már bele a működési
távolságba, de az intelligens kulcs még működhet.

• Ha az intelligens kulcs a műszerfalon, a kalaptar-
tón, a kesztyűtartóban, az ajtózsebben vagy az
utastér egyik sarkában van, előfordulhat, hogy
nem működik megfelelően.

• Ha az intelligens kulcs az ajtóhoz közel vagy a szél-
védőhöz közel, de kívül található, előfordulhat,
hogy működik.

Automatikus Sebességváltó (AT)
A gyújtáskapcsoló zárja úgy került kialakításra,
hogy amíg a váltókart nem állította “P” (Parko-
lás) helyzetbe, a kapcsolót nem lehet “LOCK”
állásba fordítani. Amikor a gyújtáskapcsolót
“OFF” állásba állítja, győződjön meg róla, hogy
a váltókar “P” (Parkolás) állásban van.

Amikor a gyújtáskapcsolót nem lehet “LOCK”
állásba állítani:

1. SHIFT “P” figyelmeztető felirat jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén és figyel-
meztető hangot is hall.

2. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-
be.

3. Ha a gyújtáskapcsoló “ACC” állásban van,
PUSH figyelmeztető felirat jelenik meg a gép-
jármű információs kijelzőjén.

SSD0872Z
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4. Nyomja meg a gyújtáskapcsolót. A gyújtás-
kapcsolót ezzel “ON” állásba állítja.

5. PUSH figyelmeztető felirat jelenik meg ismét
a gépjármű információs kijelzőjén.

6. Nyomja meg a gyújtáskapcsolót. A gyújtás-
kapcsolót ezzel OFF állásba állítja.

A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő fi-
gyelmeztetésekkel és visszajelzőkkel kapcso-
latban lásd: “Gépjármű információs kijelzője” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

Ha a gyújtáskapcsolót “LOCK” állásba állítja, a
sebességváltó karját nem lehet a “P” (Parkolás)
állásból elmozdítani. A sebességváltó kart csak
akkor lehet elmozdítani, ha a gyújtáskapcsoló
“ON” állásban van és a fékpedál le van nyomva.

KORMÁNYZÁR
A gyújtáskapcsolóhoz csatlakozik egy lopásgát-
ló kormányzár is.

A kormányzár lezárásához
1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba, eb-

ben a helyzetben a kapcsoló jelzőlámpája
nem világít.

2. Nyissa ki vagy csukja be az ajtót. A gyújtás-
kapcsoló “LOCK” állásba áll.

3. Az egyenes álláshoz képest fordítsa el a kor-
mánykereket 1/8 fordulattal.

A kormányzár kinyitásához.
Nyomja meg a gyújtáskapcsolót, a kormányzár
automatikusan kiold.

FIGYELMEZTETÉS

• Ha a gépjármű akkumulátora lemerül, a gyújtás-
kapcsolót nem lehet “LOCK” állásból elmozdítani.

• Ha a kormányzár jelzőlámpája hibát jelez az infor-
mációs kijelzőn, nyomja meg újra a gyújtáskap-
csolót miközben jobbra- balra mozgatja a
kormánykereket. (Lásd “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” feje-
zetben.)

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ POZÍCIÓI

Ha a gyújtáskapcsolót anélkül nyomja meg,
hogy a fékpedált lenyomná, a gyújtáskapcsoló
pozíciói a következők szerint változnak:

• Nyomja meg egyszer, hogy “ACC” állásba
állíthassa.

• Nyomja meg kétszer, hogy “ON” állásba állíthassa.

• Nyomja meg háromszor, hogy “OFF” állásba állít-
hassa. (Egyik pozícióban sem világít.)

• Nyomja meg négyszer, hogy “ACC” állásba állíthas-
sa.

• Nyissa ki vagy csukja be bármelyik ajtót, hogy az
“OFF” pozícióból visszatérjen “LOCK” állásba.

LOCK állás
A gyújtáskapcsoló csak ebben az állásban rög-
zíthető.

A gyújtáskapcsoló kiold ha “ACC” állásba állítja
és az intelligens kulcs Önnél van.

ACC állás
Az elektromos berendezések áram alá kerülnek
ebben az állásban, anélkül, hogy a motort elin-
dítaná.

ON pozíció
A gyújtásrendszer és az elektromos berendezé-
sek áram alá kerülnek ebben az állásban, anél-
kül, hogy a motort elindítaná.

NSD662
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OFF (Ki) helyzet
A motor ki van kapcsolva ebben az állásban.

VIGYÁZAT

Soha ne állítsa át a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba
vezetés közben. A kormányzár bezárhat és a vezető
elveszítheti uralmát az autó felett, amely súlyos káro-
kat okozhat a járműben illetve személyi sérüléshez
vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja a járművet hosszabb ideig úgy, hogy a gyúj-
táskapcsoló “ACC” vagy “ON” állásban van és a motor
nem üzemel. Ezzel lemerítheti az akkumulátort.

INTELLIGENS KULCS ELEMÉNEK
LEMERÜLÉSE

Ha az intelligens kulcs eleme lemerült vagy a
környezeti feltételek interferálnak az intelligens
kulcs működésével, indítsa el a motort a követ-
kezők szerint:

1. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-
be.

2. Gyengén nyomja meg a fékpedált.

3. Érintse meg a gyújtáskapcsolót az intelligens
kulccsal, ahogy az az ábrán is látható. (Hang-
jelzést hall.)

4. A hangjelzést követő 10 másodpercen belül
nyomja meg a gyújtáskapcsolót miközben a
fékpedált is nyomja. A motor elindul.

Miután a 3. lépést végrehajtotta és a gyújtáskap-
csolót a fékpedál lenyomása nélkül megnyomta,
a gyújtáskapcsoló “ACC” pozícióba vált.

MEGJEGYZÉS

• Ha a gyújtáskapcsolót “ACC” vagy “ON” állásba
állítja vagy ha a motort a fenti műveletek szerint
elindította, az intelligens kulcs lemerült elemére
figyelmeztető felirat jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőn, még akkor is, ha az intelligens
kulcs a gépjármű belsejében van. Ez nem hiba. Az
intelligens kulcs lemerül elemére figyelmeztető
jelzés kikapcsolásához érintse meg a gyújtáskap-
csolót az intelligens kulccsal.

• Ha az intelligens kulcs elemének lemerülésére fi-
gyelmeztető üzenetet megjelenik a gépkocsi infor-
mációs kijelzőjén, cserélje ki az elemet, amint le-

het. (Lásd “Intelligens kulcs eleme” a “8. Karban-
tartás és önállóan elvégezhető műveletek”
fejezetben.)
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1. Húzza be a kéziféket.

2. Állítsa a sebességváltó kart “P” (Parkolás)
vagy “N” (Üres) állásba.

Az indítómotort úgy tervezték, hogy csak ak-
kor lépjen működésbe, ha a sebességváltó a
fenti pozíciók valamelyikében van.

Az intelligens kulcsot magánál kell tartania,
ha a gyújtáskapcsolót működtetni szeretné.

3. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba.
Nyomja le a fékpedált és nyomja meg a gyúj-
táskapcsolót a motor elindításához.

A motor azonnali elindításához nyomja meg,
majd engedje fel a gyújtáskapcsolót, miköz-
ben nyomja a fékpedált; ilyenkor a gyújtás-
kapcsoló bármilyen állásban lehet.

4. Azonnal engedje el a gyújtáskapcsolót, ha a
motor beindul. Ha a motor indul, de nem jár,
ismételje meg a fenti műveletet.

Ha a motort nagyon nehéz beindítani nagyon
hideg vagy meleg időben, nyomja be kissé a
gázpedált és tartsa úgy, hogy segítse a motor
beindulását. A gyújtáskapcsoló gombját ma-
ximum 15 másodpercig tartsa nyomva. En-
gedje fel a gázpedált, amikor a motor elin-
dult.

FIGYELMEZTETÉS

• Amint a motor beindult, engedje el a gombot.

• Ne indítózzon 15 másodpercnél hosszabb ideig
egyszerre. Ha a motor nem indul el, állítsa a
gyújtáskapcsolót “OFF” állásba, várjon 10 má-
sodpercig, mielőtt újraindítaná a motort.
Egyéb esetben az indítómotor megsérülhet.

• Amennyiben szükségessé válik a motor kisegí-
tő akkumulátorral és indító kábellel történő
indítása, kövesse gondosan a “6. Vészhelyzet
esetére” című részben leírtakat.

5. Járassa a motort indítás után alapjáraton leg-
alább 30 másodpercig, hogy felmelegedjen.
Először alacsony sebességgel vezessen egy
rövid távon, különösen hideg időben.

FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja a járművét felügyelet nélkül, amíg a
motor melegszik.

6. A motor megállításához állítsa a váltókart
“P” (Parkolás) pozícióba, húzza be a kézifé-
ket, és állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állás-
ba.

VIGYÁZAT

Ne kapcsoljon vissza hirtelen csúszós úton. Ezzel el-
veszítheti a jármű felett az uralmat.

VEZETÉS AUTOMATA
SEBESSÉGVÁLTÓVAL (AT)
Az automatikus sebességváltó (AT) az Ön jármű-
vében a maximális teljesítmény elérését és a
minél simább működtetést szolgálja.

Ennek a váltónak az ajánlott működtetési műve-
letei a következő oldalakon láthatók. Kövesse
ezeket a műveleteket a jármű maximális teljesít-
ményének eléréséhez és minél élvezetesebb ve-
zetéséhez.

FIGYELMEZTETÉS

• A hideg motor alapjárata magasabb, így óvatosan
járjon el első vagy hátrameneti sebességi fokozat-
ba kapcsoláskor a motor bemelegedése előtt.

• Ne pörgesse a jármű motorját álló helyzetben. Ez a
jármű nem várt elmozdulásához vezethet.

• Soha ne kapcsoljon se “P” (parkolás), se “R” (hát-
ramenet) állásba, miközben a jármű előre halad,
és “P” (parkolás), “D” (haladás) vagy kézi sebes-
ségváltás állásba, amikor a jármű hátrafelé halad.
Ezzel a sebességváltó súlyos károsodását okoz-
hatja.

• Vészhelyzet kivételével ne állítsa a sebességváltó
karját “N” (Üres) állásba vezetés közben. Ezen fe-

A MOTOR BEINDÍTÁSA A JÁRMŰ VEZETÉSE
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lül a hajtáslánc is sérülhet ha úgy halad, hogy a
sebességváltó “N” (Üres) állásban van.

• A motort vagy “P” (parkoló) vagy “N” (üres) állás-
ban indítsa be. A motor semmilyen más állásban
nem fog beindulni. Ha mégis elindul, ellenőriztes-
se a rendszert egy INFINITI Központban vagy szak-
szervizben.

• Váltson “P” (parkolás) állásba és húzza be a kézi-
féket, ha hosszabb ideig akar állva maradni és nem
rövid ideig várakozni.

• Tartsa a motort alacsony fordulatszámon, amikor
“N” (üres) állásból bármelyik előremeneti fokozat-
ba kapcsol.

• Az esetleges károsodások elkerülése érdekében
ne a gázpedál lenyomásával tartsa meg a jármű-
vet, amikor emelkedőn állítja meg a járművet. A
lábfékpedált kell ebben az esetben lenyomni.

A jármű indítása
1. A motor beindítása után teljesen nyomja le a

lábfékpedált, mielőtt megpróbálná kimozdí-
tani a váltókart a “P” (parkolás) helyzetből.

2. Tartsa lenyomva a lábfékpedált és mozdítsa
a váltókart haladás állásba.

3. Engedje fel a kéziféket, a lábfékpedált, majd
fokozatosan hozza mozgásba a járművet.

Az AT úgy került kialakításra, hogy a lábfékpe-
dált le KELL nyomni mielőtt “P” (parkolás) állás-

ból bármely más előremeneti állásba kapcsol-
na, amikor a gyújtáskapcsoló “ON” állásban
van.

A váltókar nem mozdítható ki a “P” (parkolás)
állásból bármely más fokozatba, ha a gyújtás-
kapcsoló “LOCK”, “OFF” vagy “ACC” állásban
van.

FIGYELMEZTETÉS

• NYOMJA LE A LÁBFÉKPEDÁLT - Ha a váltókart “D”,
“R” vagy kézi üzemmódba kapcsolja a lábfékpedál
lenyomása nélkül, akkor ettől a jármű lassan fog
mozogni járó motorral. Feltétlenül teljesen nyomja
le a lábfékpedált és állítsa meg a gépjárművet,
mielőtt váltana a váltókarral.

• BIZONYOSODJON MEG A VÁLTÓKAR HELYZETÉRŐL -
Bizonyosodjon meg arról, hogy a váltókar a kívánt
állásban van-e. “D” (haladás) és kézi váltási mód
az előre, az “R” mód a hátrafelé haladáshoz hasz-
nálatos.

• MOTOR BEMELEGÍTÉSE - A hideg motor magasabb
fordulatszáma miatt különös óvatossággal kell el-
járni a váltókar haladási helyzetbe kapcsolásakor,
közvetlenül a motor indítása után.

Váltás

m :
Lenyomott fékpedál mellett nyomja
meg a gombot.

m :
Nyomja meg a gombot,

m :
Csak mozgassa a sebességváltó kart.

JVS0186XZ

Balkormányos modellek

JVS0268XZ

Jobbkormányos modellek
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VIGYÁZAT

• Használja a kéziféket, ha a váltókar bármely állás-
ban van és a motor nem jár. Ennek elmulasztása
esetén a jármű váratlanul megmozdulhat vagy el-
gurulhat, ezzel akár súlyos személyi sérülést és
anyagi kárt okozva.

• Ha a váltókart nem lehet kimozdítani “P” (parkoló)
állásból, miközben a motor jár és a lábfékpedált
lenyomja, elképzelhető, hogy nem működnek a
féklámpák. A hibásan működő féklámpák balese-
tet okozhatnak, amely során Ön és mások is sérü-
lést szenvedhetnek.

A motor beindítása után teljesen nyomja le a
lábfékpedált és mozdítsa ki a váltókart a “P”
(parkolás) állásból.

Amikor a váltókart “P” (parkolás) állásból más
pozícióba állítja, lüktetést érezhet és hangot is
hallhat. Ez nem hiba.

Ha a gyújtáskapcsoló “ACC” helyzetben van bár-
mely okból, mialatt a váltókar már nem “P” (par-
kolás) állásban van, a gyújtáskapcsolót nem le-
het “LOCK” helyzetbe állítani.

Ha a gyújtáskapcsoló “LOCK” állásban van és a
SHIFT “P” figyelmeztető felirat jelenik meg a
gépjármű kijelzőjén, a következő lépéseket hajt-
sa végre:

1. Helyezze a váltókart “P” (parkolás)
helyzetbe.

2. Nyomja meg a gyújtáskapcsolót. A gyújtás-
kapcsoló helyzete “ON” állásba vált.

3. Nyomja a gyújtáskapcsolót ismét “OFF” hely-
zetbe.

P (parkoló) állás:

Használja ezt az állást, ha a jármű parkol vagy a
motort indítja. Győződjön meg arról, hogy a jár-
mű teljesen leállt, és mozdítsa a váltókart “P”
(parkolás) helyzetbe. Húzza be a kéziféket. Ha
hegyoldalban parkol, először a kéziféket húzza
be, majd mozdítsa a váltókart “P” (parkolás)
állásba.

R (hátramenet):

Ezt az állást hátramenetre használja. Győződjön
meg róla, hogy a jármű teljesen megállt, mielőtt
az “R” (hátramenet) állásba kapcsolna.

N (üres):

Sem az előre, sem a hátramenet váltás nincs
bekapcsolva. A motort beindíthatja ebben az
állásban. “N” (üres) helyzetbe válthat és újrain-
díthatja a leállt motort, miközben a jármű mo-
zog.

MEGJEGYZÉS

Ha a sebességváltó “N” (üres) állásban van, a motor
fordulatszáma korlátozott (2,0L turbós benzines mo-
torral szerelt modellek esetében).

D (Haladás):

Használja ezt az állást a normál előrehaladás-
hoz.

Manuális sebességváltási mód

VR30DDTT motorral szerelt modellek:

Ha a sebességváltó kart vezetés közben manuá-
lis állásba állítja, a sebességváltó átvált manuá-
lis üzemmódba. Az aktuális sebességfokozatot
manuálisan választhatja ki.

Ha felfelé kapcsol, mozdítsa a sebességváltó
kart a + (fel) jel felé, vagy húzza meg a jobboldali
sebességváltó fület a kormányon (ha van) (+)
jA . A sebességváltó magasabb fokozatba kap-
csol.

Ha visszakapcsol, mozdítsa a sebességváltó
kart a − (le) jel felé, vagy húzza meg a bal oldali
sebességváltó fület a kormányon (ha van) (−)
jB . A sebességváltó alacsonyabb fokozatba
kapcsol.

JVS0903XZ

Váltófül (ha van)
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Amikor kilép a manuális üzemmódból, állítsa
vissza a váltókart “D” (haladás) állásba. A se-
bességváltó visszaáll normál üzemmódba.

Ha a sebességváltó fület (ha van) olyankor húzza
meg, amikor a sebességváltó “D” (haladás) ál-
lásban van, a sebességváltó ideiglenesen ma-
gasabb vagy alacsonyabb sebességi fokozatba
kapcsol. A sebességváltó rövid idő elteltével au-
tomatikusan visszatér a “D” (haladás) üzem-
módba. Ha manuálisan szeretne visszatérni a
“D” (haladás) állásba, húzza meg és tartsa úgy
a kormányváltót 1,5 másodpercig.

Kézi üzemmódban a sebességi fokozatok a gép-
jármű információs paneljén kerülnek kijelzésre,
a kilométeróra és a fordulatszámmérő óra kö-
zött.

Váltsa a sebességi fokozatokat fel vagy le a kö-
vetkezők szerint:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← 7M

7M (7.):

Használja ezt az állást minden normális előreha-
ladásnál autópálya sebességnél.

6M (6.) és 5M (5.):

Használja ezeket az állásokat, ha hosszú emel-
kedőkön halad, vagy motorfékhez, ha hosszú
lejtőkön halad.

4M (4.), 3M (3.) és 2M (2.):

Használja ezeket az állásokat hegynek felfelé,
vagy lefelé motorfékkel történő haladáshoz.

1M (1.):

Használja ezt a pozíciót, amikor meredek emel-
kedőre lassan megy felfelé vagy mély hóban au-
tózik, vagy maximális motorfékre van szükség
meredek lejtőn lefelé való haladáshoz.

• Ne feledje, hogy ne vezessen nagy sebességgel
hosszú időn keresztül 7. fokozatnál alacsonyabb
fokozatban. Ellenkező esetben megnőhet a jármű
fogyasztása.

• Amennyiben a váltókart ugyanazon az oldalon két-
szer egymás után nyomja meg, a sebességi fokozat
egymás után változik. Azonban ha gyorsan végzi
ezt a mozgást, előfordulhat, hogy a második váltás
nem történik meg megfelelően.

• Kézi üzemmódban előfordulhat, hogy a sebesség-
váltó nem vált a kiválasztott fokozatba vagy auto-
matikusan egy másik fokozatba vált. Ez segít fenn-
tartani a menetteljesítményt és csökkentheti a jár-
mű sérülésének vagy a jármű feletti uralom
elvesztésének esélyét.

• Ha a sebességváltó nem vált a kiválasztott sebes-
ségi fokozatba, az automatikus sebességváltó (AT)
állapotjelzője (az gépjármű információs kijelző-
jén) felvillan és figyelmeztető hangot is hall.

• A manuális üzemmódban a sebességváltó automa-
tikusan 1. fokozatba vált, mielőtt a jármű megáll.
Ha ismét gyorsít, fel kell váltania a kívánt fokozat-
ba.

2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek:

Ha a sebességváltó kart vezetés közben manuá-
lis állásba állítja, a sebességváltó átvált manuá-
lis üzemmódba. Az aktuális sebességfokozatot
manuálisan választhatja ki.

Ha felfelé kapcsol, mozdítsa a sebességváltó
kart a + (fel) jel felé, vagy húzza meg a jobboldali
sebességváltó fület a kormányon (ha van) (+)
jA . A sebességváltó magasabb fokozatba kap-
csol.

Ha visszakapcsol, mozdítsa a sebességváltó
kart a − (le) jel felé, vagy húzza meg a bal oldali
sebességváltó fület a kormányon (ha van) (−)
jB . A sebességváltó alacsonyabb fokozatba
kapcsol.

Amikor kilép a manuális üzemmódból, állítsa
vissza a váltókart “D” (haladás) állásba. A se-
bességváltó visszaáll normál üzemmódba.

Kézi üzemmódban a sebességi fokozatok a gép-
jármű információs paneljén kerülnek kijelzésre,
a kilométeróra és a fordulatszámmérő óra kö-
zött.
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Váltsa a sebességi fokozatokat fel vagy le a kö-
vetkezők szerint:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← 7M

7M (7.):

Használja ezt az állást minden normális előreha-
ladásnál autópálya sebességnél.

6M (6.) és 5M (5.):

Használja ezeket az állásokat, ha hosszú emel-
kedőkön halad, vagy motorfékhez, ha hosszú
lejtőkön halad.

4M (4.), 3M (3.) és 2M (2.):

Használja ezeket az állásokat hegynek felfelé,
vagy lefelé motorfékkel történő haladáshoz.

1M (1.):

Használja ezt a pozíciót, amikor meredek emel-
kedőre lassan megy felfelé vagy mély hóban au-
tózik, vagy maximális motorfékre van szükség
meredek lejtőn lefelé való haladáshoz.

• Ne feledje, hogy ne vezessen nagy sebességgel
hosszú időn keresztül 7. fokozatnál alacsonyabb
fokozatban. Ellenkező esetben megnőhet a jármű
fogyasztása.

• Amennyiben a váltókart ugyanazon az oldalon két-
szer egymás után nyomja meg, a sebességi fokozat
egymás után változik. Azonban ha gyorsan végzi
ezt a mozgást, előfordulhat, hogy a második váltás
nem történik meg megfelelően.

Ha a sebességváltó fület (ha van) (-)jB olyankor
húzza meg, amikor a sebességváltó “D” (hala-
dás) állásban van, a sebességváltó alacsonyabb
sebességi fokozatba kapcsol. Ez a művelet kor-
látozza a sebességváltó fokozattartományát. Ha
szeretné törölni a fokozattartomány korlátozá-
sát, húzza a váltófület (+)jA , amíg a “D” meg
nem jelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

Ha a váltófület (+)jA olyankor húzza meg, amikor a
sebességváltó “D” (haladás) állásban van, a sebes-
ségváltó “D” (haladás) állásban marad.

Amikor meghúzza a váltófület (+)jA a sebes-
ségváltó fokozattartományának korlátozása
közben, a sebességváltó a váltóprogram által
engedélyezett következő, magasabb fokozatba
vált. Ez a művelet kibővíti a sebességváltó foko-
zattartományát.

A sebességváltó fokozattartományának korláto-
zása közben az engedélyezett felső fokozat
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén.

A felső korlátozás eggyel fel- vagy lekapcsol a
következők szerint:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← D

Gyorsító visszakapcsolás - D (haladás)
helyzetben -
Előzésnél vagy hegymenetben nyomja le a gáz-
pedált padlóig. A váltó automatikusan egy ala-
csonyabb sebességi fokozatba vált vissza a jár-
mű sebességétől függően.

Váltózár kioldása

Ha az akkumulátor lemerült, a váltókar lehet,
hogy nem mozdul el a “P” (parkolás) helyzetből,
még akkor sem, ha a fékpedált lenyomja.

A váltózár kioldásához hajtsa végre a következő
műveletsort:

1. Húzza be a kéziféket.

2. Távolítsa el a váltózár nyílásának sapkáját
jA egy megfelelő szerszám segítségével.

3. Nyomja le a váltózáratjB a mechanikus kul-
csot használva az ábra szerint.

JVS0188XZ

Balkormányos modellek
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4. Nyomja be a váltókar gombjátjC és mozdít-
sa a váltókart N (üres) helyzetbejD , miköz-
ben lenyomja a váltózárat

5. Helyezze vissza az eltávolított váltózár burko-
latotjA az eredeti helyére.

Azoknál a modelleknél, amelyek kormányzárral
is rendelkeznek, állítsa vissza az elektromos el-
látást ha a kormány zárva van és nyomja a gyúj-
táskapcsolót “ON” állásba. (Lásd “Beindítás külső
akkumulátorral” a “6. Szükséghelyzet esetén” fejezet-
ben.) Ezt követően engedje ki a kormányzárat.

A jármű elmozdulhat a kívánt irányba való el-
mozdítással.

Ha a váltókar nem mozdítható ki a “P” (parkolás)
helyzetből, minél hamarabb ellenőriztesse egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel az AT
rendszert.

FIGYELMEZTETÉS

Kormányzár mechanizmussal rendelkező modellek: A
kormányzárat nem lehet kioldani ha az akkumulátor
teljesen lemerült, amíg a gyújtáskapcsolót “OFF” ál-
lásba nem állítja. Ne mozdítsa meg a járművet lezárt
kormányzárral.

Biztonsági üzemmód
Amikor a biztonsági üzemmódba életbe lép, a
körülményektől függően az AT lezár bármely elő-
rehaladás fokozatban.

Ha a járművet szélsőséges körülmények között
vezeti, mint például túl nagy kerékkipörgés,
majd azt követő erőteljes fékezés, elképzelhe-
tő, hogy bekapcsol a biztonsági üzemmód. Ez
akkor is bekövetkezhet, ha egyébként minden
elektromos áramkör megfelelően működik. Eb-
ben az esetben fordítsa a gyújtáskapcsolót
“OFF” állásba, és várjon 3 másodpercet. Nyomja
vissza a gyújtáskapcsolót “ON” állásba. A jár-
műnekvissza kell térnie normál üzemmódba. Ha
nem tér vissza a normál üzemmódba, ellenőriz-
tesse a sebességváltó rendszert egy INFINITI
Központban vagy szakszervizben, szükség ese-
tén javítassa meg.

Adaptív sebességváltó (ASC) (ha van)
Az adaptív sebességváltást vezérlő rendszer au-
tomatikusan működik, ha a sebességváltó “D”
(haladás) állásban van és kiválasztja az útviszo-
nyoknak (emelkedő, lejtő, kanyargós útszakasz)
megfelelő fokozatot.

Szabályozás emelkedőn vagy kanyargós
útszakaszon:

A rendszer alacsonyabb sebességi fokozatot vá-
laszt, amely megfelel az emelkedő meredeksé-
gének vagy a kanyaroknak, hogy a vezetés
egyenletes legyen, a váltások száma a lehető
legalacsonyabb legyen.

Szabályozás lejtőn:

Az adaptív sebességváltó rendszer alacsonyabb
sebességi fokozatba vált, amely megfelel a lejtő
meredekségének és a motorfék használatával
csökkenti a lábfék használatát.

Szabályozás kanyargós útszakaszon:

A rendszer alacsony sebességi fokozatot választ
azokon a kanyargós útszakaszokon, ahol folya-
matos gyorsításra és lassításra van szüksége,
hogy az egyenletes gyorsítás azonnal elérhető
legyen, ha a gázpedált lenyomja.

MEGJEGYZÉS

• Előfordulhat, hogy az adaptív sebességváltás nem
működik közvetlenül indulás után, amikor a sebes-
ségváltó-olaj hőmérséklete alacsony vagy amikor
nagyon magas.

• Bizonyos vezetési körülmények között, például
erős fékezés esetén, az adaptív sebességváltás
automatikusan üzembe léphet. A sebességváltó
alacsonyabb sebességi fokozatba válthat a
nagyobb motorfék miatt. Ez növeli a motor fordu-
latszámát, de nem növeli a gépjármű sebességét.
A gépjármű sebességét a gázpedál szabályozza,
amikor a jármű adaptív sebességváltó üzemmód-
ban van.

• Amikor az adaptív sebességváltó működik, a se-
bességváltó néha az alacsonyabb sebességi foko-
zatot hosszabb ideig tartja, mint olyankor, amikor
nincs adaptív állásban. Amikor az adaptív sebes-
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ségváltó működik, a motor fordulatszáma az adott
sebességhez képest magasabb lesz, mint olyan-
kor, amikor nincs adaptív állásban.

SEBESSÉGVÁLTÁS- INDIKÁTOR (ha van)

A sebességváltó visszajelzője látható a sebes-
ségváltó pozíció visszajelzőjén, ha a vezetőnek
magasabb vagy alacsonyabb sebességi fokozat-
ba kell váltania, amelyet egy felfelé vagy lefelé
mutató nyíl jelez.

A sebességváltó visszajelzőjének használata
segít csökkenteni az üzemanyagfogyasztást.

Ha felfelé mutató nyíl jelenik meg, javasolt ma-
gasabb sebességi fokozatba váltani. Ha lefelé
mutató nyíl jelenik meg, javasolt alacsonyabb
sebességi fokozatba váltani.

Bizonyos körülmények között a sebességváltó
visszajelzője nem elérhető.

FIGYELMEZTETÉS

A sebességváltó visszajelzője segít csökkenteni az
üzemanyagfogyasztást. Nem minden forgalmi hely-
zethez javasolja a legmegfelelőbb sebességi fokoza-
tot. Bizonyos helyzetekben csak a vezető tudja kivá-
lasztani a megfelelő sebességi fokozatot (pl. előzés,
meredek emelkedőn való haladás).

VIGYÁZAT

• Ne használja a gumiabroncsokat azok tűréshatá-
rán túl, még négykerék (4WD) meghajtásban sem.
A hirtelen gyorsítás, a hirtelen manőverek vagy a
hirtelen fékezés miatt elveszítheti az uralmát a
jármű felett.

• Mindig egyforma méretű, márkájú, típusú (diago-
nál, diagonálöves vagy radiál) és mintázatú gumi-
abroncsot használjon mind a négy keréken. A hát-
só kerekekre szereljen hóláncot, ha csúszós úton
vezet. Ilyenkor is vezessen óvatosan.

• A gépjárművet nem off-road (durva felületű utak)
terepen való használatra tervezték. Ne vezessen
olyan homokos vagy sáros úton, ahol a kerekek
megragadhatnak.

• A 4WD meghajtással ellátott gépjárművek eseté-
ben soha ne kísérelje meg, hogy a gépjármű két
kerekét felemeli a talajról és a sebességváltót bár-
milyen sebességi fokozatba vagy hátramenetbe
teszi, járó motor mellett. Ha így tesz, a hajtáslánc
megsérülhet vagy a gépjármű megmozdulhat,
amely súlyos személyi sérüléseket vagy a gépjár-
mű sérülését okozhatja.

• A 4WD gépjárművet soha ne tesztelje 2WD meg-
hajtásra tervezett dinamométeren (olyan dinamo-
méteren, amelyet néhány államban is használnak
az emissziós mérésekhez) vagy hasonló berende-
zésen, még akkor sem, ha a másik két kerék fel van
emelve a talajról. Mindenképpen informálja a tesz-
telő személyzetet, hogy az Ön gépjárműve 4WD
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meghajtással van felszerelve, mielőtt a járművet
dinamométerre vinnék. Nem megfelelő tesztbe-
rendezés használata esetén a hajtáslánc megsé-
rülhet, vagy a gépjármű megmozdulhat, amely sú-
lyos személyi sérüléseket vagy a gépjármű sérülé-
sét okozhatja.

• Ha a gépjármű egyik kereke nincs lent a talajon az
egyenetlen felszín miatt, ne pörgesse túlságosan
a kerekeket.

4WD FIGYELMEZTETÉS
Ha a négykerék- meghajtásban (4WD) hiba lép
fel miközben a motor jár, figyelmeztető üzenet
jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a [4WD system fault] figyelmeztetésj1 meg-
jelenik, hiba lehet a 4WD rendszerben. Csökken-
tse a jármű sebességét és amint lehet, ellenőri-
zesse járművét egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

A “4WD High Temp.” (magas hőmérséklet) fi-
gyelmeztetésj2 magas olajhőmérséklet miatt
megjelenhet, miközben egy beragadt gépjármű-

vet próbál kiszabadítani. A meghajtás átválthat
kétkerék- meghajtásra (2WD). Ha ez a figyelmez-
tetés megjelenik, állítsa meg a gépjárművet,
amint azt biztonságosan megteheti, és járassa
a motort alapjáraton. Ha a figyelmeztetés kial-
szik, folyatathatja a vezetést.

A [Tyre size incorrect] figyelmeztetésj3 meg-
jelenhet, ha nagy különbség van az első és hátsó
kerekek átmérője között. Húzódjon le az útról
biztonságos helyre és hagyja alapjáraton a mo-
tort. Ellenőrizze, hogy az abroncsok méretei
azonosak-e, a keréknyomás megfelelő-e, illetve
az abroncsok nem túlzottan kopottak-e.

Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is látható,
ellenőriztesse a gépjárművet egy INFINITI Köz-
ponttal vagy szakszervizzel, amint lehet.

FIGYELMEZTETÉS

• A motort ne működtesse szabadonfutó görgőn
vagy úgy, hogy a kerekek fel vannak emelve.

• Ha a “4WD Error” figyelmeztetés megjelenik hala-
dás közben, hiba lehet a 4WD rendszerben. Csök-
kentse a jármű sebességét és amint lehet, ellen-
őrizesse járművét egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

• Az erőátviteli rendszer károsodhat, ha a “4WD Er-
ror” lámpa világít és Ön folytatja a haladást.

JVS0290X
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Számos üzemmód kiválasztható az INFINITI
üzemmódválasztó segítségével (PERSONAL,
SPORT+ (ha van), SPORT, STANDARD, ECO (ha
van) és SNOW (ha van)).

MEGJEGYZÉS

Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsolóval egy
üzemmódot kiválaszt, előfordulhat, hogy az üzemmód
nem kerül azonnal kiválasztásra. Ez nem hiba.

Az aktuális üzemmód megjelenik a gépjármű in-
formációs kijelzőjén.

Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg
az INFINITI üzemmódválasztó kapcsolót felfelé
vagy lefelé. A választható üzemmódok listája
megjelenik a felső kijelzőn és kiválaszthatja az
üzemmódot.

PERSONAL ⇔ SPORT+ (ha van) ⇔ SPORT ⇔
STANDARD ⇔ ECO (ha van) ⇔ SNOW

MEGJEGYZÉS

A választható üzemmódok listája kb. 5 másodperccel
azt követően, hogy az üzemmódot kiválasztotta, eltű-
nik.

STANDARD ÜZEMMÓD
Lehetővé teszi a legoptimálisabb vezetési üzem-
módot.

Ez az üzemmód kerül kiválasztásra minden
egyes alkalommal, amikor a motort elindítja.

SPORT+ ÜZEMMÓD (ha van)

A SPORT üzemmód karakterisztikáján felül a
rendszer megnöveli a kormányzás válaszidejét
és módosítja a dinamikus menetstabilizáló (VD-
C) (Oroszország és Ukrajna) vagy az elektroni-
kus menetstabilizáló (ESP) (Európa) beállításait,
hogy még sportosabb vezetési élményt biztosít-
son.

MEGJEGYZÉS

• A VDC vagy az ESP működése lecsökken, ha az
INFINITI üzemmódválasztót használva kiválasztja
a SPORT+ üzemmódot (ha van). Előfordulhat, hogy
a VDC vagy az ESP rendszer nem ugyanúgy műkö-
dik, mint standard üzemmódban. A balesetek elke-
rülése érdekében vezessen óvatosan, kerülje a
gondatlan vagy veszélyes vezetési technikákat és
legyen különösen óvatos, amikor csúszós felülete-
ken kanyarodik.

• SPORT+ üzemmódban az üzemanyagfogyasztás
növekedhet.

SPORT MÓD

• Ez az üzemmód lehetővé teszi a motor és a sebes-
ségváltó gyorsabb reakcióját.

• A kormányrendszer beállítása is megváltozik, a vá-
laszreakciók gyorsabbak és a kormány elforgatásá-
hoz nagyobb erő szükséges

• A felfüggesztés beállításai is módosításra kerül-
nek, hogy növelje a csillapítási erőt. (ha van)

MEGJEGYZÉS

SPORT üzemmódban az üzemanyagfogyasztás növe-
kedhet.

SNOW (HÓ) ÜZEMMÓD
Megváltoztatja a motor karakterisztikáját, hogy
segítse a vezetést csúszós útfelületeken.
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ECO ÜZEMMÓD (ha van)

Segíti a vezetőt a gazdaságos vezetésben. A mo-
tor és sebességváltási pontok úgy kerültek be-
állításra, hogy javítsák az üzemanyagfogyasz-
tást, miközben az üzemmód biztosítja az egyen-
letes elindulást és folyamatos haladást.

MEGJEGYZÉS

Az ECO üzemmódnak a kiválasztása nem feltétlenül
csökkenti az üzemanyag- fogyasztást mivel a vezetési
tényezők is hatással vannak arra.

Működtetés
Válassza ki az ECO üzemmódot az INFINITI üzem-
módválasztó kapcsolóval. Az ECO üzemmód vis-
szajelzője világítani kezd a műszerfalon.

Ha a gázpedált a gazdaságos tartományon belül
nyomja le, az ECO visszajelző zölden világít. Ha
a gázpedált a gazdaságos tartományon felül
nyomja le, az ECO visszajelző kialszik. Az ECO
pedál- rendszerrel felszerelt modellekhez lásd
“ECO pedál- rendszer (ha van)” jelen fejezet következő
részében.

Az ECO visszajelző nem világít a következő ese-
tekben:

• Ha a váltókar “R” (hátramenet) állásban van.

• Ha a jármű sebessége alacsonyabb, mint 3,2 km/h
(2 MPH).

• Ha a sebességszabályozó rendszer (ha van) vagy
az intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
(ha van) működésben van.

ECO pedál- rendszer (ha van)
Az ECO pedál- rendszer segíti a vezetőt a jobb
üzemanyagfogyasztás elérésében azáltal, hogy
növeli a gázpedál lenyomásához szükséges erő
mértékét. Ha az ECO visszajelző villog vagy to-
vábbra is világít, az ECO pedál- rendszer növeli
a gázpedál reakció- erejét.

ECO drive visszajelző
lámpája Világít vagy villog, ha:

Világít (zöld)

m
Ha a pedál a gazdaságos
tartományon belül kerül
lenyomásra

Villog (zöld)

m
Ha a pedál egy kicsit a
gazdaságos tartományon
felül kerül lenyomásra

Nem világít (off)

m
Ha a pedál a gazdaságos
tartományon felül kerül
lenyomásra

Ha az ECO visszajelző zölden világít, a gázpedál
reakcióereje normál. Ha az ECO visszajelző villog
vagy továbbra is világít, az ECO pedál- rendszer
növeli a gázpedál reakció- erejét.

Előfordulhat, hogy az ECO pedál- rendszer nem
változtatja meg a gázpedált reakcióerejét a kö-
vetkező körülmények előfordulása esetén:

• Ha a váltókar “N” (üres) vagy “R” (hátramenet) ál-
lásban van.

• Ha az intelligens sebességszabályozó rendszer
(ICC) működésben van.

Ha az ECO pedál- rendszer nem működik meg-
felelően, a rendszer automatikusan törli műkö-
dését. Az ECO pedál- rendszer nem változtatja
meg a gázpedál reakcióerejét.

Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló segít-
ségével az ECO üzemmódból másik üzemmódba
vált (STANDARD, SPORT+ (ha van), SPORT, SNOW
vagy PERSONAL) miközben az ECO pedál- rend-
szer működésben van, az ECO pedál- rendszer
továbbra is működik, amíg a gázpedált fel nem
engedi.

Ha a gázpedált gyorsan lenyomja, az ECO pedál-
rendszer nem növeli a gázpedált reakcióerejét.
Az ECO pedál- rendszert nem úgy tervezték meg,
hogy megakadályozza a gépjármű gyorsulását.
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Az ECO pedál- rendszer reakcióerejének
beállítása:

Az ECO pedál- rendszer reakcióereje beállítható.
A reakcióerő beállítása addig változatlan marad,
amíg az értéket meg nem változtatja, még akkor
is, ha a motort leállítja.

Az ECO pedál reakcióerejének beállítása:

1. Nyomja meg a <MENU> gombotj1 és érintse
meg a [Beállítások] opciót az alsó kijelzőn.

2. Érintse meg a [Drive Mode Enhancement] op-
ciót.

3. Érintse meg az [ECO Pedal] opciót.

4. Az ECO pedál- rendszer reakcióerejének be-
állításához érintse meg a [Normál] vagy
[Lágy] opciók valamelyikét.

5. Az ECO pedál- rendszer kikapcsolásához
érintse meg a [KI] elemet.

Ha az ECO pedál- rendszer ki van kapcsolva, a
gázpedál normál üzemmódban működik.

PERSONAL ÜZEMMÓD
Ha a PERSONAL üzemmód kerül kiválasztásra, a
következő elemeket állíthatja be egyesével.

• Motor/Sebességváltó

• Kormányzás

• Felfüggesztés (ha van)

• Aktív sávtartó rendszer (ha van)

• Aktív menetstabilizátor

A PERSONAL üzemmód beállítása

A PERSONAL üzemmód beállításához hajtsa
végre a következő lépéseket.

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg az [Infiniti Drive Mode Selector] opciót
az alsó kijelzőn.

2. Érintse meg az [PERSONAL mód szerkeszté-
se] opciót. (Active Lane Control opcióval sze-
relt modellek)

3. Érintse meg a [Motor·Erőátvitel], [Kormány-
zás], [Felfüggesztés] (ha van), [Active Lane
Control] (ha van) vagy [Active Trace Control]
elemeket a kiválasztáshoz. (Az egyes elemek
tulajdonságait lásd később.)

4. Érintse meg a [Vissza] vagy [Otthon] gombot,
hogy a PERSONAL üzemmód beállításait be-
fejezhesse.

Motor/Sebességváltó:

A “Motor/Sebességváltó” opció a [Sport], [Eco]
(ha van), [Normál] vagy [Hó] (ha van) elemekhez
állítható be.

Kormányzás (közvetlen adaptív kormányzással
szerelt modellek):

A kormányzás és a kormányrendszer válaszadá-
sának hét vagy négy kombinációja állítható be.

Mód Válaszadás

Sport+ (ha van)
Dynamic+
Dynamic
Alapértelmezett

Sport
Dynamic+
Dynamic
Alapértelmezett

Standard Alapértelmezett

JVS0246XZ
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Kormányzás (közvetlen adaptív kormányzással
nem szerelt modellek):

A “Kormányzás” [Sport] vagy [Normál] üzem-
módba állítható be

Felfüggesztés (ha van):

A “Felfüggesztés” [Normál] vagy [Sport] állásra
állítható be.

Aktív sávtartó rendszer (ha van):

“Active Lane Control” választható opciói [Ma-
gas] vagy [Alacsony].

Mielőtt ezt az üzemmódot beállítaná, az aktív
sávtartó rendszert engedélyezni kell az alsó ki-
jelzőn. (Lásd “Az aktív sávtartó rendszer engedélye-
zése vagy letiltása (ha van)” jelen fejezet következő
részében.)

Az aktív sávtartó rendszerrel kapcsolatos rész-
letekért lásd “Aktív sávtartó rendszer (ha van)” jelen
fejezet következő részében.

Aktív menetstabilizátor:

Az “Active Trace Control” beállítható ON (enge-
délyezett) vagy OFF (letiltott) állásba.

Az aktív nyomvonal vezérlő rendszerrel kapcso-
latos részletekért lásd “Aktív menetstabilizátor” je-
len fejezet következő részében.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása:

Érintse meg a [Beállítások visszaá.] funkciót,
hogy visszaállíthassa a PERSONAL üzemmód be-
állításait az alapértelmezett értékre.

Az aktív sávtartó rendszer
engedélyezése vagy letiltása (ha van)

Hajtsa végre a következő lépéseket az aktív sáv-
tartó rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz.

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg az [Infiniti Drive Mode Selector] opciót
az alsó kijelzőn.

2. Érintse meg az [Active Lane Control] opciót
az aktív sávtartó rendszer engedélyezéséhez
vagy letiltásához.

Minden egyes alkalommal, amikor a motort új-
raindítja, az aktív sávtartó rendszer beállításai
OFF (letiltva) állásba kerülnek.

VIGYÁZAT

• Az VDC rendszert úgy tervezték meg, hogy segítse
a vezetőt a gépjármű stabilitásának megtartásá-
ban, de nem előzi meg a nagy sebességnél hirtelen
kormánymozdulatokból vagy a gondatlan, veszé-
lyes vezetési stílusból fakadó baleseteket. Ha csú-
szós úton vezet, legyen különösen óvatos és kör-
ültekintő.

• Előfordulhat, hogy a fékerőelosztó rendszer műkö-
dése nem hatékony, ami a vezetési körülmények-
től függ. Mindig óvatosan és kellően körültekintő-
en vezessen.

• Ne változassa meg a jármű felfüggesztését. Ha a
felfüggesztés alkatrészei, például a lengéscsilla-
pítók, merevítők, rugók, csapágyperselyek vagy
kerekek nem az INFINITI által javasolt elemek vagy
ezek az alkatrészek nagy mértékben elhasználód-
tak, előfordulhat, hogy az VDC rendszer nem mű-
ködik megfelelően. Ez negatívan befolyásolhatja a
gépjármű kezelhetőségét és a VDC figyelmeztető
lámpa m világít.

• Ha a fék alkatrészei, a tárcsa, a fékbetétek, a mun-
kahenger nem az INFINITI által javasolt elemek
vagy ezek az alkatrészek nagymértékben elhasz-
nálódtak, előfordulhat, hogy az VDC rendszer nem
működik megfelelően és a VDC figyelmeztető lám-
pa m világít.

• Ha a motorvezérléshez kapcsolódó alkatrészek
nem INFINITI által javasolt alkatrészek vagy nagy
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mértékben elhasználódtak, előfordulhat, hogy a
VDC figyelmeztető lámpa m világít.

• Ha extrém döntött kanyarokban halad vagy magas
padkával épített kanyarokban halad, előfordulhat,
hogy a VDC rendszer nem működik megfelelően és
a VDC figyelmeztető lámpa m világít. Kerülje az
ilyen típusú utakat.

• Ha bizonytalan felületen, pl. forgóasztalon, kom-
pon vagy rámpán halad, előfordulhat, hogy a VDC
figyelmeztető lámpa m világít. Ez nem hiba. Ha
stabil terepre ért, indítsa újra a motort.

• Ha nem az INFINITI által javasolt kerekeket és ab-
roncsokat használ, előfordulhat, hogy a VDC rend-
szer nem működik megfelelően és a VDC figyel-
meztető lámpa m világít.

• Havas úton a VDC rendszer nem helyettesíti a téli
gumiabroncsokat, vagy a hóláncot.

A menetstabilizáló rendszer (VDC) több külön-
böző érzékelőt használ, hogy a vezetői inputo-
kat és a gépjármű mozgását figyelje. Bizonyos
körülmények között a VDC rendszer a következő
műveleteket látja el:

• Szabályozza a fékerőt, hogy csökkentse a meghaj-
tott kipörgő kerék kipörgését, hogy az erő átkerül-
jön az ugyanazon a tengelyen lévő nem elpörgő
hajtott kerékre.

• Szabályozza a fékerőt és a motor teljesítményét,
hogy a gépjármű sebességét figyelembe véve
csökkentse a hajtott kerék elpörgését (kipörgés-
gátló funkció).

• Szabályozza a fékerőt az egyes kerekeken valamint
szabályozza a motor teljesítményét, így segítve a
vezetőt a gépjármű feletti uralom megtartásában,
a következő körülmények között:

– alulkormányozottság (a gépjármű nem
követi a kormányfordulat által kijelölt
utat, még a kormány nagyobb elforgatása
esetén sem)

– túlkormányozottság (a gépjármű megpör-
dülhet bizonyos viszonyok és vezetési kö-
rülmények között).

Az VDC rendszer segíti a vezetőt abban, hogy a
gépjármű feletti uralmat fenntartsa, de nem aka-
dályozhatja meg az irányítás elvesztését min-
den vezetési helyzetben.

Amikor az VDC rendszer működésben van a VDC
figyelmeztető lámpa m villog a műszerfalon,
tehát a következőkre kell számítani:

• Előfordulhat, hogy az útfelület csúszós vagy a rend-
szer úgy ítéli meg, valamilyen beavatkozásra van
szükség ahhoz, hogy a gépjármű az úton maradjon.

• Pulzálást érezhet a fékpedálban vagy zajt, vibrációt
hallhat a motortér fedél alól. Ez normális, azt jelzi,
hogy a VDC rendszer megfelelően üzemel.

• Az útviszonyoknak megfelelő sebességet vá-
lasszon.

Lásd “ Menetstabilizáló rendszer (VDC) figyelmeztető
lámpája (Oroszország és Ukrajna)/Elektronikus me-
netstabilizáló rendszer (ESP) figyelmeztető lámpája
(Európa)” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

Ha a rendszer működésében hiba lép fel, a VDC
figyelmeztető lámpa m világít a műszerfalon.
A VDC rendszer automatikusan kikapcsol.

A VDC OFF kapcsoló segítségével az VDC rend-
szer kikapcsolható. A VDC kikapcsolását jelző
lámpa m ilyenkor világít, jelezve, hogy a VDC
rendszer ki van kapcsolva. Ha a VDC rendszert a
gomb segítségével kikapcsolja, az VDC rendszer
továbbra is működik, hogy megakadályozza egy
hajtott kerék kipörgését úgy, hogy az erőt a nem
pörgő kerékre továbbítja. A VDC figyelmeztető
lámpa m villog, ha ez előfordul. Az egyéb VDC
funkciók kikapcsolásra kerülnek, kivéve a féke-
rő elosztást, és a VDC figyelmeztető lámpa m
nem villog. A VDC rendszer automatikusan újra
bekapcsol, ha a gyújtáskapcsolót először kikap-
csolja “OFF”, majd újra bekapcsolja “ON”.

Lásd “ Menetstabilizáló rendszer (VDC) figyelmeztető
lámpája (Oroszország és Ukrajna)/Elektronikus me-
netstabilizáló rendszer (ESP) figyelmeztető lámpája
(Európa)” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben
és “Menetstabilizáló rendszer (VDC) kikapcsolására
figyelmeztető lámpa (Oroszország és Ukrajna)/Elekt-
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ronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) kikapcsolásá-
ra figyelmeztető lámpa (Európa)” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

A számítógép rendelkezik egy beépített diag-
nosztikai tulajdonsággal, ami minden alkalom-
mal teszteli a rendszert, amikor elindítja a mo-
tort, és a járművel előre vagy hátra halad ala-
csony sebességgel. Amikor az öntesztelés
elkezdődik, hallhat egy kattanó hangot, és/vagy
a fékpedál pulzálását érezheti. Ez normális, nem
jelent hibás működést.

A VDC működése lecsökken, ha az INFINITI
üzemmódválasztót használva kiválasztja a
SPORT+ üzemmódot (ha van). Előfordulhat,
hogy a VDC rendszer nem ugyanúgy működik,
mint standard üzemmódban. A balesetek elke-
rülése érdekében vezessen óvatosan, kerülje a
gondatlan vagy veszélyes vezetési technikákat
és legyen különösen óvatos, amikor csúszós fel-
ületeken kanyarodik.

FÉKERŐELOSZTÁS
Fékezés során, amikor kanyarokon halad
keresztül, a rendszer optimalizálja az egyes ke-
rekekre ható fékerő elosztását, amely nagy mér-
tékben függ a kanyarodás sugarától.

MENETSTABILIZÁLÓ (VDC) OFF (KI)
KAPCSOLÓ

A járművet a legtöbb esetben bekapcsolt ON
menetstabilizáló (VDC) rendszerrel vezesse.

Ha a jármű hóban vagy sárban elakad, a VDC
rendszer a kerekek kipörgésének elkerülése ér-
dekében csökkenti a motor teljesítményét. Még
ha teljesen le is nyomja a gázpedált, a rendszer
csökkenti a motor sebességét. Ha egy beragadt
jármű kiszabadításához maximális motortelje-
sítményre van szüksége, kapcsolja ki a VDC
rendszert.

A menetstabilizáló rendszer (VDC) kikapcsolá-
sához nyomja meg a VDC OFF kapcsolót. A m
visszajelző lámpa világít.

A rendszer bekapcsolásához nyomja meg ismét
a VDC OFF kapcsolót, vagy indítsa újból a motort.

VIGYÁZAT

• Az ESP rendszert úgy tervezték meg, hogy segítse
a vezetőt a gépjármű stabilitásának megtartásá-
ban, de nem előzi meg a nagy sebességnél hirtelen
kormánymozdulatokból vagy a gondatlan, veszé-
lyes vezetési stílusból fakadó baleseteket. Ha csú-
szós úton vezet, legyen különösen óvatos és kör-
ültekintő.

• Előfordulhat, hogy a fékerőelosztó rendszer műkö-
dése nem hatékony, ami a vezetési körülmények-
től függ. Mindig óvatosan és kellően körültekintő-
en vezessen.

• Ne változassa meg a jármű felfüggesztését. Ha a
felfüggesztés alkatrészei, például a lengéscsilla-
pítók, merevítők, rugók, csapágyperselyek vagy
kerekek nem az INFINITI által javasolt elemek vagy
ezek az alkatrészek nagy mértékben elhasználód-
tak, előfordulhat, hogy az ESP rendszer nem mű-
ködik megfelelően. Ez negatívan befolyásolhatja a
gépjármű kezelhetőségét és a ESP figyelmeztető
lámpa m világít.

• Ha a fék alkatrészei, a tárcsa, a fékbetétek, a mun-
kahenger nem az INFINITI által javasolt elemek
vagy ezek az alkatrészek nagymértékben elhasz-
nálódtak, előfordulhat, hogy az ESP rendszer nem
működik megfelelően és a ESP figyelmeztető lám-
pa m világít.
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• Ha a motorvezérléshez kapcsolódó alkatrészek
nem INFINITI által javasolt alkatrészek vagy nagy
mértékben elhasználódtak, előfordulhat, hogy a
ESP figyelmeztető lámpa m világít.

• Ha extrém döntött kanyarokban halad vagy magas
padkával épített kanyarokban halad, előfordulhat,
hogy a ESP rendszer nem működik megfelelően és
a ESP figyelmeztető lámpa m világít. Kerülje az
ilyen típusú utakat.

• Ha bizonytalan felületen, pl. forgóasztalon, kom-
pon vagy rámpán halad, előfordulhat, hogy a ESP
figyelmeztető lámpa m világít. Ez nem hiba. Ha
stabil terepre ért, indítsa újra a motort.

• Ha nem az INFINITI által javasolt kerekeket és ab-
roncsokat használ, előfordulhat, hogy a ESP rend-
szer nem működikmegfelelően és a ESP figyelmez-
tető lámpa m világít.

• Havas úton az ESP rendszer nem helyettesíti a téli
gumiabroncsokat, vagy a hóláncot.

Az Elektronikus Menetstabilizáló Program (ESP)
rendszer több különböző érzékelőt használ,
hogy a vezetői inputokat és a gépjármű mozgá-
sát figyelje. Bizonyos körülmények között az
ESP rendszer a következő műveleteket látja el:

• Szabályozza a fékerőt, hogy csökkentse a meghaj-
tott kipörgő kerék kipörgését, hogy az erő átkerül-
jön az ugyanazon a tengelyen lévő nem elpörgő
hajtott kerékre.

• Szabályozza a fékerőt és a motor teljesítményét,
hogy a gépjármű sebességét figyelembe véve
csökkentse a hajtott kerék elpörgését (kipörgés-
gátló funkció).

• Szabályozza a fékerőt az egyes kerekeken valamint
szabályozza a motor teljesítményét, így segítve a
vezetőt a gépjármű feletti uralom megtartásában,
a következő körülmények között:

– alulkormányozottság (a gépjármű nem
követi a kormányfordulat által kijelölt
utat, még a kormány nagyobb elforgatása
esetén sem)

– túlkormányozottság (a gépjármű megpör-
dülhet bizonyos viszonyok és vezetési kö-
rülmények között).

Az ESP rendszer segíti a vezetőt abban, hogy a
gépjármű feletti uralmat fenntartsa, de nem aka-
dályozhatja meg az irányítás elvesztését min-
den vezetési helyzetben.

Amikor az ESP rendszer működésben van a ESP
figyelmeztető lámpa m villog a műszerfalon,
tehát a következőkre kell számítani:

• Előfordulhat, hogy az útfelület csúszós vagy a rend-
szer úgy ítéli meg, valamilyen beavatkozásra van
szükség ahhoz, hogy a gépjármű az úton maradjon.

• Pulzálást érezhet a fékpedálban vagy zajt, vibrációt
hallhat a motortér fedél alól. Ez normális, azt jelzi,
hogy az ESP rendszer megfelelően üzemel.

• Az útviszonyoknak megfelelő sebességet vá-
lasszon.

Lásd “ Menetstabilizáló rendszer (VDC) figyelmeztető
lámpája (Oroszország és Ukrajna)/Elektronikus me-
netstabilizáló rendszer (ESP) figyelmeztető lámpája
(Európa)” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

Ha a rendszer működésében hiba lép fel, a ESP
figyelmeztető lámpa m világít a műszerfalon.
A ESP rendszer automatikusan kikapcsol.

Az ESP OFF kapcsoló segítségével az ESP rend-
szer kikapcsolható. A ESP kikapcsolását jelző
lámpa m ilyenkor világít, jelezve, hogy a ESP
rendszer ki van kapcsolva. Ha az ESP rendszert
a gomb segítségével kikapcsolja, az ESP rend-
szer továbbra is működik, hogy megakadályoz-
za egy hajtott kerék kipörgését úgy, hogy az erőt
a nem pörgő kerékre továbbítja. A ESP figyel-
meztető lámpa m villog, ha ez előfordul. Az
egyéb ESP funkciók kikapcsolásra kerülnek, ki-
véve a fékerő elosztást, és a ESP figyelmeztető
lámpa m nem villog. Az ESP rendszer automa-
tikusan újra bekapcsol, ha a gyújtáskapcsolót
először kikapcsolja “OFF”, majd újra bekapcsol-
ja “ON”.

Lásd “ Menetstabilizáló rendszer (VDC) figyelmeztető
lámpája (Oroszország és Ukrajna)/Elektronikus me-
netstabilizáló rendszer (ESP) figyelmeztető lámpája
(Európa)” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben
és “Menetstabilizáló rendszer (VDC) kikapcsolására
figyelmeztető lámpa (Oroszország és Ukrajna)/Elekt-
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ronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) kikapcsolásá-
ra figyelmeztető lámpa (Európa)” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

A számítógép rendelkezik egy beépített diag-
nosztikai tulajdonsággal, ami minden alkalom-
mal teszteli a rendszert, amikor elindítja a mo-
tort, és a járművel előre vagy hátra halad ala-
csony sebességgel. Amikor az öntesztelés
elkezdődik, hallhat egy kattanó hangot, és/vagy
a fékpedál pulzálását érezheti. Ez normális, nem
jelent hibás működést.

Az ESP működése lecsökken, ha az INFINITI
üzemmódválasztót használva kiválasztja a
SPORT+ üzemmódot (ha van). Előfordulhat,
hogy az ESP rendszer nem ugyanúgy működik,
mint standard üzemmódban. A balesetek elke-
rülése érdekében vezessen óvatosan, kerülje a
gondatlan vagy veszélyes vezetési technikákat
és legyen különösen óvatos, amikor csúszós fel-
ületeken kanyarodik.

FÉKERŐELOSZTÁS
Fékezés során, amikor kanyarokon halad
keresztül, a rendszer optimalizálja az egyes ke-
rekekre ható fékerő elosztását, amely nagy mér-
tékben függ a kanyarodás sugarától.

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁLÓ
PROGRAM (ESP) OFF (KI) KAPCSOLÓ

A járművet a legtöbb esetben bekapcsolt “ON”
Elektronikus Stabilizáló Program (ESP) rend-
szerrel vezesse.

Ha a jármű hóban vagy sárban elakad, a ESP
rendszer a kerekek kipörgésének elkerülése ér-
dekében csökkenti a motor teljesítményét. Még
ha teljesen le is nyomja a gázpedált, a rendszer
csökkenti a motor sebességét. Ha egy beragadt
jármű kiszabadításához maximális motortelje-
sítményre van szüksége, kapcsolja ki az ESP
rendszert.

Az ESP rendszer kikapcsolásához nyomja meg
az ESP OFF gombot, amely a műszerfal alján
található. A m jelzőlámpa felvillan.

A rendszer bekapcsolásához nyomja meg ismét
az ESP OFF kapcsolót vagy indítsa újból a motort.

A rendszer érzékeli a vezető kormánymozdula-
tait és gyorsítási/fékezési mintáit és ezek alap-
ján vezérli a féknyomást az egyes kerekeken, így
segítve elő a gépjármű egyenletes válaszadá-
sát.

Ha a SPORT üzemmódot választja ki az INFINITI
üzemmódválasztó kapcsolóval, az aktív menets-
tabilizátor által kifejtett fékerő csökken.

Ha a PERSONAL üzemmódot választja ki, az aktív
menetstabilizátor bekapcsolható (ON (engedé-
lyezve)) vagy kikapcsolható (OFF (letiltva)). Lásd
“INFINITI üzemmódválasztó” jelen fejezet előző részé-
ben.

Ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (VD-
C)/elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESP) OFF kapcsolója be van kapcsolva a VDC/
ESP rendszer kikapcsolásához, az aktív menets-
tabilizátor is ki van kapcsolva.
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Ha az aktív menetstabilizátor működésben van
és a “Chassis Control” üzemmód van kiválasztva
a fedélzeti számítógépen, az aktív menetstabili-
zátor grafikája megjelenik a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén. (Lásd “Fedélzeti számítógép adatai”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

Ha a karosszériavezérlés figyelmeztető üzenete
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén,
az azt jelzi, hogy az aktív menetstabilizátor nem
működik megfelelően. Ellenőriztesse a rend-
szert egy INFINITI Központban vagy szakszerviz-
ben. (Lásd “26. Karosszériavezérlő figyelmeztetése”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

VIGYÁZAT

Előfordulhatnak olyan közlekedési feltételek, ame-
lyek között az aktív menetstabilizátor nem működik
megfelelően. Mindig óvatosan és kellően körültekin-
tően vezessen.

Ha az aktív menetstabilizátor működik, pulzá-
lást érezhet a fékpedálon és zajt is hallhat. Ez
normális jelenség, és azt jelenti, hogy az aktív
menetstabilizátor megfelelően működik.

Ha az aktív menetstabilizátor OFF állásba van
állítva, egyes funkciói bekapcsolva maradnak,
így segítve a vezetőt (például, kerülendő helyze-
tek).

VIGYÁZAT

• Soha nem hagyatkozzon csaka visszagurulást gát-
ló rendszerre, amikor szeretné megakadályozni a
gépjármű visszagurulását egy emelkedőn. Mindig
óvatosan és kellően körültekintően vezessen.
Nyomja meg a fékpedált, ha a járművel meredek
emelkedőn állt meg. Legyen különösen óvatos ak-
kor, ha az emelkedő lefagyott, vagy sáros. Ha nem
sikerül megakadályozni, hogy a jármű hátra gurul-
jon, elvesztheti az uralmát a jármű felett, ami sú-
lyos sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet.

• A visszagurulást gátló rendszert nem arra tervez-
ték, hogy a gépjárművet egy emelkedőn egyhely-
ben tartsa. Nyomja meg a fékpedált, ha a járművel
meredek emelkedőn állt meg. Amennyiben nem
így tesz, a jármű hátra gurulhat, ami ütközéshez,
vagy súlyos sérüléshez vezethet.

• Teljes terhelés alatt és különböző útviszonyok kö-
zött előfordulhat, hogy a visszagurulásgátló rend-
szer nem akadályozza meg a gépjármű visszaguru-
lását. Mindig álljon készen a fékpedál lenyomásá-
ra, hogy megakadályozza a jármű hátragurulását.
Amennyiben nem így tesz, ez ütközéshez, vagy sú-
lyos sérüléshez vezethet.

A rendszer automatikusan működésbe hozza a
fékeket, hogy megakadályozza a gépjármű vis-
szagurulását arra az időszakra, amíg a vezető
leveszi a lábát a fékpedálról, hogy a gázpedált
megnyomja az emelkedőn való elinduláshoz.
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A visszagurulásgátló rendszer nem működik a
következő feltételek mellett:

• A sebességváltó előre-, vagy hátramenetbe van
kapcsolva.

• Teljesen megállította a járművet egy emelkedőn a
fékpedál segítségével.

A maximális tartási idő 2 másodperc. 2 másod-
perc elteltével a gépjármű elkezd visszagurulni
és a visszagurulásgátló rendszer működése
megszűnik.

A visszagurulásgátló rendszer nem működik ha
a sebességváltó “N” (Üres) vagy “P” (Parkolás)
állásban van vagy egyenes, vízszintes úton ha-
lad.

Ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (VD-
C) figyelmeztető lámpája vagy az elektronikus
menetstabilizáló rendszer (ESP) figyelmeztető
lámpája világít a műszerfalon, a visszagurulás-
gátló rendszer nem működik megfelelően. (Lásd
“Menetstabilizáló rendszer (VDC) kikapcsolására
figyelmeztető lámpa (Oroszország és Ukrajna)/Elekt-
ronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) kikapcsolásá-
ra figyelmeztető lámpa (Európa)” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.)

Az alvázvezérlés egy elektronikus modul, amely
a következő funkciókat tartalmazza:

• Bejelentkezés funkció (Lásd “Bejelentkezés
funkció” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben.)

• INFINITI üzemmódválasztó (Lásd “INFINITI
üzemmódválasztó” jelen fejezet előző részében.)

• Aktív sávtartó rendszer (ha van) (Lásd “Aktív sáv-
tartó rendszer (ha van)” jelen fejezet következő ré-
szében.)

• Aktív menetstabilizátor (Lásd “Aktív
menetstabilizátor” jelen fejezet előző részében.)

• Vészleállító jel (ha van) (Lásd “Vészfékezés
jelzése” a “6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben.)

Ha a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer aktív, megakadályozza a felesleges
üzemanyagfogyasztást, a károsanyag és zaj ki-
bocsátást.

• Ha a fékpedált teljesen lenyomja a gépjármű meg-
állításához, a motor automatikusan leáll.

• Ha a fékpedált felengedi az ismételt elinduláshoz,
a motor automatikusan elindul.

VIGYÁZAT

A motor újraindul, ha a gépjármű sebessége kb. 2
km/h (1 MPH) vagy magasabb (lejtmenetben, stb.) és
a motort a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer leállította. Azonnal nyomja le a fékpedált a
gépjármű leállításához, illetve a baleset megelőzésé-
hez.

FIGYELMEZTETÉS

Az utazás végén a motort le kell állítani a gyújtáskap-
csoló OFF állásba állításával. Zárja le a gépjárművet,
ahogy szokta. Ha a gyújtáskapcsolót OFF állásba állít-
ja, az összes elektromos rendszer kikapcsolásra ke-
rül. Ha ezt elmulasztja, az akkumulátor lemerülhet.

MEGJEGYZÉS

A Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop rendszer
a következő feltételek fennállása esetén nem aktivá-
lódik:

• Ha a motor alapjáraton jár anélkül, hogy a gép-
járművel haladna azt követően, hogy a motort elin-
dította.

ALVÁZVEZÉRLÉS STOP/START RENDSZER (Európa) VAGY
ALAPJÁRATI STOP RENDSZER (Oroszország és
Ukrajna)
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• Ha a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete ala-
csony.

• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

• Ha az akkumulátor hőmérséklete alacsony vagy
túlzottan magas.

• Ha a gépkocsi mozog.

• Ha a negatív töltőnyomás lecsökken.

• Ha a motorháztetőt járó motor mellett felnyitja.

• Ha a motort nyitott motorháztető mellett elindítja.

• Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsolva.

• Ha a vezetőoldali ajtót kinyitja.

• Ha a kormánykereket elforgatja.

• Ha a kormánykerék szöge nem egyenes.

• Ha a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer visszajelzője alacsony sebességgel vil-
log.

• Ha a ventilátor sebességét szabályozó tárcsa
“OFF” (0) állástól eltérő egyéb állásban van, mi-
közben a légáramlást szabályozó tárcsa első pá-
rátlanító módban van.

• Ha az első párátlanító kapcsoló be van kapcsolva.

• Ha a hátsó párátlanító kapcsoló be van kapcsolva.

• Ha a hőmérséklet a gépjármű belsejében alacso-
nyabb, mint kb. 20°C (68°F).

• Ha a hőmérséklet a gépjármű belsejében maga-
sabb, mint kb. 30°C (86°F). (Ha a légkondicionáló
ki van kapcsolva, a Stop/Start rendszer vagy az
alapjárati stop rendszer működik.)

• Ha a légkondicionáló ventilátorának sebessége
maximálisra van állítva.

• Ha a Stop/Start vagy az alapjárati stop OFF kap-
csoló be van kapcsolva.

• Ha az áramfelvétel túl magas.

• Ha a gépjármű 2.500 m-nél (8.203 ft) magasabb
területen halad.

• Ha a gázpedál le van nyomva.

• Ha a váltókar “R” (hátramenet) állásban van.

• Ha a fékpedál nincs megfelelően lenyomva.

• Ha a gépjárművel meredek emelkedőn áll meg.

MEGJEGYZÉS

A motor nem indul újra - még akkor sem, ha a fékpedált
felengedi aktivált Stop/Start rendszer vagy alapjárati
stop rendszer mellett - ha a sebességváltó karja “P”
(Parkolás) állásban van.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a Stop/Start rendszer vagy az alap-
járati stop aktiválása egy kis időt vesz igénybe az
alábbi feltételek mellett:

• Ha az akkumulátor lemerült.

• Ha a külső hőmérséklet alacsony vagy túlzottan
magas.

• Ha az akkumulátort kicserélte vagy az akkumulá-
tor érintkezőjét hosszabb időre lecsatlakoztatta.

MEGJEGYZÉS

Ha a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop rend-
szer visszajelző lámpája felvillan, a motor automati-
kusan elindul feltéve, ha legalább az egyikfeltétel fent
áll:

• A fékpedál fel van engedve úgy, hogy a sebesség-
váltó karja “D” (haladás) vagy “N” (üres) állásban
van.

• A sebességváltó karját “D” (haladás) vagy “R”
(hátramenet) állásba állítja “N” (üres) vagy “P”
(parkolás) állásból.

• A vezető biztonsági öve ki van kapcsolva vagy a
vezetőoldali ajtó nyitva van.

• Az akkumulátor feszültsége alacsony (a gépjármű
egyes rendszerei jelentette terhelés miatt, pl.
fényszórók, fűtés, stb. vagy a 12 voltos csatlakozó-
ra csatlakoztatott külső eszközök miatt).

• Ha a jármű sebessége magasabb, mint 2 km/h
(1 MPH).
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• Az első párátlanító működik.

• A hátsó ablak párátlanítója működik.

• Ha a hőmérséklet a gépjármű belsejében alacso-
nyabb, mint kb. 20°C (68°F).

• Ha a hőmérséklet a gépjármű belsejében maga-
sabb, mint kb. 30°C (86°F). (Ha a légkondicionáló
ki van kapcsolva, a Stop/Start rendszer vagy az
alapjárati stop rendszer működik.)

• Ha az első párátlanító be van kapcsolva. (A külső
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy a mo-
tor nem indul el.)

• Ha több, mint 3 perc telt el azóta, hogy a Stop/
Start vagy az alapjárati stop rendszer aktiválódott.

• Ha a gázpedál le van nyomva.

• Ha a kormánykereket elforgatja. (Előfordulhat,
hogy a kormánykerék működtetése nehéz, de ez
nem jelenti a rendszer hibáját.)

• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

• Ha az áramfelvétel túl magas.

• Ha a váltókart “R” (Hátramenet) állásba állítja.

MEGJEGYZÉS

A következő feltételek megakadályozzák, hogy a
Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop rendszer
automatikusan újraindítsa a motort. Ebben az esetben
a gyújtáskapcsoló szükséges a motor elindításához:

• A motorháztető nyitva van.

Használja a rendszert miközben a piros lámpá-
nál, stb. várakozik. Ha a gépjárművel hosszabb
időre áll le, állítsa le a motort.

Ha a motort a Stop/Start rendszer vagy az alap-
járati stop rendszer megállítja, a fűtés, hűtés és
párátlanító funkciók kikapcsolásra kerülnek.
Ahhoz, hogy elkerülje a légkondicionáló rend-
szer deaktiválását, kapcsolja ki a Stop/Start
vagy az alapjárati Stop rendszert a Stop/Start
vagy az alapjárati stop rendszer OFF kapcsolójá-
nak megnyomásával.

GÉPJÁRMŰ HÁTRAFELÉ TÖRTÉNŐ
ELMOZDULÁSÁNAK VEZÉRLÉSE
Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy hegyes út-
szakaszon aktív Stop/Start vagy alapjárati stop
rendszer mellett megakadályozza a gépjármű
hátrafelé történő elmozdulását, amikor a vezető
a lenyomott fékpedálról áthelyezi a lábát a gáz-
pedálra.

STOP/START RENDSZER KIJELZŐJE
(Európa) VAGY ALAPJÁRATI STOP RENDSZER
KIJELZŐJE (Oroszország és Ukrajna)

A Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer állapota a gépjármű információs kijel-
zőjén ellenőrizhető.

Motor leállítása (ha van)

Ha a motor megállt, a következő információ je-
lenik meg pár másodpercre.

JVS0341XZ
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Stop/Start rendszer vagy alapjárati
stop rendszer ON vagy OFF

Ha a Stop/Start rendszert vagy az alapjárati stop
rendszert aktiválja vagy deaktiválja a Stop/Start
rendszer vagy az alapjárati stop rendszer OFF
kapcsolójával, az üzenet megjelenik.

A ki nem bocsátott CO2 vagy
megtakarított üzemanyag mennyisége
és a motor állásideje

A ki nem bocsátott CO2 vagy megtakarított
üzemanyag mennyisége és a motor állásideje
opció a következő elemeket tartalmazza:

• A CO2 kibocsátás csökkentése üzemmód megmu-
tatja azt a CO2 mennyiséget, amely kibocsátását a
Stop/Start vagy alapjárati stop rendszer megaka-
dályozta azzal, hogy minden egyes alkalommal au-
tomatikusan leállította a motort. (Európa)

• Megjelenik az az üzemanyag mennyiség, amelyet a
Stop/Start vagy az alapjárati stop rendszer meg-
takarított a motor automatikus leállításával. (kivé-
ve Európa)

• A motor állásideje üzemmód megmutatja, hogy a
motor mennyit állt annak köszönhetően, hogy az
alapjárati stop rendszer leállította.

Az összesen ki nem bocsátott CO2 vagy a meg-
takarított üzemanyag-mennyisége, illetve a mo-
tor állásideje megjeleníthető a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén. Lásd “4. Az út során ki nem bo-

csátott CO2/megspórolt üzemanyag, illetve a motor
állásideje (ha van)” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben és “5. Az összes ki nem bocsátott CO2/
megspórolt üzemanyag, illetve a motor állásideje (ha
van)” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

Automatikus indítás deaktiválása (ha
van)

Ha a motor megáll, amikor a Stop/Start vagy az
alapjárati stop rendszer aktiválva van és nem
indul el újra automatikusan, az üzenet megjele-
nik.

JVS0342XZ

JVS0343XZ

Európa esetében

JVS0348XZ

Kivéve Európa

JVS0344XZ
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Kulcs LOCK figyelmeztetése (ha van)

A következő üzenet jelenik meg egy figyelmez-
tető hang kíséretében, hogy felhívja a vezető fi-
gyelmét arra, hogy a gyújtáskapcsolót “OFF” ál-
lásba állítsa az akkumulátor lemerülésének el-
kerülése érdekében.

Az üzenet csak úgy törölhető, hogy a gyújtás-
kapcsoló gombot “OFF” állásba állítja (vagy új-
raindítja a motort) vagy megnyomja a m kap-
csolót a kormánykeréken.

Rendszerhiba

Ez az üzenet megjelenik, ha a Stop/Start rend-
szer vagy az alapjárati stop rendszer hibásan
működik.

Ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központ-
ban vagy szakszervizben.

STOP/START RENDSZER (Európa) OFF
KAPCSOLÓ VAGY ALAPJÁRATI STOP RENDSZER
(Oroszország és Ukrajna) OFF KAPCSOLÓ

A rendszert ideiglenesen deaktiválhatja, ha
megnyomja a Stop/Start vagy az alapjárati stop
rendszer OFF gombot. Ha a gombot újra meg-
nyomja vagy a motort elindítja a gyújtáskapcso-
ló gomb megnyomásával, a Stop/Start vagy az
alapjárati stop rendszer újra aktiválódik.

• Ha a Stop/Start vagy az alapjárati stop rendszert
akkor kapcsolja ki, amikor a motor jár, a rendszer
nem állítja le automatikusan a motort.

• Ha a Stop/Start vagy az alapjárati stop rendszert
deaktiválja azt követően, hogy a motort a Stop/
Start vagy az alapjárati stop rendszer leállította, a
motor automatikusan azonnal újraindítja, ha a
megfelelő körülmények fent állnak. Az adott utazás
alatt a rendszer nem állítja le automatikusan a mo-
tort.

• Ha a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer deaktiválva van, a visszajelző lámpaj1 a
Stop/Start vagy az alapjárati stop OFF kapcsolón
világít. Ilyen körülmények között a Stop/Start vagy
az alapjárati stop rendszer nem tudja megakadá-
lyozni a szükségtelen üzemanyagfogyasztást, a ki-
pufogógáz kibocsátást vagy a hanghatásokat.

• Ha a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer hibásan működik, a visszajelző lámpaj1
a Stop/Start vagy az alapjárati stop OFF kapcsolón
világít.

JVS0345XZ JVS0346XZ

JVS0269XZ
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MEGJEGYZÉS

A Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop rendszer
[ON] vagy [OFF] üzenete néhány másodpercre megje-
lenik a gépjármű információs kijelzőjén, amikor a
Stop/Start vagy alapjárati stop OFF gombot
megnyomja. Lásd “Stop/Start rendszer vagy alapjára-
ti stop rendszer ON vagy OFF” jelen fejezet előző ré-
szében.

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be az Aktív sávtartó rendszer megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasí-
tásokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szenved-
het.

• Az aktív sávtartó rendszer nem minden esetben
kormányozza a gépjárművet, hogy az adott forgal-
mi sávban tartsa. A rendszert nem arra tervezték,
hogy megakadályozza a gépjármű irányítása felet-
ti uralom elvesztését. A vezető felelőssége, hogy
mindig megfelelő figyelmet fordítson a biztonsá-
gos vezetésre, a megfelelő forgalmi sávban tartsa
és megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

A vezetőnek autópályán kevesebb korrigáló kor-
mánymozdulatot kell végrehajtania köszönhe-
tően az aktív sávtartó rendszernek.

AKTÍV SÁVTARTÓ RENDSZER (ha van)
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j1 Dinamikus vezetőasszisztens kapcsolója

j2 Gépjármű információs kijelzője

j3 Alsó kijelző

JVS0822X
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AZ AKTÍV SÁVTARTÓ MŰKÖDÉSE
jA Zavaró körülmények (Keresztszél)

jB Aktív sávtartó rendszer kikapcsolva

jC Gépjármű iránya

jD Sáv iránya

Az aktív sávtartó rendszer kis mértékben korri-
gálja az első kerekek szögét és a kormánykerék
forgatónyomatékát, így segít csökkenteni az el-

térést a gépjármű iránya, illetve a sáv iránya
közöttj2 , amely eltérést a belső visszapillantó
tükör mögé szerelt kameraegységj1 érzékel.

Az aktív sávtartó rendszer a következő körül-
mények között működik:

• Ha a gépjárművel kb. 70 km/h (45 MPH) vagy na-
gyobb sebességgel halad.

• Az LDP rendszer bekapacsolásához lásd “Az LDP
rendszer engedélyezése/letiltása” jelen fejezet kö-
vetkező részében.

• Ha az aktív sávtartó rendszer engedélyezve van a
beállításokban az alsó kijelzőn.

AZ AKTÍV SÁVTARTÓ RENDSZER
ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Hajtsa végre a következő lépéseket az aktív sáv-
tartó rendszer beállításához.

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg az [Infiniti Drive Mode Selector] opciót
az alsó kijelzőn.

2. Az aktív sávtartó rendszer engedélyezéséhez
vagy letiltásához érintse meg az [Active Lane
Control] elemet, majd válassza ki az [BE] (en-
gedélyezés) vagy [KI] (letiltás) opciót.

Az aktív sávtartó rendszer beállításai
1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse

meg az [Infiniti Drive Mode Selector] opciót
az alsó kijelzőn.

2. Érintse meg az [PERSONAL mód szerkeszté-
se] opciót.

NSD442

NSD663

JVS0246XZ
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3. Érintse meg az [Active Lane Control] opciót
és válassza ki az [Alacsony] vagy [Magas] le-
hetőséget, hogy az aktív sávtartó rendszer
beállításait megváltoztathassa.

AZ AKTÍV SÁVTARTÓ RENDSZER
KORLÁTOZÁSAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban láthatók az aktív sávtartó rendszer
korlátozásai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Az aktív sávtartó rendszert elsődlegesen megfe-
lelően kiépített autópályákon való használatra ter-
vezték. Előfordulhat, hogy nem érzékeli az útbur-
kolati jeleket bizonyos forgalmi- vagy időjárási kö-
rülmények között.

• Bizonyos körülmények fennállása esetén (útbur-
kolati jelek, időjárás vagy ha irányjelző használata
nélkül vált sávot) előfordulhat az aktív sávtartó
rendszer nem várt működése. Ilyen körülmények
között a gépjármű irányát a kormánykerék haszná-
latával kell korrigálni, hogy a balesetek elkerülhe-
tők legyenek.

• Az aktív sávtartó rendszer 70 km/h-s (45 MPH)
sebesség alatt nem működik, illetve akkor sem,
ha nem érzékel útburkolati jeleket.

• Előfordulhat, hogy az aktív sávtartó rendszer nem
működik megfelelően a következő körülmények
között és ilyenkor ne is használja a rendszert:

– Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.).

– Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.)

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha olyan abronccsal halad, amely nem
felel meg a normál feltételeknek (pl.: el-
használódott, alacsony nyomás, pótke-
rék, hólánc, nem standard felni).

– Ha a gépjármű nem eredeti kormány- és
felfüggesztés alkatrészekkel van felsze-
relve.

• Előfordulhat, hogy az aktív sávtartó rendszer nem
működik megfelelően a következő körülmények
között:

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy nin-
csenek megfelelően felfestve; sárga út-
burkolati jelek vannak felfestve; nem

szabvány szerinti útburkolati jelek van-
nak felfestve; vagy az útburkolati jeleket
víz, sár vagy hó takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjaví-
tás után még megtalálható jelek. (Az ak-
tív sávtartó rendszer útburkolati jelként
érzékeli ezeket a vonalakat.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza a
kamera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb
tárgy tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfe-
lelő erősséggel szennyeződés miatt illet-
ve ha azok beállítása nem megfelelő.
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– Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor közvet-
len fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt be
vagy abból ki, híd alatt.)

– Amikor fizetőkapukba hajt be, vagy on-
nan ki.

– Amikor olyan utakon halad, ahol a sávok
kiszélesednek vagy beszűkülnek.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ

j1 Gépjármű információs kijelzője

Automatikus deaktiválás
Az aktív sávtartó rendszert úgy tervezték, hogy
a következő feltételek esetén ne működjön:

• Ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)
(Oroszország és Ukrajna)/elektronikus menetsta-
bilizáló rendszer (ESP) (Európa) (kivéve a TCS funk-
ciót) vagy az ABS működésben van.

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működteti
és sávot vált. (Az aktív sávtartó rendszer deaktivá-
lódik kb. 2 másodpercre azt követően, hogy a sáv-
váltást jelző jelzés kikapcsolt.)

• Ha a gépjármű sebessége kb. 70 km/h (45 MPH)
alá csökken.

• Ha a vészvillogók aktívak.

• Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben, magas
hőmérsékleti körülmények között parkol (kb. 40°C
fok felett (104°F)).

Miután a fenti feltételek megszűntek és a műkö-
déshez szükséges feltételek fent állnak, az aktív
sávtartó rendszer működése visszaáll a normál
állapotba.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az aktív sávtartó rendszer működésében hi-
ba lép fel, automatikusan kikapcsol. A karosszé-
ria- vezérlő figyelmeztető lámpája megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a karosszéria- vezérlő figyelmeztetés meg-
jelenik, húzódjon le az útról egy biztonságos
helyre és állítsa meg a gépjárművet. Állítsa le a
motort, majd indítsa újra. Ha a karosszéria- ve-
zérlő figyelmeztető lámpája továbbra is világít,
javasolt ellenőriztetni az aktív sávtartó rend-
szert egy INFINITI Központban vagy szakszerviz-
ben.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

Az aktív sávtartó rendszer forgalmi sávokat fi-
gyelő kamerájaj1 , a belső visszapillantó tükör
mögött található. Ahhoz, hogy az aktív sávtartó
rendszer megfelelő működése fenntartható, il-
letve a hibás működés elkerülhető legyen, a kö-
vetkezőket minden esetben tartsa be:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

JVS0824XZ
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• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát sem)
vagy szereljen fel más kiegészítőt a kamera kör-
nyékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A napfény vis-
szaverődése negatívan befolyásolhatja a kamera
azon képességét, hogy az útburkolati jeleket meg-
felelően felismerje.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli területe-
ket. Ha a kamera baleset következtében megsérül,
vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel.

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)/
Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP) akkor
lép működésbe, ha a gépjárművet az alább meg-
határozott sebességgel vezeti, illetve ha a for-
galmi sávokat elválasztó útburkolati jelek látha-
tók.

• Kivéve Európa: kb. 70 km/h (45 MPH) és felette

• Európa: kb. 60 km/h (37 MPH) és felette

A rendszerek a következőképpen működnek:

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)

– Az információs kijelzőn megjelenő vissza-
jelzővel és a kormánykerék vibrálásával
figyelmezteti a vezetőt, hogy a gépjármű
kezdi elhagyni a forgalmi sávot.

• Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP)

– Közvetlen adaptív kormányzással szerelt
modellek

Az információs kijelzőn megjelenő vissza-
jelzővel és a kormánykerék vibrálásával
figyelmezteti a vezetőt, illetve segít vis-
szatérni a vezetőnek az adott forgalmi sáv
közepébe. Az LDP rendszer a közvetlen
adaptív kormányzást használva automati-
kusan balra vagy jobbra kormányozza a
gépjárművet.

– Közvetlen adaptív kormányzással nem
szerelt modellek

Az információs kijelzőn megjelenő vissza-
jelzővel és a kormánykerék vibrálásával
figyelmezteti a vezetőt, illetve segít vis-
szatérni a vezetőnek az adott forgalmi sáv
közepébe. Az LDP rendszer a dinamikus
menetstabilizáló rendszer (VDC)/ elektro-
nikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
funkcióját kihasználva működésbe hozza
a baloldali vagy a jobboldali fékeket.

NSD663
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Az LDW és LDP rendszerek az útburkolati jeleket
figyelik, a belső visszapillantó tükör felett elhe-
lyezett kamerát használvaj1 . Ha a kamera úgy
ítéli meg, hogy a gépjármű a forgalmi sáv bal
vagy jobb oldalához közel halad, a vezetőas-
szisztens sáv- visszajelző (narancssárga) villog-
ni kezd a gépjármű információs kijelzőjén és a
kormánykerék vibrálni kezd. Ha az LDP rendszer
be van kapcsolva, egy rövid időre automatiku-
san működésbe hozza a fékeket vagy a
kormányt.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ
RENDSZER (LDW)

Óvintézkedések az LDW rendszer
használata közben

VIGYÁZAT

• Ez a rendszer csak egy figyelmeztető rendszer,
amelynek feladata felhívni a vezető figyelmét a
nem szándékos sávelhagyásra. A rendszer nem
kormányozza a gépjárművet vagy akadályozza
meg a gépjármű feletti uralom elvesztését. A veze-
tő felelőssége, hogy mindig megfelelő figyelmet
fordítson a biztonságos vezetésre, a megfelelő for-
galmi sávban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

• A rendszer nem működik kb. 70 km/h (45 MPH)
sebesség alatt*1, vagy 60 km/h (37 MPH)*2 alatt
vagy ha a rendszer nem érzékel sávelválasztó vo-
nalakat. (*1: Kivéve Európa, *2: Európa)

• Ha az LDW rendszer működésében hiba lép fel, a
rendszer automatikusan kikapcsol és az LDW [Mal-
function]/[System fault] üzenet jelenik meg a gép-
jármű információs kijelzőjén. Ha az LDW [Malfunc-
tion]/[System fault] figyelmeztetés megjelenik,
húzódjon le az útról egy biztonságos helyre és
állítsa meg a gépjárművet. Állítsa le a motort, majd
indítsa újra. Ha az LDW [Malfunction]/[System
fault] továbbra is látható, ellenőriztesse az LDW
rendszert egy INFINITI Központban vagy szakszer-
vizben.

• A rendszer a következő körülmények között nem
működik megfelelően:

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy nin-
csenek megfelelően felfestve; sárga út-
burkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-
nak felfestve; vagy az útburkolati jeleket
víz, sár vagy hó takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjaví-
tás után még megtalálható jelek. (A sá-
velhagyásra figyelmeztető (LDW)

rendszer nem tudja ezeket az elemeket
sávelválasztó vonalként értelmezni.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza a
kamera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb
tárgy tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfe-
lelő erősséggel szennyeződés miatt illet-
ve ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor közvet-
len fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt be
vagy abból ki, híd alatt.)
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LDW rendszer működése

Az LDW az alábbiakban felsorolt sebességek
alatt működik.

• Kivéve Európa: kb. 70 km/h (45 MPH) és felette

• Európa: kb. 60 km/h (37 MPH) és felette

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy job-
boldali sávelválasztó vonalat, a kormány vibrál-
ni kezd és a vezetőasszisztens sáv- visszajelzője
(narancssárga) villogni kezd a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén, így figyelmeztetve a vezetőt.

A figyelmeztetés megszűnik ha a gépjármű vis-
szatér a forgalmi sáv közepébe.

Az LDW rendszert nem úgy tervezték meg, hogy
a következő feltételek esetén is figyelmeztes-
sen.

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működteti
és sávot vált. (Az LDW rendszer az irányjelző kikap-
csolását követő kb. 2 másodpercen belül lesz ak-
tív.)

• Ha a gépjármű sebessége kb. 70 km/h (45 MPH)
vagy 60 km/h (37 MPH) alá csökken.

• Ha a holttér beavatkozó rendszer (ha van) aktiválja
a hangjelzést vagy ha a rendszer automatikusan
működésbe hozza a kormányt vagy a fékeket.

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és
a működéshez szükséges egyéb feltételek fen-
nállnak, az LDW funkciók visszatérnek a normál
működéshez.

A LDW rendszer
engedélyezése/letiltása

A LDW rendszer engedélyezéséhez vagy letiltá-
sához a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg a [Vezetési segédrendszerek] opciót az
alsó kijelzőn.

2. Érintse meg a [Lane Assist] opciót.

3. Érintse meg a [Lane Departure Warning] opci-
ót a rendszer be-, kikapcsolásához.

Ideiglenesen letiltott állapot magas
hőmérséklet esetén
Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben par-
kolt magas hőmérsékleti viszonyok között (kb.
40°C (104°F) felett) és ezt követően indult el,
előfordulhat, hogy az LDW rendszer automatiku-
san deaktiválódik. A vezetőasszisztens sáv- vis-
szajelzője villog és a “High cabin temperature”
figyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén.

Ha a belső hőmérséklet csökken, az LDW rend-
szer működése automatikusan helyreáll.

SÁVELHAGYÁST MEGELŐZŐ RENDSZER
(LDP)

Óvintézkedések az LDP rendszer
használata közben

VIGYÁZAT

• Az LDP rendszer nem minden esetben kormányoz-
za a gépjárművet, hogy a forgalmi sávban tartsa. A
rendszert nem arra tervezték, hogy megakadá-
lyozza a gépjármű irányítása feletti uralom elvesz-
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tését. A vezető felelőssége, hogy mindig megfele-
lő figyelmet fordítson a biztonságos vezetésre, a
megfelelő forgalmi sávban tartsa és megfelelően
kontrollálja a gépjárművet.

• Az LDP rendszer elsősorban megfelelően kiépített
autópályákon működik. Előfordulhat, hogy nem
érzékeli az útburkolati jeleket bizonyos forgalmi-
vagy időjárási körülmények között.

• Bizonyos körülmények fennállása esetén (forga-
lom, útburkolati jelek, időjárás vagy ha irányjelző
használata nélkül vált sávot) előfordulhat a rend-
szer nem várt működése. Ilyen körülmények között
a gépjármű irányát a kormánykerék használatával
kell korrigálni, hogy a balesetek elkerülhetők le-
gyenek.

• Az LDP rendszer nem működik kb. 70 km/h (45
MPH) sebesség alatt*1 vagy 60 km/h (37 MPH)*2
alatt vagy ha a rendszer nem érzékel sávelválasztó
vonalakat. (*1: Kivéve Európa, *2: Európa)

• Ne használja az LDP rendszert a következő feltéte-
lek esetén, mert előfordulhat, hogy nem működik
megfelelően.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, kö-
d, hó, stb.).

– Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.)

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy
az abroncsok állapota nem megfelelő (ko-
pott abroncs, alacsony guminyomás, fel-
szerelt pótkerék, hólánc, nem megfelelő
abroncs).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék-, kormány-
és felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

• Ha az LDP rendszer nem működik megfelelőn, a
rendszer automatikusan törli működését. Az LDP
[Malfunction]/[System fault] üzenet jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén.

• Ha a [Malfunction]/[System fault] üzenet megjele-
nik, húzódjon le az útról egy biztonságos helyre
és álljon meg a gépjárművel, majd állítsa a sebes-
ségváltó kart “P” (parkolás) állásba. Állítsa le a
motort, majd indítsa újra. Ha a [Malfunction]/
[System fault] továbbra is látható, ellenőriztesse
az LDP rendszert egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

• Előfordulhat, hogy az LDP rendszer a következő
körülmények között nem működik megfelelően:

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy nin-
csenek megfelelően felfestve; sárga út-

burkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-
nak felfestve; az útburkolati jeleket víz,
sár vagy hó takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjaví-
tás után még megtalálható jelek. (Az LDP
rendszer ezeket a tárgyakat, elemeket út-
burkolati jelként érzékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza a
kamera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ra-
kodik le a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfe-
lelő erősséggel szennyeződés miatt illet-
ve ha azok beállítása nem megfelelő.
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– Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor közvet-
len fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt be
vagy abból ki, híd alatt.)

LDP rendszer működése

Az LDP az alábbiakban felsorolt sebességek
alatt működik.

• Kivéve Európa: kb. 70 km/h (45 MPH) és felette

• Európa: kb. 60 km/h (37 MPH) és felette

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy job-
boldali sávelválasztó vonalat, a kormány vibrál-
ni kezd és a vezetőasszisztens sáv- visszajelzője
(narancssárga) villogni kezd a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén, így figyelmeztetve a vezetőt.
Ekkor az LDP rendszer automatikusan működés-

be hozza a kormányt vagy a fékeket egy rövid
időre, így segítve a vezetőt abban, hogy vissza-
térhessen a forgalmi sáv közepére.

A figyelmezetés és az fékasszisztens funkciók
megszűnnek, ha a gépjármű visszatér az útbur-
kolati jelek által jelölt forgalmi sáv közepébe.

Az LDP rendszer bekapcsolásához nyomja meg
a dinamikus vezetőasszisztens kapcsolóját a
kormánykeréken a motor indítása után. A dina-
mikus vezetőasszisztens sáv visszajelzője (zöld)
világít a gépjármű információs kijelzőjén. Nyom-
ja meg újra a dinamikus vezetőasszisztens kap-
csolóját, hogy az LDP rendszert kikapcsolja. A
dinamikus vezetőasszisztens sáv visszajelzője
(zöld) kialszik.

Az LDP rendszer
engedélyezése/letiltása

Az LDP rendszer engedélyezéséhez vagy letiltá-
sához a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg a [Vezetési segédrendszerek] opciót az
alsó kijelzőn.

2. Érintse meg a [Lane Assist] opciót.

3. Érintse meg a [Lane Departure Prevention]
opciót, hogy a rendszert engedélyezhesse
vagy letilthassa.

Automatikus deaktiválás
A feltétel:

Az LDP rendszer figyelmezető és fékasszisztens
funkciói a következő körülmények között nem
működnek:

JVS0308XZ

Vezetőasszisztens sáv- visszajelző
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Dinamikus vezetőasszisztens kapcsolója
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• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működteti
és sávot vált. (Az LDP rendszer az irányjelző kikap-
csolását követő kb. 2 másodpercben nem lesz ak-
tív.)

• Ha a gépjármű sebessége 70 km/h (45 MPH)*1 vagy
60 km/h (37 MPH)*2 alá csökken. (*1: Kivéve Euró-
pa, *2: Európa)

• Ha a Blind Spot Intervention rendszer (ha van) ak-
tiválja a hangjelzést vagy az asszisztens funkciót.

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és
a működéshez szükséges egyéb feltételek fen-
nállnak, a figyelmeztető és fékasszisztens funk-
ciók visszatérnek a normál működéshez.

B feltétel:

Az LDP rendszer fékasszisztens funkciója a kö-
vetkező feltételek fennállása esetén nem műkö-
dik (a figyelmezetés még aktív):

• A kormánykerék olyan mértékben el van fordítva,
amely ahhoz szükséges, hogy a gépjármű sávot
válthasson.

• Ha a gépjárművet az LDP rendszer működése köz-
ben gyorsítja.

• Ha az intelligens sebességszabályozó (ICC) meg-
közelítésre figyelmeztető figyelmezetése aktív.

• Ha a vészvillogók aktívak.

• Ha kanyarban nagy sebességgel halad.

• Ha a fékpedált lenyomja (közvetlen adaptív kor-
mányzással nem rendelkező modellek).

Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a műkö-
déshez szükséges feltételek fent állnak, az LDP
rendszer működése helyreáll (kormány és fékek
működtetése).

C feltétel:

A következő körülmények fennállása esetén fi-
gyelmeztető hangjelzést hall és az LDP rendszer
működése automatikusan megszűnik. A [Cur-
rently unavailable]/[Not available] üzenet jele-
nik meg a gépjármű információs kijelzőjén és az
LDP rendszer nem aktiválható:

• Ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/
elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) (kivé-
ve a TCS funkciót) vagy a blokkolásgátló rendszer
(ABS) működik.

• Ha az VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.

• Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló SNOW
üzemmódba van kapcsolva.

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fent, nyomja
meg a dinamikus vezetőasszisztens kapcsolóját
újra, így bekapcsolhatja az LDP rendszert.

Ideiglenesen letiltott állapot magas
hőmérséklet esetén:

Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben par-
kolt magas hőmérsékleti viszonyok között (kb.
40°C (104°F) felett) és a rendszert ezt követően
kapcsolta be, előfordulhat, hogy az LDP rend-

szer automatikusan deaktiválódik. A “High ca-
bin temperature” üzenet jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén.

Ha a belső hőmérséklet lecsökken, nyomja meg
a dinamikus vezetőasszisztens kapcsolóját újra,
hogy visszakapcsolhassa az LDP rendszert.

FORGALMI SÁVOKAT FIGYELŐ KAMERA
KARBANTARTÁSA
Az LDW/LDP rendszerek ugyanazt a kamera egy-
séget használják, amelyet az aktív sávtartó
rendszer is használ és amely a belső visszapil-
lantó tükör mögött található.

A kamera karbantartásával kapcsolatban lásd
“Rendszer karbantartása” jelen fejezet előző részé-
ben.
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Ez a fejezet a következő rendszereket mutatja
be:

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)

• Holttér beavatkozó (Blind Spot Intervention) rend-
szer

• Ütközést megakadályozó tolatórendszer (BCI) (ha
van)

BLIND SPOT WARNING (BSW)
RENDSZER/BLIND SPOT
INTERVENTION RENDSZER

VIGYÁZAT

• A BSW és a Blind Spot Intervention rendszereknem
helyettesítik a megfelelő vezetési műveleteket és
nem úgy tervezték meg őket, hogy megakadályoz-
zák a más gépjárművekkel vagy tárgyakkal való
összeütközést. Sávváltáskor minden esetben
használja a visszapillantó tükröket és nézzen el
abba az irányba, amerre haladni szeretne, hogy a
sávváltás biztonsággal végrehajthassa. Soha ne
támaszkodjon csak a BSW vagy Blind Spot Inter-
vention rendszerekre.

• A radarnak működésbeli korlátai vannak. Ha a BSW
és Blind Spot Intervention rendszereket bizonyos
út, sávelválasztó vonal vagy időjárási körül-
mények között alkalmazza, az a rendszerek nem
megfelelő működéséhez vezethet. Minden eset-
ben saját magában bízzon, így elkerülheti a bale-
seteket.

• A BSW rendszer csak kb. 32 km/h (20 MPH) felett
működik.

• A Blind Spot Intervention rendszer kb. 60 km/ h
(37 MPH) sebesség felett működik.

A Blind Spot Warning (BSW) és Blind Spot Inter-
vention rendszerek figyelmeztetik a vezetőt a
párhuzamos sávban közlekedő járművekre sáv-
váltáskor.

A BSW rendszer azokat a radar szenzorokatj1
használja, amelyek a hátsó lökhárító mögött ta-
lálhatók, hogy a szomszédos forgalmi sávban
közlekedő gépjárműveket érzékelje. A szenzoro-
kon felül a Blind Spot Intervention rendszer egy
kamerát is használj2 , amely a szélvédő mögé
van felszerelve és figyeli a forgalmi sávot,
amelyben a gépjármű halad.

A szenzoroka gépjármű bármelyik oldalán képe-
sek a másik gépjárművet érzékelni az ábrán jel-
zett érzékelő zónán belül. Ez az érzékelő zóna a
külső tükrök vonalától kezdődik és körülbelül 3
m-re (10 ft) nyúlik túl a gépjármű hátulján és 3
m-re (10 ft) nyúlik túl a gépjármű oldalán.

A BSW rendszer csak kb. 32 km/h (20 MPH) felett
működik. Ha a rendszer gépjárművet érzékel az
érzékelési zónában, az oldalsó visszajelző lám-
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Oldalsó visszajelző lámpa
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pa világít. Ha a vezető ilyenkor hozza működés-
be az irányjelzőt, figyelmeztető hang szólal meg
kétszer egymás után és az oldalsó visszajelző
villog.

A Blind Spot Intervention rendszer kb. 60 km/ h
(37 MPH) sebesség felett működik. Ha a rend-
szer azt érzékeli, hogy az érzékelési zónában
egy másik gépjármű tartózkodik és az Ön gép-
járműve megközelíti a sávelválasztó vonalat, a
Blind Spot Intervention rendszer hallható figyel-
meztetést bocsát ki (háromszor), illetve villog
az oldalsó visszajelző lámpa és rövid időre mű-
ködésbe hozza a fékeket az egyik oldalon vagy a
kormányművet, hogy segítsen a gépjárműnek
visszatérni az adott sávba. A Blind Spot Inter-
vention rendszer hangjelzést ad és felkapcsolja
az oldalsó visszajelzőt, még akkor is, ha a BSW
rendszer ki van kapcsolva.

A Blind Spot Intervention rendszer a következő
két funkciók egyikét alkalmazza:

• Közvetlen adaptív kormányzással szerelt model-
lek:

A Blind Spot Intervention rendszer a közvet-
len adaptív kormányzást használva automa-
tikusan balra vagy jobbra kormányozza a
gépjárművet.

• Közvetlen adaptív kormányzással nem szerelt mo-
dellek:

A Blind Spot Intervention rendszer a dinami-
kus menetstabilizáló rendszer (VDC)/ elekt-

ronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
funkcióját kihasználva működésbe hozza a
baloldali vagy a jobboldali fékeket.

BSW RENDSZER MŰKÖDÉSE

Ha a szenzorok gépjárművet érzékelnek az érzé-
kelési zónában, az oldalsó visszajelző lámpa,
amely a külső visszapillantó tükör belsejében
található, világít. Ha az irányjelző aktiválásra
kerül, az oldalsó visszajelző villog és egy figyel-
meztető hangot hall kétszer. A visszajelző lámpa
addig villog, amíg a másik gépjármű az érzéke-
lési zónában van.

Az oldalsó visszajelző lámpa világít néhány má-
sodpercig, amikor a gyújtáskapcsolót “ON” ál-
lásba állítja.

Az oldalsó visszajelző lámpa fényerejét a rend-
szer automatikusan beállítja a környezeti fények
függvényében.

Figyelmezető hang szólal meg, ha a radar szen-
zor már érzékelt valamilyen gépjárművet, ami-
kor a vezető az irányjelzőt működésbe hozta. Ha
a másik gépjármű csak azt követően kerül az
érzékelő zónába, miután a vezető működésbe
hozta az irányjelezőt, csakaz oldalsó visszajelző
lámpa villog és a rendszer nem ad figyelmeztető
hangot. (Lásd “BSW/Blind Spot Intervention rend-
szerrel kapcsolatos óvintézkedések” jelen fejezet kö-
vetkező részében.)

A BSW rendszer be-, illetve
kikapcsolása (ON/OFF)

A BSW rendszer engedélyezéséhez vagy letiltá-
sához a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg a [Vezetési segédrendszerek] opciót az
alsó kijelzőn.
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2. Érintse meg a [Holttérasszisztens] opciót.

3. Érintse meg a [Blind Sport Warning] opciót a
rendszer be-, kikapcsolásához.

Az oldalsó visszajelző fényerejének beállítása:

Az oldalsó visszajelző fényerejének megváltoz-
tatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg a [Vezetési segédrendszerek] opciót az
alsó kijelzőn.

2. Érintse meg a [Holttérasszisztens] opciót.

3. Érintse meg a [+] vagy [-] opciót az [Oldaljelző
fényer. beáll.] opcióban és válassza ki a [Fé-
nyes], [Normál] vagy [Sötét] opciók valame-
lyikét.

Ha a fényerőt megváltoztatta, az oldalsó vissza-
jelző pár másodpercig világít.

BSW ideiglenesen nem elérhető
Ha a radar árnyékolva van, a BSW rendszer au-
tomatikusan deaktiválódik, a [Not available Si-
de radar obstructed] figyelmeztető üzenet jele-
nik meg, illetve a vezetőasszisztens holttér vis-
szajelzője (fehér) villog a gépjármű információs
kijelzőjén.

A BSW rendszer nem elérhető, amíg az akadá-
lyozás meg nem szűnik.

Ha a fenti akadályozások megszűntek, a BSW
rendszer működése automatikusan visszaáll.
További információért lásd “Radar karbantartása”
jelen fejezet következő részében.

BSW hibás működése
Ha a BSW rendszer hibásan működik, automati-
kusan kikapcsol, egy figyelmeztető hangjelzés
szólal meg és a rendszer a [System fault] figyel-
meztetést jeleníti meg a vezetőasszisztens holt-
tér figyelmeztető visszajelzőjével (narancssár-
ga) együtt, a gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Állítsa le a gépjárművet egy biztonságos helyen,
majd állítsa a sebességváltó kart “P” (parkolás)
állásba. Állítsa le a motort, majd indítsa újra. Ha
a [System fault] rendszerüzenet a vezetőasszisz-
tens holttér visszajelző (narancssárga) lámpával
együtt továbbra is látható, ellenőriztesse a BSW
rendszert egy INFINITI Központban vagy szak-
szervizben.

BLIND SPOT INTERVENTION RENDSZER
MŰKÖDÉSE

Ha a szenzorok gépjárművet érzékelnek az érzé-
kelési zónában, az oldalsó visszajelző lámpa,
amely a külső visszapillantó tükör belsejében
található, világít. Ha a gépjármű megközelíti a
sávelválasztó vonalat, az oldalsó visszajelző
lámpa felvillan és figyelmeztető hangot hall há-
romszor. Ezt követően a rendszer rövid időre
működésbe hozza a kormányművet vagy a féke-
ket, hogy segítsen visszavezetni a gépjárművet
a forgalmi sáv közepébe. Blind Spot Interventi-
on rendszer működik az irányjelző használatától
függetlenül.

MEGJEGYZÉS

• A figyelmezetés és a kormány, illetve a fékek alkal-
mazása csak akkor aktiválódik ha az oldalsó vis-
szajelző már akkor világított, amikor a gépjármű
megközelítette a sávelválasztó vonalat. Ha egy
másik gépjármű érkezik az érzékelési zónába azt
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követően, hogy a gépjármű már áthaladt a sável-
választó vonalon, nem hallható figyelmeztetés és
a rendszer a kormánykereket és a fékeket sem ak-
tiválja. (Lásd “BSW/Blind Spot Intervention veze-
tési helyzetek” jelen fejezet következő részében.)

• A Blind Spot Intervention rendszer általában előbb
aktiválódik mint a sávelhagyásra figyelmeztető (L-
DP) rendszer, ha a gépjármű a sávelválasztó vona-
lak felé közelít.

A Blind Spot Intervention rendszer bekapcsol,
ha a dinamikus vezetőasszisztens kapcsolóját a
kormánykeréken megnyomja, amikor a [Blind
Spot Intervention] opció engedélyezve van a be-
állítások menüben az alsó kijelzőn. A vezetőas-
szisztens holttér figyelmeztető (zöld) világít a
gépjármű információs kijelzőjén, ha a Blind
Spot Intervention rendszer be van kapcsolva.

A Blind Spot Intervention rendszer hangjelzést
ad és felkapcsolja az oldalsó visszajelzőt, még
akkor is, ha a BSW rendszer ki van kapcsolva.

A Blind Spot Intervention rendszer
engedélyezése/letiltása

A Blind Spot Intervention rendszer engedélyezé-
séhez és letiltásához a következő lépéseket
hajtsa végre.

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg a [Vezetési segédrendszerek] opciót az
alsó kijelzőn.

2. Érintse meg a [Holttérasszisztens] opciót.

3. Érintse meg a [Blind Spot Intervention] opci-
ót, hogy a rendszert engedélyezhesse vagy
letilthassa.

JVS0873XZ
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Blind Spot Intervention ideiglenesen
nem elérhető
A feltétel:

A következő feltételek fennállása esetén egy
hangjelzés szólal meg és a “currently unavailab-
le” figyelmeztetés jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén, majd a Blind Spot Interventi-
on rendszer automatikusan kikapcsol. A Blind
Spot Intervention rendszer nem elérhető, amíg
a feltételek már nem állnak fent.

• Ha a VDC/ESP (kivéve a TCS funkciót) vagy az ABS
működik.

• Ha az VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.

• Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló SNOW
üzemmódba van kapcsolva.

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fent, nyomja
meg a dinamikus vezetőasszisztens kapcsolóját
újra, így bekapcsolhatja a Blind Spot Interventi-
on rendszert.

B feltétel:

Ha a rendszer a radar korlátozottságát érzékeli,
a Blind Spot Intervention rendszer automatiku-
san kikapcsol, egy hangjelzés szólal meg, a [Not
available Side radar obstructed] figyelmeztetés
jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

A Blind Spot Intervention rendszer nem elérhe-
tő, amíg az akadályozás meg nem szűnik. Továb-
bi információért lásd “Radar karbantartása” jelen
fejezet következő részében.

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fent, a Blind
Spot Intervention rendszert kapcsolja be újra.
Ha a [Not available Side radar obstructed] figyel-
meztető üzenet jelenik meg még azt követően
is, hogy a Blind Spot Intervention rendszer újra
ON állásba váltott, álljon meg a gépjárművel egy
biztonságos helyen, állítsa a sebességváltó kart
“P” (parkolás) állásba és állítsa le a motort. El-
lenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat, ame-
lyek akadályozzák a szenzorokat a hátsó lökhá-
rítón és indítsa újra a motort.

Ha a [Not available Side radar obstructed] figyel-
meztető üzenet továbbra is villog, ellenőriztesse
a Blind Spot Intervention rendszereket egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

C feltétel:

Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben par-
kolt magas hőmérsékleti viszonyok között (kb.
40°C (104°F) felett) és a Blind Spot Intervention
rendszert ezt követően kapcsolta be, előfordul-
hat, hogy a Blind Spot Intervention rendszer
automatikusan deaktiválódik. A “High cabin
temperature” figyelmeztető üzenet jelenik meg
a gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a belső hőmérséklet lecsökken, nyomja meg
a dinamikus vezetőasszisztens kapcsolóját újra,
hogy visszakapcsolhassa a Blind Spot Interven-
tion rendszert.

Blind Spot Intervention hibás
működése
Ha a Blind Spot Intervention rendszer működé-
sében hiba lép fel, a rendszer automatikusan
kikapcsol, figyelmeztető hangot hall és a
[System fault] rendszerüzenet jelenik meg a ve-
zetőasszisztens holttér visszajelző (narancssár-
ga) lámpával együtt a gépjármű információs ki-
jelzőjén.

Teendők:

Állítsa le a gépjárművet egy biztonságos helyen,
majd állítsa a sebességváltó kart “P” (parkolás)
állásba. Állítsa le a motort, majd indítsa újra.

Ha a [System fault] rendszerüzenet a vezetőas-
szisztens holttér visszajelző (narancssárga)
lámpával együtt továbbra is látható, ellenőriz-
tesse a Blind Spot Intervention rendszert egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.
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BSW/BLIND SPOT INTERVENTION
RENDSZERREL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK

VIGYÁZAT

• Előfordulhat, hogy a radar szenzorok nem érzékel-
nek és nem aktiválják a BSW/Blind Spot Interven-
tion rendszereket ha bizonyos tárgyak jelen van-
nak, mint pl:

– Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

– Olyan gépjárművek, mint például motor-
ok, kis súlyú gépjárművek vagy magas
hasmagasságú gépjárművek.

– Közeledő gépjárművek.

– Az érzékelő zónában maradó gépjármű-
vek, ha álló helyzetből kezd el gyorsítani.

– Szomszédos sávban azonos sebességgel
haladó gépjármű.

– Hátulról nagy sebességgel érkező gépjár-
mű.

– Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

Lásd még “BSW/Blind Spot Intervention ve-
zetési helyzetek” jelen fejezet következő ré-
szében olyan szituációkért, amikor a radar
szenzor nem képes gépjárműve(ke)t érzé-
kelni.

• A BSW és Blind Spot Intervention rendszerek nem
lépnek működésbe (figyelmeztetés, kormányzás
vagy fékezés) olyankor, amikor más gépjárművek
csak áthaladnak az érzékelési zónán.

• A radarok érzékelő zónáját a standard sávszéles-
ség alapján határozták meg. Ha szélesebb forgal-
mi sávban halad, előfordulhat, hogy a rendszer
nem érzékeli a szomszédos sávban közlekedő gép-
járműveket. Ha szűkebb forgalmi sávban halad,
előfordulhat, hogy a rendszer olyan gépjárművet
érzékel, amely két forgalmi sávval arrébb halad.

• A radarokat úgy tervezték meg, hogy a legtöbb álló
tárgyat figyelmen kívül hagyja, elfordulhat azon-
ban, hogy a rendszer ilyen tárgyakat is érzékel:
szalagkorlátok, falak, díszek, álló gépjárművek. Ez
a normál működés része.

• Rossz időjárási körülmények vagy esőfelverődés
csökkenthetik a radarok érzékelőképességét.

• Előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli a sável-
választó vonalakat és a Blind Spot Intervention
rendszer nem működik megfelelően.

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy nin-
csenek megfelelően felfestve; sárga út-
burkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-
nak felfestve; az útburkolati jeleket víz,
sár vagy hó takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjaví-
tás után még megtalálható jelek.

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza a
kamera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ra-
kodik le a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfe-
lelően erősséggel szennyeződés miatt il-
letve ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a sávfigyelő kamerára.
(Például napkeltekor vagy napnyugtakor
közvetlen fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt be
vagy abból ki, híd alatt.)
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• Ne használja a Blind Spot Intervention rendszert a
következő körülmények között, mert a rendszer
hibás működését eredményezheti.

– Rossz időjárási viszonyok között (például
eső, köd, hó, stb.)

– Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.)

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha olyan abronccsal halad, amely nem
felel meg a normál feltételeknek (pl.: el-
használódott, alacsony nyomás, pótke-
rék, hólánc, nem standard felni).

– Ha a gépjármű nem eredeti kormány-, fé-
k- és felfüggesztés alkatrészekkel van
felszerelve.

• A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer hangereje,
lehúzott ablak) előfordulhat, hogy nem hallja meg
a figyelmezető hangokat.

BSW/BLIND SPOT INTERVENTION
VEZETÉSI HELYZETEK

Egy másik gépjármű közelít hátulról

Illusztráció 1: Az oldalsó visszajelző lámpa világ-
ít, ha a gépjármű a szomszédos sávban az érzé-
kelési zónába kerül.

Ha az előző gépjármű sokkal gyorsabban halad,
mint az Ön gépjárműve, előfordulhat, hogy az
oldalsó visszajelző lámpa nem világít azelőtt,
hogy a másik gépjármű Ön mellé érne. Minden
esetben használja a visszapillantó tükröket és
nézzen el abba az irányba, amerre haladni sze-
retne, hogy a sávváltás biztonsággal végrehajt-
hassa.

Illusztráció 2: Ha a vezető működésbe hozza az
irányjelzőt, az oldalsó visszajelző villog és két
figyelmeztető hangot hall.

MEGJEGYZÉS

Ha a vezető az előtt hozza működésbe az irányjelzőt,
hogy a másik gépjármű bekerülne az érzékelő zónába,
az oldalsó visszajelző villogni kezd, de a rendszer nem
ad figyelmeztető hangot, amikor érzékeli a másik jár-
művet.

SSD1026Z

Illusztráció 1 - Megközelítés hátulról

SSD1031Z

Illusztráció 2 - Megközelítés hátulról

SSD1044Z

Illusztráció 3 - Megközelítés hátulról
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Illusztráció 3: Ha a Blind Spot Intervention rend-
szer fel van szerelve az Ön gépjárművére és a
gépjárművel megközelíti a sávelválasztó vona-
lakat, miközben egy másik gépjármű van az ér-
zékelési zónában, a rendszer figyelmeztető
hangot szólaltat meg (háromszor) és az oldalsó
visszajelző villog. A Blind Spot Intervention
rendszer működésbe hozza a kormányművet
vagy a fékeket, így segítve vissza a gépjárművet
a forgalmi sáv közepébe.

MEGJEGYZÉS

Illusztráció 4: Ha álló helyzetből úgy gyorsít ki, hogy
egy másik gépjármű van az érzékelő zónában, előfor-
dulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a másik gép-
járművet.

Másik gépjármű előzése

Illusztráció 5: Az oldalsó visszajelző lámpa világ-
ít miközben egy másik gépjárművet előz és az a
gépjármű kb. 3 másodpercig az érzékelő zóná-
ban marad.

Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel las-
sabb gépjárműveket, ha azokat rövid időn belül
megelőzi.

Illusztráció 6: Ha a vezető akkor aktiválja az
irányjelzőt, amikor egy másik gépjármű is az
érzékelési zónában van, a rendszer figyelmezte-
tő hangot ad (kétszer) és az oldalsó visszajelző
lámpa villog.

Illusztráció 7: Ha a Blind Spot Intervention rend-
szer fel van szerelve az Ön gépjárművére és a
gépjárművel megközelíti a sávelválasztó vona-
lakat, miközben egy másik gépjármű van az ér-
zékelési zónában, a rendszer figyelmeztető
hangot szólaltat meg (háromszor) és az oldalsó
visszajelző villog. A Blind Spot Intervention
rendszer működésbe hozza a kormányművet
vagy a fékeket, így segítve vissza a gépjárművet
a forgalmi sáv közepébe.

SSD1032Z

Illusztráció 4 - Gyorsítás álló helyzetből

SSD1033Z

Illusztráció 5 - Másik gépjármű előzése

SSD1034Z

Illusztráció 6 - Másik gépjármű előzése

SSD1093Z

Illusztráció 7 - Másik gépjármű előzése

Elindulás és haladás 5-51



MEGJEGYZÉS

Illusztráció 8: Ha több gépjárművet előz meg egy sor-
ban, előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
első gépjármű után haladókat, mivel azok nagyon kö-
zel vannak egymáshoz.

Érkezés oldalról

Illusztráció 9: Az oldalsó visszajelző lámpa vi-
lágít ha gépjármű érkezik az érzékelő zónába
bármelyik oldalról.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik az azo-
nos sebességgel érkező, a zónába belépő gépjármű-
vet.

Illusztráció 10: Ha a vezető működésbe hozza az
irányjelzőt miközben egy másik gépjármű az ér-
zékelő zónában van, az oldalsó visszajelző vil-
logni kezd és a figyelmeztető hang kétszer meg-
szólal.

MEGJEGYZÉS

Ha a vezető az előtt hozza működésbe az irányjelzőt,
hogy a másik gépjármű bekerülne az érzékelő zónába,
az oldalsó visszajelző villogni kezd, de a rendszer nem
ad figyelmeztető hangot, amikor érzékeli a másik jár-
művet.

Illusztráció 11: Ha a Blind Spot Intervention
rendszer be van kapcsolva és a gépjármű meg-
közelíti a sávelválasztó vonalakat miközben egy
másik gépjármű az érzékelési zónában van, az
oldalsó visszajelző lámpa villog és a figyelmez-
tető hang háromszor megszólal. A Blind Spot
Intervention rendszer működésbe hozza a kor-
mányművet vagy a fékeket, így segítve vissza a
gépjárművet a forgalmi sáv közepébe.

SSD1036Z

Illusztráció 8

SSD1037Z

Illusztráció 9 - Közelítés oldalról

SSD1038Z

Illusztráció 10 - Közelítés oldalról

SSD1094Z

Illusztráció 11 - Közelítés oldalról
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MEGJEGYZÉS

• Illusztráció 12: A Blind Spot Intervention rendszer
nem működik, ha a gépjármű a sávelválasztó vona-
lon van és egy másik gépjármű van az érzékelési
tartományban. Ebben az esetben csak a BSW rend-
szer működik.

• Blind Spot Intervention kormányzás vagy a féke-
zés nem működik vagy megszakad és csak a fi-
gyelmezető hangjelzést hallja a következő körül-
mények fennállása esetén.

– Ha a gépjárművel a Blind Spot Interventi-
on rendszer működése közben gyorsul.

– Ha gyors kormánymozdulatokat végez.

– Ha az ICC, DCA, prediktív ütközésmegelő-
ző rendszer vagy az ütközés előtti vészfé-
kező rendszer figyelmeztetése megszó-
lal.

– Ha a vészvillogók aktívak.

– Ha kanyarban nagy sebességgel halad.

– Ha a fékpedált lenyomja (Közvetlen adap-
tív kormányzással nem rendelkező mo-
dellek).

ÜTKÖZÉST MEGAKADÁLYOZÓ
TOLATÓRENDSZER (BCI) (ha van)

VIGYÁZAT

• Az ütközést megakadályozó tolatórendszer (BCI)
nem helyettesíti a megfelelő vezetési művelete-
ket. Nem úgy tervezték, hogy megakadályozza a
más gépjárművekkel vagy tárgyakkal való ütkö-
zést, illetve nem biztosítja a teljes fékerőt. Amikor
parkolóhelyről tolat ki, minden esetben használja
a belső és visszapillantó tükröket és forduljon el
és nézzen körül abban az irányban, amelyre halad-
ni szeretne. Soha ne támaszkodjon csak a BCI
rendszerre.

• A radarnak vagy a szonárnak működésbeli korlátai
vannak. Ha a BCI rendszert bizonyos utakon, tala-
jon, közlekedési vagy időjárási viszonyok között
használja, előfordulhat, hogy a rendszer nem mű-
ködik megfelelően. Minden esetben saját magá-
ban bízzon, így elkerülheti a baleseteket.

BCI RENDSZER LEÍRÁSA (ha van)

Az ütközést megakadályozó tolatórendszer (BC-
I) segít felhívni a vezető figyelmét a gépjármű
mögött közeledő másik gépjárműre vagy gép-
jármű mögött található tárgyra, miközben a gép-
járművel a parkolóhelyről tolat ki.

Ha a sebességváltó karját “R” (hátramenet) ál-
lásba állítja és a gépjármű sebessége kevesebb,
mint kb. 8 km/h (5 MPH), a BCI rendszer műkö-
désbe lép.

SSD1040Z

Illusztráció 12 - Közelítés oldalról

JVS0866XZ
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A BCI rendszer a lökhárító két oldalán található
radar szenzorokatj1 használja a közeledő gép-
jármű érzékelésére, illetve (parkoló) szenzoro-
katj2 használja a hátsó tárgyak érzékelésére.

A radar szenzorokj1 a közeledő gépjárművet
már 15 m-es (49 ft) távolságról érzékelik. A szo-
nár (parkoló) szenzorokj2 a gépjármű mögött
található álló tárgyakat érzékelik, a lökhárítótól

mért kb. 1,5 m-es (4,9 ft) távolságról. A körülbe-
lüli érzékelési zónákat megtalálja az illusztráci-
ónj3 .

Ha a szonár szenzor oldalról közeledő gépjár-
művet érzékel vagy a parkoló szenzor álló tár-
gyat érzékel a gépjármű mögött, a rendszer viz-
uális és hallható figyelmeztetést ad. Ha a vezető
nem hozza működésbe a fékeket, a rendszer
automatikusan működésbe hozza a fékeket egy
pillanatra, amikor a gépjármű hátrafelé halad.
Az automatikus fékezés után a vezetőnek le kell
nyomnia a fékpedált, hogy a féknyomást fent
tarthassa. Ha a vezető lába a gázpedálon van, a
rendszer felfelé nyomja a gázpedált mielőtt mű-
ködésbe hozná a fékeket. Ha továbbra is nyomja
a gázpedált, a rendszer nem hozza működésbe
a fékeket.

JVS0173XZ

JVS0830XZ
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BCI RENDSZERREL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK (ha van)

VIGYÁZAT

• Minden esetben ellenőrizze a környezetet és tola-
táskor forduljon hátra, hogy ellenőrizhesse, mi
van a gépjármű mögött.

• A radar szenzor közeledő (mozgó) gépjárműveket
érzékel. A radar szenzor nem érzékelhet minden
tárgyat, például:

– Gyalogosok, kerékpárosok vagy állatok

– Olyan gépjárművet, amelynek sebessége
nagyobb, mint kb. 24 km/h (15 MPH)

• Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem érzékeli a
közeledő gépjárműveket bizonyos helyzetekben:

– Illusztráció a. Ha az Ön mellett parkoló
gépjármű eltakarja a radar szenzor által
kibocsátott sugarat.

– Illusztráció b. Ha a gépjárművel szögben
parkolt le a parkolóhelyen.

– Illusztráció c. Ha a gépjárművel emelkedő
területen parkolt le.

– Illusztráció d. Ha egy másik gépjármű for-
dul be vagy tolat be az Ön által használt
parkolóhely- sorba.

– Illusztráció e. Ha az Ön gépjárműve és a
közeledő gépjármű egymáshoz képest
kis szöget zár be.

• A következő körülmények között romlik a radar
szenzor azon képessége, hogy más gépjárműve-
ket felismerjen:

– Rossz időjárási körülmények

– Vízfelverődés

– Gépjárműre lerakódott jég

– Gépjárműre lerakódott dér

– Gépjárműre lerakódott szennyeződés

JVS0479X
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• Előfordulhat, hogy a szonár szenzor nem érzékeli:

– A kis vagy mozgó tárgyakat

– Ék alakú tárgyakat

– A lökhárítóhoz közel lévő tárgyakat (ke-
vesebb, mint kb. 30 cm (1 ft))

– Vékony tárgyakat, például köteleket, ve-
zetékeket és láncokat, stb.

• A BCI rendszer által alkalmazott fékezés nem olyan
hatékony lejtőn, mint egyenes terepen. Előfordul-
hat, hogy meredek lejtőn a rendszer nem működik.

• Ne használja a BCI rendszert a következő feltételek
teljesülése esetén, mert előfordulhat, hogy a rend-
szer nem működik megfelelően.

– Ha olyan abronccsal halad, amely nem
felel meg a normál feltételeknek (pl.: el-
használódott, alacsony nyomás, pótke-
rék, hólánc, nem standard felni).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

• A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer hangereje,
lehúzott ablak) előfordulhat, hogy nem hallja meg
a figyelmezető hangokat.

BCI RENDSZER MŰKÖDÉSE (ha van)

Ha a sebességváltó karját “R” (hátramenet) ál-
lásba állítja, a visszajelző a BCI ikononj1 felvil-
lan a felső képernyőn.

A BCI rendszer úgy működik, hogy a radart vagy
a szonár (parkoló) szenzorokat használva felis-
meri a gépjárműveket és/vagy tárgyakat.

Ha a radar oldalról érkező gépjárművet érzékel,
a rendszer figyelmeztető hangot ad (egy sípo-
lás), az oldalsó visszajelző villogni kezd azon az
oldalon, ahonnan a jármű érkezik, illetve egy
sárga négyzetes keretjA jelenik meg a felső
kijelzőn.

JVS0304XZ

Felső kijelző

JVS0832XZ

Oldalsó visszajelző lámpa

JVS0307XZ

Felső kijelző

JVS0172XZ
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MEGJEGYZÉS

• Abban az esetben, ha több gépjármű érkezik egy
sorban, vagy az ellenkező oldalról is érkezik gép-
jármű, a BCI rendszer által kiadott figyelmeztető
hang nem szólal meg újra azt követően, hogy az
első gépjármű elhaladt a szenzor előtt.

• A szonár rendszer hangjelzése, amely a gépjármű
mögött található tárgyat jelzi, magasabb priori-
tással bír, mint a BCI hangjelzés (egy sípolás),
amely a közeledő gépjárművet jelzi. Ha a szonár
rendszer egy tárgyat érzékel a gépjármű mögött
és ezzel egy időben a BCI rendszer egy közeledő
gépjárművet is érzékel, a következő visszajelzé-
sek jelennek meg:

– A szonár rendszer hangjelzése megszólal

– Az oldalsó visszajelző lámpa a közeledő
gépjármű oldalán villog, és

– Egy sárga négyszög jelenik meg a kijel-
zőn.

Ha tolatás közben a rendszer egy közeledő gép-
járművet vagy tárgyat érzékel a gépjármű mö-
gött, egy piros keret jelenik meg a kijelzőnjA
és a rendszer három figyelmeztető hangot ad.
Majd a rendszer egy pillanatra működésbe hoz-
za a fékeket. Az automatikus fékezés után a ve-
zetőnek le kell nyomnia a fékpedált, hogy a fék-
nyomást fent tarthassa.

Ha a vezető lámpa a gázpedálon van, a rendszer
a gázpedált felfelé nyomja mielőtt a fékeket mű-
ködésbe hozná. Azonban ha továbbra is nyomja
a gázpedált, a rendszer nem hozza működésbe
a fékeket.

A BCI rendszer nem működik ha a tárgyak na-
gyon közel vannak a lökhárítóhoz.

A BCI rendszer automatikusan bekapcsol min-
den egyes alakalommal, amikor a motort elindít-
ja.

A BCI rendszer ideiglenesen kikapcsolható a BCI
rendszer ikonjánakj1 megérintésével a felső
kijelzőn. A visszajelző a BCI ON ikonon kialszik.

Ha a sebességváltó karját újra “R” (hátramenet)
állásba állítja, a BCI rendszer bekapcsol.

JVS0173XZ JVS0307XZ JVS0304XZ

Felső kijelző
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A BCI rendszer be-, illetve
kikapcsolása (ON/OFF)

A BCI rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a <MENU> gombotj1 és érintse
meg a [Beállítások] opciót az alsó kijelzőn.

2. Érintse meg a [Kamera/Szonár] opciót.

3. Érintse meg a [Kamera] opciót.

4. Érintse meg a [Back-up Collision Interventi-
on] opciót, hogy a rendszert be- vagy kikap-
csolhassa (ON/OFF).

Ha a BCI rendszert kikapcsolta a [Back-up Colli-
sion Intervention] opció megérintésével, a BCI
rendszer nem kapcsolódik be automatikusan a
következő műveletek valamelyikével:

• Ha a váltókart “R” (Hátramenet) állásba állítja

• Ha a motort újraindította

BCI ideiglenesen nem elérhető
Ha a következő üzenetek valamelyik megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjén, egy figyel-
meztető hangjelzés szólal meg és BCI rendszer
automatikusan kikapcsol.

• [Unavailable High Accelerator Temperature]/[Not
available High accelerator temperature]:

Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben
parkolt magas hőmérsékleti viszonyok
között (kb. 40 °C (104 °F) felett) és ezt köve-
tően indult el, előfordulhat, hogy a BCI rend-
szer automatikusan deaktiválódik.

Teendők:

Ha a belső hőmérséklet lecsökkent, kapcsol-
ja be újra a BCI rendszert.

• [Not available Side Radar obstructed]:

Ha az oldalsó radar működése valamilyen ok
miatt korlátozva van.

Teendők:

Ha a korlátozás megszűnik, kapcsolja ki a BCI
rendszer, majd kapcsolja be újra.

• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a
BCI rendszer váratlanul felfelé nyomja a gázpedált
vagy egy pillanatra működésbe hozza a fékeket.
Ha gyorsítani szeretne, tartsa nyomva a gázpedált,
hogy a rendszer működését felülírja.

BCI hibás működése
Amikor a BCI rendszer működésében hiba lép
fel, automatikusan kikapcsol, egy figyelmeztető
hang szólal meg és a BCI [System fault] figyel-
meztető üzenete jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

Teendők

Állítsa le a gépjárművet egy biztonságos helyen,
majd állítsa a sebességváltó kart “P” (parkolás)
állásba. Állítsa le a motort, majd indítsa újra. Ha
a figyelmeztető üzenet továbbra is látható, el-
lenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központ-
ban vagy szakszervizben.

RADAR KARBANTARTÁSA

A BSW, Blind Spot Intervention és BCI (ha van)
rendszerek két radar szenzoraj1 a hátsó lökhá-
rító közelében helyezkednek el. A szenzorok te-
rületét minden esetben tartsa tisztán.

JVS0246XZ
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A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pá-
ra vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli te-
rületet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket
vagy ne fesse le az radarok környékét.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területé-
nek sérülését. Vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel, ha a ra-
darok környéke egy esetleges ütközés közben
megsérül.

A sebességkorlátozó lehetővé teszi, hogy a gép-
járművet egy beállított sebességgel tudja csak
vezetni. Amikor a sebességkorlátozó aktiválva
van, a már megszokott módon gyorsíthat és fé-
kezhet, de a gépjármű a beállított sebességet
nem fogja túllépni.

VIGYÁZAT

• Mindig ügyeljen a kihelyezett sebességkorlátozá-
sokra. Ne állítsa a sebességet ezen értékek fölé.

• A sebességkorlátozó állapotáról mindig győződ-
jön meg a gépjármű információs kijelzőjéről.

Ha a sebességkorlátozó be van kapcsolva, az
automatikus sebességszabályozó (ha van) vagy
intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
(ha van) nem működtethető.

A SEBESSÉGKORLÁTOZÓ RENDSZER
MŰKÖDÉSE
A sebességkorlátozó rendszert a következő se-
bességekre lehet beállítani.

• 30 - 220 km/h (20 - 137 MPH) (2,0L turbós benzines
motorral szerelt modellek)

• 30 - 250 km/h (20 - 155 MPH) (VR30DDTT motoros
modell)

A sebességkorlátozó rendszer kapcsolója a kor-
mánykeréken található.

1. <RES>/+ gomb

2. <SET>/- gomb

3. <CANCEL> kapcsoló

4. Sebességszabályozó vagy intelligens
sebességszabályozó (ICC) rendszer
FŐkapcsolója (A részletekért lásd

JVS0875XZ

Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszerrel nem
szerelt modellek

JVS0876XZ

Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszerrel szerelt
modellek

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ
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“Automatikus sebességszabályozó berendezés
(ha van)” jelen fejezet következő részében vagy
“Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
(ha van)” jelen fejezet következő részében.)

5. Sebességkorlátozó rendszer FŐkapcsolója
(A kapcsoló megnyomására a
sebességkorlátozó készenléti módba
kapcsol. Ha a sebességszabályozó
rendszer vagy az intelligens
sebességszabályozó (ICC) rendszer be van
kapcsolva, a rendszer kikapcsol és a
sebességszabályozó rendszer aktiválja a
készenléti üzemmódot.)

A sebességkorlátozó rendszer működése látha-
tó a gépjármű információs kijelzőjén.

1. Sebességkorlátozó rendszer visszajelzője

Ez a visszajelző színek segítségével jelzi a
sebességkorlátozó rendszer állapotát.

• Sebességkorlátozó visszajelzője (fehér):

Azt jelzi, hogy a sebességkorlátozó főkap-
csolója ON állásban van.

• Sebességkorlátozó visszajelzője (zöld):

Azt jelzi, hogy a sebességkorlátozó be van
kapcsolva.

2. A sebességjelző beállítása

A sebesség mértékegysége “km/h” és
“MPH” lehet. (Lásd az Infiniti InTouch hasz-
nálati útmutatót.)

Ha a gépjármű sebessége meghaladja a beállí-
tott sebességkorlátot, a visszajelző lámpa vil-
logni kezd. Ha a gépjármű sebessége 30 másod-
pernél tovább magasabb, mint a beállított se-
bességkorlát, a rendszer figyelmeztető hangot
ad.

A sebességkorlátozó nem fogja automatikusan
lelassítani a gépjárművet a beállított sebessé-
gértékre.

A sebességkorlátozó rendszer
bekapcsolása
Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer FŐ-
kapcsolóját. A sebességkorlátozó visszajelzője
(fehér) világít a gépjármű információs kijelző-
jén. A beállított sebességjelzőn “- - -” látható.

A sebességkorlát beállítása
1. Nyomja meg a <SET>/− gombot.

• Ha a gépjármű megállt, a beállított sebességér-
ték 30 km/h (20 MPH) lesz.

• Vezetés közben a beállított sebességérték az
éppen aktuális sebesség lesz.

2. Ha a sebességkorlát be van állítva, a sebes-
ségkorlátozó visszajelzője (zöld) világít és a
beállított sebesség visszajelzője világít a
gépjármű információs kijelzőjén.

A beállított sebességérték megváltoztatása:

A beállított sebességérték megváltoztatásához
válassza a következő műveletek valamelyikét.

• Nyomja meg és tartsa nyomva a <RES>/+ vagy <SET-
>/- gombot. A beállított sebességérték növekedni
vagy csökkenni fog kb.10 km/h- val vagy 10 MPH-
vel. (2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek)

• Nyomja meg és tartsa nyomva a <RES>/+ vagy <SET-
>/- gombot. A beállított sebességérték növekedni
vagy csökkenni fog kb.5 km/h- val vagy 5 MPH-vel.
(VR30DDTT motorral szerelt modell)

• Nyomja meg, majd gyorsan engedje fel a <RES>/+
vagy <SET>/- gombot. Minden egyes alkalommal,
amikor így tesz a sebesség kb. 1 km/h- val vagy 1
MPH- val emelkedik vagy csökken.

Ha a gépjármű 30 másodpercnél hosszabban
meghaladja a beállított és a kijelzőn megjelení-
tett sebességértéket azt követően, hogy az érté-
ket megváltoztatta, a rendszer figyelmeztető
hangjelzést ad.

JVS0284XZ
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Az előre beállított sebességértékhez való
visszatérés:

Nyomja meg a <RES>/+ gombot. A sebességkor-
látozó visszajelző lámpája (zöld) világít és a se-
bességkorlátozó visszatér az utolsó beállított
sebesség értékhez. Ha a gépkocsi sebessége az
utoljára beállított sebességérték felett van, a
sebességjelző villogni kezd. Ha a gépjármű 30
másodpercnél hosszabban meghaladja a beállí-
tott és a kijelzőn megjelenített sebességértéket
azt követően, hogy a korábban beállított érték-
hez visszatér, a rendszer figyelmeztető hangjel-
zést ad.

A sebességhatár törlése
A sebességkorlátozó rendszer értékeinek törlé-
séhez nyomja meg a <CANCEL> gombot. A sebes-
ségkorlátozó beállítását jelző visszajelző (zöld)
átvált a sebességkorlátozó visszajelzőjére (fe-
hér). (A beállított sebességet jelző indikátor a
kijelzőn marad).

Ha a gázpedált teljesen lenyomja (az ellenállási
ponton túl), a sebességkorlátozó működése ide-
iglenesen felfüggesztésre kerül és a gépjármű
sebessége a beállított érték felett lehet. (Előfor-
dulhat, hogy a sebességváltó visszavált alacso-
nyabb sebességi fokozatba.) A sebességkorlá-
tozó beállítását jelző visszajelző (zöld) továbbra
is világít a kijelzőn.

Ha a rendszer ideiglenesen nem üzemel és a
beállított sebességet túllépi, a beállított sebes-

ség visszajelzője villog, de rendszer nem szólal-
tatja meg a figyelmeztető hangjelzést.

Ha a gázpedál visszatér az ellenállási ponthoz
és a gépjármű sebessége visszaáll a beállított
értékre, a sebességkorlátozó rendszer aktiváló-
dik és szabályozza a gépjármű sebességét.

Ha a következő műveletek valamelyikét végre-
hajtja, a sebességkorlátozó működése törlésre
kerül és sebességkorlátozó beállítását jelző vis-
szajelző (zöld) kialszik. Ezek a törlési módok
törlik a sebességkorlátozó rendszer memóriá-
ját.

• Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer FŐkap-
csolóját.

• Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer FŐ-
kapcsolóját vagy az ICC rendszer FŐkapcsolóját.

A sebességkorlátozó rendszer hibás
működése
Ha a sebességkorlátozó működésében hiba lép
fel, a sebességkorlátozó beállítását jelző vissza-
jelző (zöld) villog az információs kijelzőn. Kap-
csolja ki a sebességkorlátozó rendszer FŐkap-
csolóját és ellenőriztesse a rendszert egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

1. <RES> RESUME/ACCELERATE (+) kapcsoló

2. <SET>/COAST (-) kapcsoló

3. <CANCEL> kapcsoló

4. Automatikus sebességszabályozó
FŐkapcsolója

5. A sebességkorlátozó rendszer
FŐkapcsolója (Lásd “Sebességkorlátozó”
jelen fejezet előző részében a részletekért.)

JVS0875XZ
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Cruise visszajelzés

AUTOMATIKUS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
BERENDEZÉS (ha van)
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A sebességszabályozó rendszer visszajelzője,
illetve a beállított sebesség megjelenik a gép-
jármű információs kijelzőjén. A sebességszabá-
lyozó rendszer visszajelzője színekkel jelzi a
rendszer állapotát.

VIGYÁZAT

• Mindig vegye figyelembe az adott sebességkorlá-
tozásokat, soha ne állítsa az automatikus sebes-
ségszabályozó berendezést annál magasabb ér-
tékre.

• Ne használja az automatikus sebességszabályozó
berendezést a következő körülmények között. Ha
így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű felett, ami-
vel balesetet okozhat.

– Ha nem lehetséges a jármű sebességét
állandó értéken tartani

– Ha nagy forgalomban vezet

– Ha olyan forgalomban vezet, ahol a se-
besség folyamatosan változik

– Ha szeles területeken vezet

– Ha kanyargós vagy hegyes területeken
vezet

– Ha csúszós úton vezet (eső, hó, jég, stb.)

A SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSSAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Az automatikus sebességszabályozó berendezés
hiba esetén automatikusan kikapcsol. A sebesség-
szabályozó rendszer visszajelzője (zöld) villog a
gépjármű információs kijelzőjén, így figyelmeztet-
ve a vezetőt.

• Ha a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete túl ma-
gas, az automatikus sebességszabályozó rendszer
automatikusan kikapcsol.

• Ha a visszajelző (zöld) villog, forgassa el a sebes-
ségszabályozó rendszer FŐkapcsolóját OFF állásba
és ellenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központ-
ban vagy szakszervizben.

• A sebességszabályozó visszajelző (zöld) villoghat
ha a sebességszabályozó rendszer FŐkapcsolója
ON állásban van és közben megnyomja a <RES>
RESUME/ACCELERATE, <SET>/COAST vagy <CAN-
CEL> gombok valamelyikét. Az automatikus sebes-
ségszabályozó rendszer megfelelő beállításához a
következők szerint járjon el.

AZ AUTOMATIKUS
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ RENDSZERREL
KAPCSOLATOS MŰVELETEK
Az automatikus sebességszabályozó rendszert
40 km/h (25 MPH) felett lehet használni, és eb-
ben az esetben még a gázpedálra sem kell lép-
nie.

Az automatikus sebességszabályozó rendszer
önmagától kikapcsol, ha a gépjármű sebessége
több, mint 13 km/h- val (8 MPH) a beállított se-
besség alá csökken.

A sebességváltó “N” (üres) állásba állításával
törli a sebességszabályozó működését.

Az automatikus sebességszabályozó
rendszer bekapcsolása
Nyomja meg az automatikus sebességszabályo-
zó rendszer FŐkapcsolóját. A sebességszabá-
lyozó visszajelzője (fehér) világít a gépjármű in-
formációs kijelzőjén.

Az utazósebesség beállítása
1. Gyorsítson fel a kívánt sebességre.

2. Nyomja meg a <SET>/COAST (-) kapcsolót,
majd engedje fel.

3. A sebességszabályozó visszajelzője (zöld) vi-
lágít a gépjármű információs kijelzőjén.

4. Vegye le a lábát a gázpedálról.

A gépjármű ekkor már tartani fogja a beállított
sebességet.

A beállított sebesség megjelenik a gépjármű in-
formációs kijelzőjén. A sebesség mértékegysé-
ge “km/h” és “MPH” lehet. (Lásd az Infiniti In-
Touch használati útmutatót.)
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Másik gépjármű előzése:

Nyomja le a gázpedált a felgyorsításhoz. Miután
felengedte a gázpedált, a gépjármű automatiku-
san visszaáll a korábban beállított sebességre.

Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a beállí-
tott sebességet hegymenetben vagy lejtmenet-
ben. Ilyen esetekben az automatikus sebesség-
szabályozó rendszer bekapcsolása nélkül
vezessen.

Alacsonyabb sebességre való váltás:

A következő módszerek bármelyikével alacso-
nyabb sebességre válthat.

• Enyhén érintse meg a lábfékpedált. Amikor a jármű
eléri a kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel
a <SET>/COAST (-) kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET>/COAST (-)
kapcsolót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebessé-
get, engedje fel a <SET>/COAST (-) kapcsolót.

• Gyorsan nyomja meg, majd engedje fel a <SET>/
COAST (-) kapcsolót. Ezzel csökkentheti a gépjármű
sebességét 1,6 km/h-val (1 MPH) (kivéve Európa)
vagy 1 km/h-val (1 MPH) (Európa).

Nagyobb sebességre való váltás:

A következő módszerek bármelyikével nagyobb
sebességre válthat.

• Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a kívánt
sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET>/COAST (-) kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES> RESUME/
ACCELERATE (+) kapcsolót. Amikor a jármű eléri a
kívánt sebességet, engedje fel a RESUME/ACCELE-
RATE (+) kapcsolót.

• Gyorsan nyomja meg, majd engedje fel a <RES>
RESUME/ACCELERATE (+) kapcsolót. Ezzel növelhe-
ti a gépjármű sebességét 1,6 km/h-val (1 MPH) (ki-
véve Európa) vagy 1 km/h-val (1 MPH) (Európa).

Az előre beállított sebességre való visszaté-
rés:

Nyomja le, majd engedje fel a <RES> RESUME/
ACCELERATE (+) kapcsolót.

A jármű visszatér az utoljára beállított utazóse-
bességhez, amikor túllépi a 40 km/h (25 MPH)
sebességet.

Az utazósebesség törlése
A következő lehetőségek bármelyikével törölhe-
ti az előre beállított sebességet.

• Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót.

• Nyomja meg a lábfékpedált.

• Nyomja meg az automatikus sebességszabályozó
rendszer FŐkapcsolóját.

Ha a fenti műveletek bármelyikét végrehajtja, a
sebességszabályozó rendszer visszajelzőjének
színe zöldről fehérre vált.

Az intelligens sebességszabályozó (ICC) fenn-
tartja a beállított távolságot az elöl haladó gép-
jármű mögött a 0 - 180 km/h (0 - 112 MPH) se-
bességtartományon belül.

A sebességet a vezető állíthatja be a 32 - 180
km/h (20 - 112 MPH) tartományban.

A gépjármű a beállított sebességgel halad, ha
az úttesten nincs akadály.

Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód
közül az egyikre állítható be.

• Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:

A kiválasztott távolság tartása az Ön és az
elöl haladó gépjármű között, a beállított se-
bességig.

• Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó üzemmód:

Utazás a beállított sebességgel.

VIGYÁZAT

• Bármelyik üzemmódot is használja, mindig vezes-
sen óvatosan és körültekintően. Olvassa el és ér-
telmezze a használati útmutatót, mielőtt az ICC
rendszert használná. Súlyos sérülések vagy halá-
lesetek elkerülése érdekében ne hagyatkozzon a
rendszerre, ne hagyja, hogy vészhelyzetekben a
rendszer szabályozza a gépjármű sebességét. Az
ICC rendszert csak megfelelő út- és közlekedési vi-
szonyok között használja.

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC)
RENDSZER (ha van)
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• Ha a hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmódot használja, egy figyelmeztető
hangot hall, amely arra figyelmezteti, hogy az elöl
haladó jármű túl közel van. Fordítson különös fi-
gyelmet az elöl haladó jármű és az Ön járműve
közötti távolságra, egyéb esetben ütközés történ-
het.

Az ICC rendszer nem működtethető, ha a sebes-
ségkorlátozó rendszer be van kapcsolva. (Lásd
“Sebességkorlátozó” jelen fejezet előző részében a
sebességkorlátozó rendszer használatával kap-
csolatban.) 1. Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód

2. Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód

Nyomja meg a FŐkapcsolótjA , hogy a gépjár-
mű- gépjármű távolság üzemmódj1 illetve a
hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmódj2 között váltani tudjon.

A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódotj1
kiválaszthatja, ha a FŐkapcsolót jA gyorsan
megnyomja és felengedi. A hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó üzemmódj2
kiválasztásához nyomja meg és tartsa nyomva a
FŐkapcsolótjA több, mint 1,5 másodpercig.

Ha az egyik üzemmódot kiválasztotta, nem vált-
hat a másik üzemmódra. Az üzemmód megvál-
toztatásához nyomja meg a FŐkapcsolót egy-
szer, hogy a rendszert kikapcsolja. Majd nyomja

meg a FŐkapcsolót újra a rendszer visszakap-
csolásához és a kívánt üzemmód kiválasztásá-
hoz.

Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott beál-
lítást az ICC kijelzőn.

A gépjármű- gépjármű távolság üzemmód mű-
ködésével kapcsolatban lásd a következő leí-
rást. A hagyományos (fix sebességes) sebesség-
szabályozó üzemmód működésével kapcsolat-
ban lásd “Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód” jelen fejezet követke-
ző részében.

GÉPJÁRMŰ- GÉPJÁRMŰ TÁVOLSÁG
ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódotj1
kiválaszthatja, ha a FŐkapcsolót jA gyorsan
megnyomja és felengedi.
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GÉPJÁRMŰ- GÉPJÁRMŰ TÁVOLSÁG
ÜZEMMÓD
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban az
intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
automatikusan fenntartja a kiválasztott távolsá-
got az elöl haladó gépjárműhöz képest a meg-
határozott sebesség függvényében (a beállított
sebességhatárig), vagy fenntartja a beállított
sebességet, ha a út üres a gépjármű előtt.

Az ICC rendszer segítségével a vezető tartani
tudja a többi gépjármű sebességét anélkül,
hogy folyamatosan változtatnia kellene a beállí-
tott sebességértéket, ahogy azt a normál sebes-
ségszabályozó rendszerben meg kellene tennie.

A GÉPJÁRMŰ- GÉPJÁRMŰ TÁVOLSÁG
ÜZEMMÓD HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű telje-
sítményét, ha egy másik gépjárművet követ azo-
nos forgalmi sávban.

Ha a radarjA egy lassabban haladó járművet
észlel, a rendszer csökkenti a gépjármű sebes-
ségét, így az Ön járműve az elöl haladó járművet
a meghatározott távolságra követi.

A rendszer automatikusan vezérli a gyorsítást
és a fékezést (a fékerő körülbelül 40%-ig) ha
szükséges.

A szenzor hatótávolsága kb. 200 m (650 ft) előre.

VIGYÁZAT

• Ez a rendszer csak egy segítség és nem egy ütkö-
zés elkerülésére figyelmeztető vagy azt megaka-

dályozó rendszer. A vezető felelős a biztonságos
vezetésért, valamint a gépjármű kontroll alatt tar-
tásáért.

• A rendszert elsődlegesen egyenes, száraz, nyílt
utakon enyhe forgalom mellett célszerű alkalmaz-
ni. Nem javasolt a rendszer használata városi for-
galomban vagy zsúfolt területeken.

• A rendszer nem alkalmazkodik automatikusan az
útviszonyokhoz. A rendszert folyamatosan haladó
forgalomban célszerű használni. Ne használja éles
kanyarokkal tűzdelt utakon, jéggel borított utakon
vagy heves esőben, ködben.

A radar nem érzékeli a következő tárgyakat:

• Álló és lassan haladó gépjárműveket

• A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat az úton

• Az azonos sávban közeledő járműveket

• Motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi sávban el-
toltan közlekednek

VIGYÁZAT

• Mivel a távolságérzékelő rendszernek vannak tel-
jesítménybeli korlátai, soha ne bízzon meg csak
az intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer-
ben. A rendszer nem korrigálja a figyelmetlen ve-
zetésből, rossz látási viszonyokból (eső, köd) vagy
rossz időjárási körülményekből fakadó helyzete-
ket. Csökkentse a gépjármű sebességét a fékpedál
lenyomásával, az elöl haladó gépjármű távolságá-
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nak és az egyéb környezeti tényezők függvényé-
ben, hogy a gépjárművek közötti biztonságos tá-
volságot fenn tudja tartani.

• Ha az elöl haladó jármű megáll, az Ön gépjárműve
is álló helyzetre lassít a rendszer korlátain belül. A
rendszer kikapcsol, ha úgy ítéli meg, hogy a gép-
kocsi álló helyzetre lassított és figyelmezető
hangjelzést ad. Annak érdekében, hogy a gépjár-
mű további mozgása megakadályozható legyen, a
vezetőnek le kell nyomnia a fékpedált.

• A rendszer bizonyos út- illetve időjárási viszonyok
között nem érzékeli az Ön előtt haladó járművet. A
balesetek elkerülése érdekében soha ne használja
az ICC rendszert a következő körülmények között:

– Forgalmas vagy éles kanyarokkal tűzdelt
úton

– Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó, stb.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, kö-
d, hó, stb.)

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ta-
pad a rendszer érzékelőjére

– Meredek lejtőkön (a gépkocsi a beállított
sebességérték fölé gyorsulhat és a gya-
kori fékezés a fékek túlmelegedését
okozná)

– Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emel-
kedőkön

– Ha a közlekedési viszonyok megnehezítik
a megfelelő távolság betartását a gépjár-
művek között az állandó gyorsítás és las-
sítás miatt

• Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között egy gép-
jármű vagy tárgy hirtelen bekerülhet a szenzor
érzékelési zónájába és automatikus fékezést vált-
hat ki. Előfordulhat, hogy a távolságot csak a gáz-
pedál megnyomásával tudja fenntartani. Mindig
figyeljen a forgalomra és kerülje az ICC használatát
a nem javasolt körülmények között.

GÉPJÁRMŰ- GÉPJÁRMŰ TÁVOLSÁG
ÜZEMMÓD MŰKÖDÉS

Mindig figyeljen oda a jármű működésére és
álljon készen a manuálisan történő beavatko-
zásra. Az intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszer gépjármű- gépjármű távolság üzem-
módja bizonyos körülmények között nem képes

fenntartani a gépjárművek közötti távolságot
(követési távolság) vagy a kiválasztott sebessé-
get.

A gépjármű- gépjármű távolság vezérlőegysége
egy szenzortjA használ az elöl haladó gépjár-
mű érzékelésére, amely szenzor az első lökhárí-
tóban található hűtőrács mögött található. A
szenzor általában az elöl haladó gépjárművek-
ről érkező jeleket érzékeli. Ha az ICC rendszer
nem érzékel visszaverődést az elöl haladó gép-
járműről, előfordulhat, hogy nem tudja tartani a
kiválasztott távolságot.

A következőkben olyan körülményeket sorol-
tunk fel, amely körülmények között a szenzor
nem érzékeli a jeleket:

• Ha hó vagy eső felverődés csökkenti a látótávolsá-
got

• Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomagtartóban
különösen nehéz csomag található

Az ICC rendszert úgy tervezték meg, hogy auto-
matikusan ellenőrizze a szenzor működését a
rendszer korlátain belül. Ha a szenzor szennye-
ződéssel fedett vagy le van takarva, a rendszer
automatikusan törli a működését. Ha a szenzor
környezete jéggel, átlátszó vagy áttetsző műa-
nyaggal, stb. borított, előfordulhat, hogy az ICC
rendszer nem érzékel. Ezekben az esetekben a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmód nem
törlődik de nem is képes az elöl haladó jármű
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mögött a meghatározott követési távolságot tar-
tani. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg
a szenzor környezetét.

A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot úgy
tervezték meg, hogy fenntartsa a kiválasztott
távolságot és csökkentse a gépjármű sebessé-
gét úgy, hogy az megfeleljen az elöl haladó jár-
mű sebességének; a rendszer csökkenti a se-
bességet ha szükséges és ha az elöl haladó jár-
mű megáll, a Ön gépjárműve is álló helyzetre
lassít. Azonban az ICC rendszer csak a gépjármű
teljes fékerejének körülbelül 40 %-át használja.
A rendszert csak akkor szabad használni, ha a
közlekedési viszonyok lehetővé teszik a jármű
számára a folyamatos sebességtartást, vagy
amikor a sebességek jelentősen változnak. Ha
egy gépjármű az azonos forgalmi sávba bevág
az Ön gépjárműve elé vagy ha az elöl haladó
gépjármű hirtelen lassít, a járművek közötti tá-
volság kisebb lehet, mert az ICC rendszer nem
tudja elég gyorsan lelassítani az Ön járművét.
Ha ez előfordul, az ICC rendszer figyelmeztető
hangot ad és a rendszerkijelző villogni kezd,
hogy figyelmeztesse a vezetőt a szükséges lépé-
sek megtételére.

A rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangot
ad, ha a sebesség kb. 24 km/h-ra (15 MPH) csök-
ken és nem érzékel elöl haladó járművet. A rend-
szer akkor is kikapcsol, ha a gépjármű sebessé-
ge a megadott maximális érték fölé emelkedik.

Lásd “Figyelmeztetés a megközelítésre” jelen fejezet
következő részében.

A rendszer a következő elemeket szabályozza a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban:

• Ha nincs elöl haladó gépjármű, a rendszer a gép-
jármű- gépjármű távolság üzemmódban fenntartja
a vezető által beállított sebességet. A beállítható
sebességtartomány 32 - 180 km/h (20 - 112 MPH).

• Ha a gépjármű előtt egy másik gépkocsi halad, a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmód úgy állítja
be a gépkocsi sebességét, hogy a két gépkocsi
között lévő távolság megfeleljen a vezető által be-
állított távolságnak. A rendszer által használt se-
bességhatárok a beállított értékekig terjednek. Ha
az elöl haladó jármű megáll, az Ön gépjárműve is
álló helyzetre lassít a rendszer korlátain belül. Ha
a rendszer egy figyelmeztető hang kíséretében ki-
kapcsol, ha úgy ítéli meg, hogy a gépjármű megállt.

• Ha az elöl haladó gépjármű kitért a forgalmi sávból,
a gépjármű- gépjármű távolság üzemmód felgyor-
sítja a gépjárművet és tartja a beállított sebessé-
get.

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű
sebességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló
vagy lassan mozgó gépjárművet közelít meg. Fi-
gyelmet kell fordítania a gépjármű működésére,
hogy az elöl haladó gépjármű mögött megfelelő
távolságot tudjon tartani, amikor fizetőkapuhoz
ér vagy forgalmi dugóban közlekedik.
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A radar szenzorának működési zónája korláto-
zott. Az elöl haladó gépjárműnek a gépjármű-
gépjármű távolság üzemmód érzékelő zónáján
belül kell lenni, hogy az elöl haladó jármű mö-
gött a beállított távolság tartható legyen.

Az elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési zó-
nából, ha a forgalmi sávban megváltoztatja po-
zícióját. Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzé-
keli a motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi
sáv középvonalához képest eltolva közleked-
nek. Előfordulhat, hogy a forgalmi sávba belépő
gépjárművet a rendszer addig nem érzékeli,
amíg az teljesen be nem lépett a sávba. Ha ez
előfordul, az ICC rendszer figyelmezteti a veze-
tőt úgy, hogy a rendszer visszajelző lámpája
villog és közben figyelmeztető hangot is hall. A
vezetőnek manuálisan kell szabályoznia a tá-
volságot az elöl haladó gépjárműhöz képest.
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen,
szűk úton vagy építés alatt lévő úton halad, a
radar szenzora érzékelheti a szemközti sávban
közlekedő gépjárműveket is, de előfordulhat az
is, hogy ideiglenesen nem érzékeli az azonos
forgalmi sávban elöl haladó járművet. Ennek kö-
vetkeztében az ICC rendszer lassíthatja vagy
gyorsíthatja a gépjárművet.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásol-
hatja a gépjármű működése (kormánymanőve-
rek vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozí-
ció, stb.) vagy a gépjármű állapota. Ha ez előfor-
dul, az ICC rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy,
hogy a rendszer visszajelző lámpája villog és a
figyelmeztető hang váratlanul megszólal. Eb-
ben az esetben manuálisan kell az elöl haladó
gépjárműhöz viszonyított távolságot tartani.

Ha autópályán halad a beállított sebességgel és
utolér egy lassabban haladó gépjárművet, az
ICC rendszer beállítja a elöl haladó gépjárműhöz
mért, a vezető által beállított sebességet. Ha az
elöl haladó gépjármű sávot vált vagy lehajt az
autópályáról, az ICC rendszer felgyorsítja a jár-
művet és tartja a beállított sebességet. Fordít-

son figyelmet az egyes vezetési műveletekre,
hogy a gyorsítás alatt a gépjárművet uralma
alatt tudja tartani.

Előfordulhat, hogy a gépjármű kanyargós, hegy-
es területeken nem tudja tartani a beállított se-
bességet. Ha ez előfordul, manuálisan kell a
gépjármű sebességét szabályozni.

ICC rendszer kapcsolója

A rendszer a FŐkapcsolóval és másik négy kap-
csolóval szabályozható, amelyek a kormányke-
réken kerültek elhelyezésre.

1. <RES> RESUME/ACCELERATE (+) kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy fokoza-
tosan növeli a sebességet.

2. <SET>/COAST (-) kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása, fokoza-
tosan csökkenti a sebességet.
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3. <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

4. FŐkapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni le-
het

5. DISTANCE kapcsoló:

Megváltoztatja a gépkocsi által tartott köve-
tési távolságot:

• Long (Hosszú)

• Middle (Közepes)

• Short (Rövid)

6. A sebességkorlátozó rendszer FŐkapcsolója
(Lásd “Sebességkorlátozó” jelen fejezet előző ré-
szében a részletekért. Ha a gombot megnyom-
ja, az ICC rendszer kikapcsol.)

ICC rendszer kijelzője és visszajelzői

A kijelző a kilométeróra és a fordulatszámmérő
között helyezkedik el.

1. Ez a visszajelző színekkel jelöli az ICC rend-
szer állapotát.

• Az intelligens sebességszabályozó rendszer ON
visszajelzője (fehér):

Jelzi, hogy a FŐkapcsoló BE van kapcsolva.

• Az intelligens sebességszabályozó rendszer be-
állítását jelző visszajelző (zöld):

Azt jelzi, hogy a sebességszabályozó
rendszer be van kapcsolva.

• Az intelligens sebességszabályozó rendszer fi-
gyelmeztető visszajelzője (narancssárga):

Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az ICC rend-
szer működésében.

2. Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajel-
ző:

Jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó
járművet.

3. Beállított sebesség visszajelzője:

Jelzi a beállított gépjármű sebességet. A se-
besség mértékegysége “km/h” és “MPH” le-
het. (Lásd az Infiniti InTouch használati útmu-
tatót.)

4. Beállított távolság visszajelzője:

Megjeleníti a gépjárművek közötti távolsá-
got, amelyet a DISTANCE kapcsolóval állíthat
be.

Gépjármű- gépjármű távolság
üzemmód működtetése

A sebességszabályozó üzemmód bekapcsolá-
sához gyorsan nyomja meg és engedje fel a FŐ-
kapcsolótjA . Az intelligens sebességszabályo-
zó rendszer (ICC) ON visszajelzője (fehér), a be-
állított távolság visszajelzője és a gépjármű
sebesség visszajelzője felvillan és készenléti ál-
lapotba kerül a beállításhoz.
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Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a
gépjárművet a kívánt sebességre, majd nyomja
meg és engedje fel a <SET>/COAST (-) kapcsolót.
(Az ICC rendszer beállítását jelző lámpája (zöld),
az elöl haladó gépjármű érzékelését jelző lám-
pa, a beállított távolság lámpája és a beállított
sebesség visszajelző lámpája felvillan.) Vegye
le a lábát a gázpedálról. A jármű tartani fogja a
beállított sebességet.

Ha a <SET>/COAST (-) kapcsolót a következő kö-
rülmények között nyomja meg, a rendszert nem
lehet beállítani. A beállított sebesség visszajel-
ző lámpája kb. 2 másodpercig villog:

• Ha 32 km/h-nál (20 MPH) alacsonyabb sebesség-
gel halad és a gépjármű előtt nem érzékelhető má-
sik jármű.

• Ha a sebességváltó nem “D” (haladás) vagy kézi
üzemmódban van.

• Ha a rögzítőfék be van húzva

• Ha a vezető a fékeket működteti

Ha a <SET>COAST (-) kapcsolót a következő kö-
rülmények között nyomja meg, a rendszert nem
lehet beállítani.

Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és a
[Not available] figyelmeztető üzenet jelenik meg
a gépjármű információs kijelzőjén.

• Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló SNOW
üzemmódba van kapcsolva. (Az ICC rendszer hasz-
nálatához állítsa az INFINITI üzemmódválasztó
gombot SNOW üzemmódtól eltérő módba, nyomja
meg a MAIN kapcsolót, hogy az ICC rendszert kikap-
csolhassa és állítsa vissza az ICC rendszer kapcso-
lóját a MAIN kapcsoló ismételt megnyomásával.)

Az INFINITI üzemmódválasztó gomb haszná-
latával kapcsolatos további információkért
lásd “INFINITI üzemmódválasztó” jelen fejezet elő-
ző részében.

• Ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)
vagy az elektronikus stabilizáló program (ESP) ki
van kapcsolva. (Az ICC rendszer használatához
kapcsolja be a VDC vagy az ESP rendszert. Nyomja
meg az ICC rendszer FŐkapcsolóját a kikapcsolás-
hoz, majd újra nyomja meg az ICC rendszer FŐkap-
csolóját az újraindításhoz.)

A VDC és ESP rendszerekkel kapcsolatos to-
vábbi információkért lásd “Menetstabilizáló
rendszer (VDC) (Oroszország és Ukrajna)” jelen fe-
jezet előző részében vagy “Elektronikus Menets-
tabilizáló rendszer (ESP) (Európa)” jelen fejezet
előző részében.

• Ha az ABS, VDC vagy az ESP rendszer (beleértve a
kipörgésgátló rendszert is) működik.

• Ha a kerekek elpörögnek. (Az ICC rendszer haszná-
latához győződjön meg arról, hogy a kerekek nem
pörögnek ki.)
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A rendszer működése
1. A rendszer beállításait jelző képernyő elöl ha-

ladó gépjárművel

2. A rendszer beállításait jelző képernyő elöl
haladó gépjármű nélkül

VIGYÁZAT

Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó jármű-
höz képest szabályozza a követési távolságot, auto-
matikusan növeli vagy csökkenti a gépjármű sebessé-
gét, az elöl haladó jármű sebességének függvényé-
ben. Nyomja le a gázpedált, hogy megfelelően fel
tudja gyorsítani a gépjárművet, ha sávváltás szüksé-
ges. Nyomja le a fékpedált, ha a járművet lassítani
szeretné, hogy az elöl haladó járműhöz képest a meg-
felelő távolságot fenn tudja tartani, ha az hirtelen
lassítana, vagy egy másik gépjármű bevágna Ön elé.
Mindig legyen éber ha a ICC rendszert használja.

A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfe-
lelően kell a gépjármű sebességét meghatároz-
nia. Az ICC rendszer fenntartja a beállított sebes-
séget, hasonlóan a hagyományos sebességsza-
bályozó rendszerhez, amíg nem észlel másik
gépjárművet az adott forgalmi sávban.

Az ICC rendszer megjeleníti a beállított sebessé-
get.

Elöl haladó jármű érzékelése:

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos
forgalmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gép-
járművet úgy, hogy szabályozza a gázadást és
működésbe hozza a fékeket, hogy a sebesség
megfeleljen az elöl haladó lassabb gépjármű se-
bességének. Ezt követően fenntartja a gépjármű
sebességét, függően az elöl haladó gépjármű
sebességétől, valamint fenntartja a kiválasztott
távolságot.

Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a fék-
lámpák felvillannak.

Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez nem
hiba.

Ha a rendszer egy gépjárművet érzékel, a figyel-
meztető ikon megjelenik. Az ICC rendszer meg-
jeleníti a beállított sebességet és a kiválasztott
távolságot is.

Nincs elöl haladó gépjármű:

Ha a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet,
az ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a gép-
járművet a z előzőleg már beállított sebességér-
tékre. Az ICC rendszer fenntartja a beállított se-
bességet.

Ha a rendszer nem érzékel gépjárművet, a figyel-
meztető ikon kialszik.

Ha a beállított értékre való felgyorsítás során,
vagy az ICC rendszer működés során bármikor
egy gépjármű jelenik meg az Ön járműve előtt,
az ICC rendszer beállítja a távolságot ahhoz a
gépjárműhöz.

Ha a rendszer nem érzékel 24 km/h-nál alacso-
nyabb (15 MPH) sebességgel közlekedő jármű-
vet, kikapcsol.
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Másik gépjármű előzése közben a beállított se-
besség visszajelző lámpája villogni kezd, ami-
kor a gépjármű meghaladja a beállított sebessé-
get. Az elöl haladó gépjárműre figyelmeztető
visszajelző kialszik, ha a gépkocsi előtti terület
szabad. Ha felengedi a gázpedált, a gépkocsi
visszatér az előzőleg már beállított sebességre.

Annak ellenére, hogy az ICC rendszerben egy
sebesség meghatározásra került, Ön lenyom-
hatja a gázpedált, ha a gépjármű hirtelen gyor-
sítására van szükség.

A beállított sebesség megváltoztatása
Az előzetesen beállított sebesség törléséhez a
következő módokon járhat el:

• Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. A beállított se-
besség visszajelző kialszik.

• Érintse meg a fékpedált. A beállított sebesség vis-
szajelző kialszik.

• Kapcsolja ki a FŐkapcsolót. Mind az intelligens se-
bességszabályozó rendszer beállítását jelző lámpa
(zöld), mind pedig beállított sebességet jelző lám-
pa kikapcsol.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követ-
kező három művelet valamelyikét alkalmazhat-
ja:

• Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a kívánt
sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET>/COAST (-) kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES> RESUME/
ACCELERATE (+) kapcsolót. A beállított sebesség
kb. 5 km/h-s vagy 5 MPH-s lépésenként emelkedik.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES> RESU-
ME/ACCELERATE (+) gombot. Minden egyes alka-
lommal, amikor így tesz, a sebesség kb. 1 km/h-
val vagy 1 MPH- val emelkedik.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a
következő három művelet valamelyikét alkal-
mazhatja:

• Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a jármű
eléri a kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel
a <SET>/COAST (-) kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET>/COAST (-)
kapcsolót. A beállított sebesség kb. 5 km/h-s vagy
5 MPH-s lépésenként csökken.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET>/COAST
(-) gombot. Minden egyes alkalommal, amikor így
tesz, a sebesség kb. 1 km/h- val vagy 1 MPH- val
csökken.

Az előre beállított sebesség visszaállításához,
nyomja meg és engedje fel a <RES> RESUME/
ACCELERATE (+) gombot. A jármű visszatér az
utoljára beállított utazósebességhez, amikor
túllépi a 32 km/h (20 MPH) sebességet.

Az elöl haladó gépjárműhöz képest
mért távolság beállítása

Az elöl haladó gépjárműhöz képest mért távol-
ságot, amely a forgalmi viszonyoktól függ, bár-
mikor kiválaszthatja.

Minden egyes alkalommal, amikor a DISTANCE
gombotjA megnyomja, a távolság a következő
sorrendben változik: hosszú, közepes, rövid,
majd ismét hosszú.
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• Az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság a gép-
jármű sebességének függvényében változik. Minél
magasabb a sebesség, annál nagyobb a távolság.

• Ha a motort leállítja, a beállított távolság “long”
lesz. (Minden egyes alakalommal, amikor a motort
elindítja, az elsődleges beállítás “long” lesz.)

Figyelmeztetés a megközelítésre
Ha az Ön gépjárműve közel kerül az elöl haladó
gépjárműhöz, mert az hirtelen lassított vagy be-
vágott Ön elé, a rendszer figyelmezeti a vezetőt
egy figyelmeztető hanggal illetve a ICC rendszer
kijelzőjének felvillantásával. A fékpedált meg-
nyomva lassítson, hogy a megfelelő távolságot
fenn tudja tartani, ha:

• A figyelmezető hang megszólal.

• Az elöl haladó járműre figyelmeztető visszajelző és
beállított távolság visszajelzője villog.

Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi, elő-
fordulhat, hogy a figyelmeztető hang nem szólal
meg. Néhány példa:

• Amikor a gépjárművek azonos sebességgel halad-
nak és a távolság köztük nem változik

• Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad és a
járművek közötti távolság nő

• Ha a másik gépkocsi az Ön járművéhez közel vág
be

A figyelmeztető hang nem szólal meg, ha:

• A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan haladó
gépjárműveket közelít meg

• A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a rend-
szer működését.

Távolság Kijelző A becsült távolság [m (ft)] 100
km/h-s (60 MPH) sebesség mellett

Long (Hosszú) m 60 (200)

Middle (Közepes) m 45 (150)

Short (Rövid) m 30 (90)
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MEGJEGYZÉS

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés megszó-
lalhat és a rendszer kijelzője villoghat, ha a radar
szenzora bármilyen tárgyat érzékel a gépjármű mel-
lett vagy az út mellett. Ennek következtében az ICC
rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja a gépjárművet.
A radar szenzor érzékelheti ezeket a tárgyakat, amikor
a gépkocsival kanyargós, szűk vagy dombos úton ha-
lad vagy éles kanyarokba hajt be vagy azokból hajt ki.
Ezekben az esetekben manuálisan kell fenntartani a
távolságot az elöl haladó gépjárműhöz képest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is
befolyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik ré-
sze sérült).

Automatikus törlés
A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatiku-
san kikapcsol.

• Ha az elöl haladó járművet a rendszer nem érzékel-
te és az Ön gépjárműve 24 km/h (15 MPH) alatti
sebességgel halad.

• Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a gépkocsi meg-
állt.

• Ha a sebességváltó nem “D” (haladás) vagy kézi
üzemmódban van.

• Ha a rögzítőfék be van húzva

• Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló SNOW
üzemmódba van kapcsolva

• Ha a VDC vagy ESP rendszer ki van kapcsolva

• Ha az ABS, VDC vagy ESP rendszer (beleértve a
kipörgésgátló rendszert is) működik

• Ha a távolság mérése nem lehetséges, mert a szen-
zor környékén szennyeződés gyülemlett fel

• Ha a kerekek kipörögnek

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad

Figyelmeztetés és kijelző
A feltétel:

A következő esetekben az intelligens sebesség-
szabályozó rendszer (ICC) működése automati-
kusan törlődik. A figyelmeztető hangjelzés meg-
szólal és a [Currently unavailable]/[Not availab-
le] figyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén.

• Ha a VDC vagy ESP ki van kapcsolva.

• Ha az ABS, VDC vagy ESP rendszer (beleértve a
kipörgésgátló rendszert is) működik

• Ha az abroncsok kipörögnek

• Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló SNOW
üzemmódba van kapcsolva

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent,
kapcsolja vissza az ICC rendszert, hogy használ-
hassa azt.

B feltétel:

Ha a radar szenzor környezete az első hűtőrács-
ban szennyezett vagy valami akadályozza az elöl
haladó gépjármű érzékelését, az ICC rendszer
működése automatikusan törlődik.

A figyelmeztető hangjelzés megszólal és a [Front
Radar Obstruction]/[Front Radar obstructed] fi-
gyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjármű in-
formációs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető üzenet megjelenik, álljon
meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, ál-
lítsa a sebességváltó karját “P” (parkolás) állás-
ba, majd állítsa le a motort. Ha a radar jel ideig-
lenesen megszakad, tisztítsa meg a szenzor te-
rületét az első hűtőrácsban és indítsa újra a
motort. Ha a [Front Radar Obstruction]/[Front
Radar obstructed] figyelmeztető üzenet továb-
bra is látható, ellenőriztesse az ICC rendszert
egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.
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C feltétel:

Ha az ICC rendszer nem működik megfelelően,
egy figyelmeztető hangot hall és az ICC rendszer
figyelmeztető lámpája (narancssárga) felvillan.

Teendők:

Ha a figyelmeztetés megjelenik, állítsa le a gép-
járművet egy biztonságos helyen és állítsa a se-
bességváltó karját “P” (parkolás) állásba. Állít-
sa le a motort, majd indítsa újra, induljon el és
állítsa be az ICC rendszert újra.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a fi-
gyelmeztető lámpa nem alszik ki, az azt jelez-
heti, hogy az ICC rendszer nem működik meg-
felelően. A gépjármű továbbra is vezethető nor-
mál körülmények között, de a gépjárművet
ellenőriztetni kell egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

A szenzor karbantartása

Az ICC rendszer szenzorajA az első lökhárító
hűtőrácsa mögött található.

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer megfe-
lelően működjön, a következőket mindig tartsa
szem előtt:

• Az első hűtőrács szenzor körüli részét minden eset-
ben tartsa tisztán.

• Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli terü-
leteket.

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló tár-
gyakkal az első lökhárító/hűtőrács szenzor körüli
részét. Ez hibás működést eredményezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor közelébe
(pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést eredményez-
het.

• Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le az
első lökhárítót. Mielőtt testre szabná vagy helyre-

állítani az első lökhárítót, vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

HAGYOMÁNYOS (fix sebességes)
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD

Ezt az üzemmódot kb. 40 km/h (25 MPH) felett
lehet használni, és ebben az esetben még a gáz-
pedálra sem kell lépnie.

VIGYÁZAT

• A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmódban a figyelmeztető hang szólal
meg, ha túl közel kerül az elöl haladó gépjármű-
höz, mivel a rendszer nem érzékeli az elöl haladó
járművet és a járművek közötti távolságot.

• Fordítson különös figyelmet az elöl haladó jármű
és az Ön járműve közötti távolságra, egyéb eset-
ben ütközés történhet.

• A rendszer működését minden esetben ellenőrizze
le az intelligens sebességszabályozó (ICC) rend-
szer kijelzőjén.

• Ne használja a hagyományos sebességszabályozó
(fix sebességes) rendszert a következő körül-
mények között.

– ha nem lehetséges a jármű sebességét a
beállított értéken tartani

– sűrű forgalomban, vagy olyan forgalom-
ban, ahol a sebességet gyakran kell vál-
toztatni
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– kanyargós vagy hegyes-völgyes úton

– csúszós úton (eső, hó, jég, stb.)

– erősen szeles területeken

• Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű felett,
amivel balesetet okozhat.

Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód
kapcsolója

1. <RES> RESUME/ACCELERATE (+) kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy fokoza-
tosan növeli a sebességet.

2. <SET>/COAST (-) kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása, fokoza-
tosan csökkenti a sebességet.

3. <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

4. FŐkapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni le-
het.

5. A sebességkorlátozó rendszer FŐkapcsolója
(Lásd “Sebességkorlátozó” jelen fejezet előző ré-
szében a részletekért. Ha a gombot megnyom-
ja, az ICC rendszer kikapcsol.)

A hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó rendszer
kijelzője és visszajelzője

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén ta-
lálható.

1. Sebességtartó visszajelző:

Ez a visszajelző színek segítségével jelzi az
ICC rendszer állapotát.

• Sebességszabályozó rendszer ON állapotát vis-
szajelző lámpa (fehér):

Jelzi, hogy a FŐkapcsoló BE van kapcsolva.

• Az automatikus sebességszabályozó rendszer
beállítását jelző lámpa (zöld):

Megjelenik a kijelzőn, miközben a gépjár-
mű sebességét az ICC rendszer hagyomá-
nyos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó üzemmódja felügyeli.

• A sebességszabályozó rendszer figyelmeztető
visszajelzője (narancssárga):

Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az ICC rend-
szer működésében.

2. Beállított sebesség visszajelzője:

Ez a visszajelző jelzi a beállított gépjárműse-
bességet.

Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód
működése
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A hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód bekapcsolásához nyomja
meg és tartsa nyomva a FŐkapcsolótjA kb. 1,5
másodpercig.

Amikor a főkapcsolót megnyomja, a hagyomá-
nyos (fix sebességes) sebességszabályozó
rendszer üzemmód kijelzője és visszajelzője
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén.
Ha a FŐkapcsolót több, mint 1,5 másodpercig
lenyomva tartja, az intelligens sebességszabá-
lyozó rendszer (ICC) kijelzője kikapcsol. A sebes-
ségszabályozó rendszer visszajelzője megjele-
nik. Most már beállíthatja a kívánt utazósebes-
séget. Ha a FŐkapcsolót még egyszer
megnyomja, teljesen kikapcsolja a rendszert.

Ha a DCA rendszer be van kapcsolva, a hagyo-
mányos (fix sebességes) sebességtartó rend-
szer nem kapcsolható be, még akkor sem, ha a
FŐkapcsolót megnyomja és nyomva tartja.

Kapcsolja ki a DCA rendszert, hogy a hagyomá-
nyos (fix sebességes) sebességtartó rendszert
bekapcsolhassa. Lásd “Követési távolság- asszisz-
tens (DCA) (ha van)” jelen fejezet következő részében.

Ha a gyújtáskapcsoló “OFF” állásba van állítva,
a rendszer automatikusan kikapcsol. Az ICC
rendszer ismételt használatához gyorsan nyom-
ja meg, majd engedje fel a FŐkapcsolót (gép-
jármű- gépjármű távolság üzemmód) vagy tartsa
nyomva (hagyományos sebességszabályozó
üzemmód).

FIGYELMEZTETÉS

A sebességszabályozás véletlenszerű bekapcsolásá-
nak elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a
FŐkapcsoló ki van kapcsolva, ha az ICC rendszert nem
használja.

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a
gépjárművet a kívánt sebességre, majd nyomja
meg és engedje fel a <SET>/COAST (-) kapcsolót.
(Ha a sebességszabályozó visszajelzője zöldre
vált és a beállított gépjárműsebesség megjele-
nik.) Vegye le a lábát a gázpedálról. A jármű
tartani fogja a beállított sebességet.

• Másik gépjármű megelőzéséhez nyomja le a gáz-
pedált. Amikor elengedi a gázpedált, a jármű
visszatér az előzőleg beállított sebességre.

• Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a beállított
sebességet hegymenetben vagy lejtmenetben. Ha
ez megtörténik, manuális módon tartsa fenn a gép-
jármű sebességét.

Az előzetesen beállított sebesség törléséhez a
következő módok valamelyikét használhatja:

1. Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. A gépjár-
műsebesség visszajelző kialszik.

2. Érintse meg a fékpedált. A gépjárműsebes-
ség visszajelző kialszik.

3. Kapcsolja ki a FŐkapcsolót. Mind a sebesség-
szabályozó, mind pedig a beállított sebesség
visszajelzője kikapcsol.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követ-
kező három művelet valamelyikét alkalmazhat-
ja:

1. Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a
kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET>/COAST (-) kapcsolót.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES> RESU-
ME/ACCELERATE (+) kapcsolót. Amikor a jár-
mű eléri a kívánt sebességet, engedje el a
kapcsolót

3. Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES>
RESUME/ACCELERATE (+) gombot. Minden al-
kalommal, ha így tesz, a beállított sebesség
kb. 1,6 km/h (1 MPH)-val növekszik.
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Alacsonyabb utazósebesség beállításához a
következő három művelet valamelyikét alkal-
mazhatja:

1. Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le és
engedje fel a <SET>/COAST (-) kapcsolót.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET>/COAST
(-) kapcsolót. Amikor a jármű eléri a kívánt
sebességet, engedje el a kapcsolót.

3. Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET>/
COAST (-) gombot. Minden alkalommal, ha
így tesz, a beállított sebesség kb. 1,6 km/h (1
MPH)-val csökken.

Az előre beállított sebesség visszaállításához,
nyomja meg és engedje fel a <RES> RESUME/
ACCELERATE (+) gombot. A jármű visszatér az
utoljára beállított utazósebességhez, amikor
túllépi a 40 km/h (25 MPH) sebességet.

Automatikus törlés
A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatiku-
san kikapcsol.

• A gépjármű a beállított sebesség alá csökkenti a
sebességet, 13 km/ h- val (8 MPH).

• Ha a sebességváltó nem “D” (haladás) vagy kézi
üzemmódban van.

• Ha a rögzítőfék be van húzva.

• Ha a VDC vagy az ESP rendszer (beleértve a kipör-
gésgátló rendszert is) működik.

• Ha a kerekek kipörögnek.

Figyelmeztetés

Ha a rendszer nem működik megfelelően, figyel-
meztető hang szólal meg és a sebességszabá-
lyozó rendszer visszajelzője átvált narancssár-
gára.

Teendők:

Ha a sebességtartó visszajelzőjének színe na-
rancssárgára változik, álljon meg a gépjárművel
egy biztonságos helyen és állítsa a sebességvál-
tó karját “P” (parkolás) állásba. Állítsa le a mo-
tort, majd indítsa újra, induljon el és állítsa be a
rendszert újra.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a vis-
szajelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti,
hogy a rendszer nem működik megfelelően. A
gépjármű továbbra is vezethető normál körül-

mények között, de a gépjárművet ellenőriztetni
kell egy INFINITI Központban vagy szakszerviz-
ben.
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A követési távolság- asszisztens (DCA) fékezi a
gépjárművet és felfelé mozdítja a gázpedált az
elöl haladó gépjármű relatív sebességének
függvényében, így segítve a vezetőt a követeséi
távolság betartásában.

VIGYÁZAT

• Minden esetben óvatosan és körültekintően ve-
zessen, ha a DCA rendszert használja. Olvassa el
és értelmezze a használati útmutatót, mielőtt a
DCA rendszert használná. Súlyos sérülések vagy
halálesetek elkerülése érdekében ne hagyatkoz-
zon a rendszerre, ne hagyja, hogy vészhelyzetek-
ben a rendszer szabályozza a gépjármű sebessé-
gét. A DCA rendszert csak megfelelő út- és közle-
kedési viszonyok között használja.

• Ha az elöl haladó jármű megáll, az Ön gépjárműve
is álló helyzetre lassít a rendszer korlátain belül. A
rendszer kikapcsol, ha úgy ítéli meg, hogy a gép-
kocsi álló helyzetre lassított és figyelmezető
hangjelzést ad. Annak érdekében, hogy a gépjár-
mű további mozgása megakadályozható legyen, a
vezetőnek le kell nyomnia a fékpedált.

• A DCA rendszer nem alkalmazza a fékeket, ha a
vezető lába a gázpedálon van.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A DCA RENDSZER
HASZNÁLATA KÖZBEN

A rendszer feladata, hogy segítsen tartani a kö-
vetési távolságot az azonos forgalmi sávban ha-
ladó gépjármű mögött.

Ha a radar szenzorjA egy lassabban közlekedő
gépjárművet érzékel, a rendszer csökkenti a
gépjármű sebességét és segít a vezetőnek fenn-
tartani a követési távolságot.

A rendszer automatikusan vezérli a gyorsítást
és a fékezést (a fékerő körülbelül 40%-ig) ha
szükséges.

A szenzor hatótávolsága kb. 200 m (650 ft) előre.

VIGYÁZAT

• Ez a rendszer csak egy segítség és nem egy ütkö-
zés elkerülésére figyelmeztető vagy azt megaka-

dályozó rendszer. A vezető felelős a biztonságos
vezetésért, valamint a gépjármű kontroll alatt tar-
tásáért.

• A rendszer nem alkalmazkodik automatikusan az
útviszonyokhoz. Ne használja éles kanyarokkal
tűzdelt utakon, jéggel borított utakon vagy heves
esőben, ködben.

A radar nem érzékeli a következő tárgyakat:

• Álló és lassan haladó gépjárműveket

• A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat az úton

• Az azonos sávban közeledő járműveket

• Motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi sávban el-
toltan közlekednek

VIGYÁZAT

• Mivel a távolságérzékelő rendszernek vannak tel-
jesítménybeli korlátai, soha ne bízzon meg csak a
DCA- ban. A rendszer nem korrigálja a figyelmetlen
vezetésből, rossz látási viszonyokból (eső, köd)
vagy rossz időjárási körülményekből fakadó hely-
zeteket. Csökkentse a gépjármű sebességét a fék-
pedál lenyomásával, az elöl haladó gépjármű tá-
volságának és az egyéb környezeti tényezők függ-
vényében, hogy a gépjárművek közötti
biztonságos távolságot fenn tudja tartani.
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• A rendszer bizonyos út- illetve időjárási viszonyok
között nem érzékeli az Ön előtt haladó járművet. A
balesetek elkerülése érdekében soha ne használja
a DCA rendszert a következő körülmények között:

– Éles kanyarokkal tűzdelt utakon

– Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó, stb.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, kö-
d, hó, stb.)

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ta-
pad a rendszer érzékelőjére

– Meredek lejtőkön (a gyakori fékezés túl-
melegítheti a fékeket)

– Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emel-
kedőkön

• Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között egy gép-
jármű vagy tárgy hirtelen bekerülhet a szenzor
érzékelési zónájába és automatikus fékezést vált-
hat ki. Előfordulhat, hogy a távolságot csak a gáz-
pedál megnyomásával tudja fenntartani. Mindig
figyeljen a forgalomra és kerülje a DCA használatát
a nem javasolt körülmények között.

DCA RENDSZER MŰKÖDÉSE

Mindig figyeljen oda a jármű működésére és
álljon készen a manuálisan történő fékezésre,
hogy a megfelelő követési távolságot fenn tudja
tartani. Előfordulhat, hogy bizonyos körül-
mények között a követési távolság- asszisztens
(DCA) nem érzékeli a gépjárműveket.

Az elöl haladó gépjármű érzékelésére a DCA
rendszer az első lökhárító hűtőrácsában talál-
ható szenzortjA használja.

A következőkben olyan körülményeket sorol-
tunk fel, amely körülmények között a szenzor
nem érzékeli a jeleket:

• Ha hó vagy eső felverődés csökkenti a látótávolsá-
got

• Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomagtartóban
különösen nehéz csomag található

A DCA rendszert úgy tervezték, hogy automati-
kusan ellenőrizze az első radarok működését.

Ha a radar szenzor szennyeződéssel fedett vagy
le van takarva, a rendszer automatikusan törli a
működését. Ha a szenzor környezete jéggel, át-
látszó vagy áttetsző műanyaggal, stb. borított,
előfordulhat, hogy a DCA rendszer nem érzékel.
Ezekben az esetekben a DCA nem képes meg-
felelően lassítani a gépjárművet. Rendszeresen
ellenőrizze és tisztítsa meg a szenzor környeze-
tét.

A DCA rendszert úgy tervezték meg, hogy segít-
sen a vezetőnek fenntartani a követési távolsá-
got az elöl haladó járműhöz képest. A rendszer
szükség szerint lassítja a gépjárművet és ha az
elöl haladó jármű megáll, a rendszer állóra féke-
zi a gépjárművet. Azonban a DCA rendszer csak
a gépjármű teljes fékerejének körülbelül 40
%-át használja. Ha egy gépjármű az azonos for-
galmi sávba bevág az Ön gépjárműve elé vagy
ha az elöl haladó gépjármű hirtelen lassít, a
járművek közötti távolság kisebb lehet, mert a
DCA rendszer nem tudja elég gyorsan lelassítani
az Ön járművét. Ha ez előfordul, a DCA rendszer
figyelmeztető hangot ad és a rendszerkijelző vil-
logni kezd, hogy figyelmeztesse a vezetőt a
szükséges lépések megtételére.

Lásd “Figyelmeztetés a megközelítésre” jelen fejezet
következő részében.

Ez a rendszer csak fékez és felfelé mozdítja a
gázpedált, így segítve a vezetőt az elöl haladó
gépjármű mögötti követési távolság fenntartá-
sában. A gyorsítást a vezetőnek kell elvégeznie.
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a DCA rendszer nem szabályozza a gépjármű
sebességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló
vagy lassan mozgó gépjárművet közelít meg. A
vezetőnek kell kellő figyelmet fordítania a gép-
jármű működtetésére, hogy az elöl haladó jár-
műhöz képest a követési távolságot fenn tudja
tartani.

A rendszer szenzorának működési zónája korlá-
tozott. Az elöl haladó gépjárműnek az érzékelő
zónában kell lennie, hogy a rendszer működjön.

Az elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési zó-
nából, ha a forgalmi sávban megváltoztatja po-
zícióját. Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzé-
keli a motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi
sáv középvonalához képest eltolva közleked-
nek. Előfordulhat, hogy a forgalmi sávba belépő
gépjárművet a rendszer addig nem érzékeli,
amíg az teljesen be nem lépett a sávba. Ha ez
előfordul, a rendszer figyelmezteti a vezetőt
úgy, hogy a rendszer visszajelző lámpája villog
és közben figyelmeztető hangot is hall. A veze-
tőnek manuálisan kell szabályoznia a távolsá-
got az elöl haladó gépjárműhöz képest.
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen,
szűk úton vagy építés alatt lévő úton halad, a
rendszer szenzora érzékelheti a szemközti sáv-
ban közlekedő gépjárműveket is, de előfordul-
hat az is, hogy nem érzékeli az azonos forgalmi
sávban elöl haladó járművet. Előfordulhat, hogy
ettől nem megfelelően működik a rendszer.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásol-
hatja a gépjármű működése (kormánymanőve-
rek vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozí-
ció, stb.) vagy a gépjármű állapota. Ha ez előfor-
dul, a rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy,
hogy a rendszer visszajelző lámpája villog és
közben váratlanul figyelmeztető hangot is hall.
Ebben az esetben manuálisan kell az elöl haladó
gépjárműhöz viszonyított távolságot tartani.

DCA rendszer kijelzője és visszajelzői

A kijelző a kilométeróra és a fordulatszámmérő
között helyezkedik el.

1. Vezetőasszisztens visszajelző

• Vezetőasszisztens visszajelző (zöld):

Azt jelzi, hogy a DCA rendszer be van kap-
csolva.

• Vezetőasszisztens visszajelző (narancssárga):

Azt jelzi, hogy hiba lépett fel a DCA rend-
szer működésében.

2. Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajel-
ző:

Jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó
járművet.

A DCA rendszer működése

A DCA rendszer bekapcsol, ha a dinamikus veze-
tőasszisztens kapcsolóját a kormánykeréken
megnyomja, amikor a [Distance Control Assist]
opció engedélyezve van a beállítások menüben
az alsó kijelzőn. A vezetőasszisztens visszajelző
(zöld) megjelenik a gépjármű információs kijel-
zőjén, ha a DCA rendszer be van kapcsolva.

A rendszer akkor kezd működni, ha a gépjármű
sebessége kb. 5 km/h (3 MPH) feletti.

SSD0253Z
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A DCA rendszer engedélyezése/letiltása:

A DCA rendszer engedélyezéséhez vagy letiltá-
sához a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a <MENU>j1 gombot és érintse
meg a [Vezetési segédrendszerek] opciót az
alsó kijelzőn.

2. Érintse meg az [Előremenet segély] opciót.

3. Érintse meg a [Distance Control Assist] opci-
ót, hogy a rendszert engedélyezhesse vagy
letilthassa.

A következő körülmények között a DCA rendszer
nem működik és a [Currently unavailable]/[Not
available] figyelmeztető üzenet jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén:

• Ha az INFINITI üzemmódválasztó gomb SNOW
üzemmódban van (A DCA használatához állítsa az
INFINITI üzemmódválasztó gombot SNOW üzem-
módtól eltérő módba, majd nyomja meg a dinami-
kus vezetőasszisztens kapcsolóját.)

Az INFINITI üzemmódválasztó gomb haszná-
latával kapcsolatos további információkért
lásd “INFINITI üzemmódválasztó” jelen fejezet elő-
ző részében.

• Ha a dinamikus menetstabilizáló (VDC)/elektroni-
kus menetstabilizáló (ESP) rendszer ki van kapcsol-
va (A DCA rendszer használatához kapcsolja be a
VDC/ESP-t, majd nyomja meg a dinamikus vezető-
asszisztens gombját.)

A VDC/ESP rendszerrel kapcsolatos további
részletekért lásd “Menetstabilizáló rendszer (V-
DC) (Oroszország és Ukrajna)” jelen fejezet előző
részében vagy “Elektronikus Menetstabilizáló
rendszer (ESP) (Európa)” jelen fejezet előző részé-
ben.

• Ha az ABS, VDC vagy az ESP rendszer (beleértve a
kipörgésgátló rendszert is) működik

Ha a hagyományos (fix sebességes) sebesség-
tartó rendszer működésben van, a DCA rendszer
nem működik. (A DCA rendszer használatához
kapcsolja ki a hagyományos (fix sebességes)
sebességtartó rendszert, majd nyomja meg a
dinamikus vezetőasszisztens kapcsolóját.)

A hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód működésével kapcsolatos
részletekért lásd “Intelligens sebességszabályozó
(ICC) rendszer (ha van)” jelen fejezet előző részében.

Ha a motort leállítja, a DCA rendszer automati-
kusan kikapcsol.
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A rendszer működése
1. A rendszer beállításait jelző képernyő elöl

haladó gépjárművel

2. A rendszer beállításait jelző képernyő elöl
haladó gépjármű nélkül

3. A rendszer beállításait jelző képernyő elöl
haladó gépjárművel (fék működtetése
szükséges)

VIGYÁZAT

A követési távolság- asszisztens (DCA) automatikusan
lassítja a gépjárművet, így segítve a vezetőt a követési
távolság fenntartásában. Fékezzen ha további lassí-
tásra van szükség ahhoz, hogy a biztonságos követési
távolságot fenn tudja tartani egy esetleges hirtelen
fékezés esetén vagy ha hirtelen egy másik gépjármű
jelenne meg Ön előtt. Mindig legyen éber ha a DCA
rendszert használja.

A követési távolság- asszisztens (DCA) segít
fenntartani a követési távolságot az elöl haladó
gépjárműhöz képes úgy, hogy fékezi a járművet
és felfelé mozdítja a gázpedált normál vezetési
körülmények között.

Ha a rendszer egy másik gépjárművet érzékel
elöl:

Megjelenik az elöl haladó gépjárműre figyel-
meztető jelzés.

Ha a gépjármű megközelíti az elöl haladó
gépjárművet:

• Ha a vezető lába nincs a gázpedálon, a rendszer
aktiválja a fékeket, hogy szüksége szerint lassítsa
a gépjárművet. Ha az elöl haladó jármű megáll, az
Ön gépjárműve is álló helyzetre lassít a rendszer
korlátain belül.

• Ha a vezető lába a gázpedálon van, a rendszer a
gázpedált felfelé mozdítja el, így segítve a vezetőt
abban, hogy a lábát vegye el a gázpedálról.

Ha a vezetőnek fékeznie kell:

A rendszer figyelmezteti a vezetőt egy figyel-
meztető hanggal és az elöl haladó gépjármű ér-
zékelésére figyelmeztető ikon villogásával. Ha a
vezető lába a gázpedálon van a figyelmeztetést
követően, a rendszer a gázpedált felfelé mozdít-
ja el, így figyelmeztetve a vezetőt, hogy váltson
a fékpedálra.

Ha a DCA rendszer a fékeket működteti, a fék-
lámpák felvillannak.

Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez nem
hiba.

VIGYÁZAT

• Ha az elöl haladó gépjárműre figyelmeztető lámpa
nem világít, a rendszer nem figyelmezteti a vezetőt
és nem kontrollálja a gépjárművet.

• A gázpedál állásától függően előfordulhat, hogy a
rendszer nem tud segíteni a vezetőnek abban,
hogy megfelelően felengedje a gázpedált.

• Ha az elöl haladó jármű megáll, az Ön gépjárműve
is álló helyzetre lassít a rendszer korlátain belül. A
rendszer megszünteti a fékek vezérlését egy fi-
gyelmeztető hang kíséretében, ha úgy ítéli meg,
hogy a gépjármű megállt. Annak érdekében, hogy
a gépjármű további mozgása megakadályozható
legyen, a vezetőnek le kell nyomnia a fékpedált. (A
rendszer visszatér az automatikus szabályozás-
hoz, ha a gépjármű sebessége elérte a 5 km/h-t
(3 MPH).)

JVS0244XZ
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A rendszer felülírása:

A vezető által végrehajtott következő műveletek
felülírják a rendszer működését.

• Ha a vezető tovább nyomja a gázpedált lefelé annak
ellenére, hogy a rendszer felfelé nyomná a gázpe-
dált, a DCA rendszer törli a gázpedál vezérlésére
vonatkozó funkcióját.

• Ha a vezető lába a gázpedálon van, a rendszer
fékekre vonatkozó funkciója nem működik.

• Ha a vezető lába a fékpedálon van, sem a fékek
vezérlése, sem figyelmeztetések nem működnek.

• Ha az intelligens sebességszabályozó rendszer
(ICC) be van állítva, a DCA rendszer inaktívvá válik.

Figyelmeztetés a megközelítésre
Ha az Ön gépjárműve közel kerül az elöl haladó
gépjárműhöz, mert az hirtelen lassított vagy be-
vágott Ön elé, a rendszer figyelmezeti a vezetőt
egy figyelmeztető hanggal illetve a DCA rend-
szer kijelzőjének felvillantásával. A fékpedált
megnyomva lassítson, hogy a megfelelő távol-
ságot fenn tudja tartani, ha:

• A figyelmezető hang megszólal.

• Gépjármű érzékelésére figyelmeztető lámpa villog.

• A vezetőasszisztens visszajelző lámpája (narancs-
sárga) villog.

Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi, elő-
fordulhat, hogy a figyelmeztető hang nem szólal
meg. Néhány példa:

• Amikor a gépjárművek azonos sebességgel halad-
nak és a távolság köztük nem változik

• Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad és a
járművek közötti távolság nő.

• Ha a másik gépkocsi az Ön járművéhez közel vág
be.

A vezetőasszisztens visszajelző lámpája (na-
rancssárga) villog és a figyelmeztető hangjelzés
nem szólal meg, amikor a gépjárművel olyan
gépjárművet közelít meg, amely parkol vagy las-
san mozog.

MEGJEGYZÉS

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés megszó-
lalhat és a vezetőasszisztens visszajelzője (narancs-
sárga) villoghat ha a radar szenzora bármilyen tárgyat
érzékel a gépjármű mellett vagy az út mellett. Ennek
következtében a DCA rendszer lassíthatja vagy gyor-
síthatja a gépjárművet. A radar szenzor érzékelheti
ezeket a tárgyakat, amikor a gépkocsival kanyargós,
szűk vagy dombos úton halad vagy éles kanyarokba
hajt be vagy azokból hajt ki. Ezekben az esetekben
manuálisan kell fenntartani a távolságot az elöl hala-
dó gépjárműhöz képest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való

pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is
befolyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik ré-
sze sérült).

Automatikus törlés
A feltétel:

A következő esetekben a követési távolság- as-
szisztens (DCA) működése automatikusan törlő-
dik. A figyelmeztető hangjelzés megszólal és a
[Currently unavailable]/[Not available] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén. A rendszert ilyenkor nem lehet
beállítani.

• Ha a VDC vagy ESP rendszer ki van kapcsolva

• Ha az ABS, VDC vagy ESP rendszer (beleértve a
kipörgésgátló rendszert is) működik

• Ha az INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló SNOW
üzemmódba van kapcsolva

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad.

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent,
kapcsolja vissza az DCA rendszert, hogy hasz-
nálhassa azt.

B feltétel:

Ha a radar szenzor környezete az első hűtőrács-
ban szennyezett vagy valami akadályozza az elöl
haladó gépjármű érzékelését, a DCA rendszer
működése automatikusan törlődik.
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A figyelmeztető hang megszólal és a vezetőas-
szisztens visszajelző lámpája (narancssárga), il-
letve a [Front Radar obstruction]/[Front Radar
obstructed] figyelmeztető üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a vezetőasszisztens visszajelző lámpája (na-
rancssárga) és a figyelmeztető üzenet megjele-
nik, álljon meg a gépjárművel egy biztonságos
helyen és állítsa a sebességváltó karját “P” (par-
kolás) állásba és állítsa le a motort. Ha a radar
jel ideiglenesen megszakad, tisztítsa meg a
szenzor területét az első hűtőrácsban és indítsa
újra a motort. Ha a figyelmeztető üzenet továb-
bra is látható, ellenőriztesse a DCA rendszert
egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.

C feltétel:

Ha a DCA rendszer nem működik megfelelően,
figyelmeztető hang szólal meg, a vezetőasszisz-
tens visszajelzője (narancssárga) és a [System
Fault] rendszerüzenet jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a vezetőasszisztens visszajelző lámpája (na-
rancssárga) és a figyelmeztető üzenet megjele-
nik, álljon meg a gépjárművel egy biztonságos
helyen és állítsa a sebességváltó karját “P” (par-
kolás) állásba. Állítsa le a motort, majd indítsa
újra és kapcsolja be a DCA rendszert újra.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a fi-
gyelmeztető lámpa nem alszik ki, az azt jelez-
heti, hogy a rendszer nem működik megfelelő-
en. A gépjármű továbbra is vezethető normál
körülmények között, de a gépjárművet ellen-
őriztetni kell egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

A szenzor karbantartása
A DCA rendszer radar szenzora és az intelligens
sebességszabályozó (ICC) rendszer radar szen-
zor azonos és az első lökhárító hűtőrácsa mö-
gött található.

A szenzor karbantartásával kapcsolatban lásd
“A szenzor karbantartása” jelen fejezet előző részé-
ben.

VIGYÁZAT

Ha nem tartja be az ütközés előtti vészfékező rendszer
megfelelő használathoz szükséges figyelmeztetése-
ket és utasításokat, súlyos, akár halálos sérüléseket
is szenvedhet.

• Az ütközés előtti vészfékező rendszer egy kiegé-
szítő rendszer a vezető számára. A rendszer nem
figyeli a közlekedési helyzeteket a vezető helyett,
illetve nem felelős a biztonságos vezetésért. A fi-
gyelmetlenségből vagy veszélyes vezetési techni-
kákból fakadó baleseteket nem akadályozza meg.

• Az ütközés előtti vészfékező rendszer nem műkö-
dik minden közlekedési helyzetben, minden időjá-
rási körülmény között vagy az összes útviszony
között.

Az ütközés előtti vészfékező rendszer segítsé-
get nyújt a vezetőnek, amikor fennáll annak koc-
kázata, hogy az azonos forgalmi sávban elöl ha-
ladó gépjárműnek vagy gyalogosnak ütközik.

JVS0865XZ

ÜTKÖZÉS ELŐTTI VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER (ha
van)
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Az ütközés előtti vészfékező rendszer az első
lökhárító hűtőrácsa mögött található szenzort
jA használja az azonos forgalmi sávban haladó
gépjármű távolságának felmérésére.

A gyalogosok esetében az ütközés előtti vészfé-
kező rendszer a szélvédő mögött található ka-
merátjB használja a radar szenzor mellett.

j1 Az ütközés előtti vészfékező rendszer
figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

j2 Visszajelzők és figyelmeztetők (a gépjármű
információs kijelzőjén)

jX Első figyelmeztetés

jA Vezetőasszisztens visszajelző

jB Elöl haladó gépjármű érzékelése, vissza-
jelző

jY Második figyelmeztetés

jC Ütközés előtti vészfékező rendszer vis-
szajelző lámpája

j3 Alsó kijelző

NSD661
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ÜTKÖZÉS ELŐTTI VÉSZFÉKEZŐ
RENDSZER MŰKÖDÉSE
Az ütközés előtti vészfékező rendszer kb. 5 km/h
(3 MPH) feletti sebességnél működik. Gyalogo-
sokat észlelő rendszer 10 – 60 km/h (6 – 37
MPH) sebességtartományban működik.

Ha úgy ítéli meg, hogy fent áll az ütközés kocká-
zata, az ütközés előtti vészfékező rendszer fi-
gyelmeztetést ad a vezető számára a vezetőas-
szisztens visszajelző (narancssárga)jA , illetve
az elöl haladó járműre figyelmeztető visszajelző
(narancssárga) jB felvillantásával, továbbá
hangjelzéssel. Ezen felül az ütközés előtti vész-
fékező rendszer felfelé nyomja a gázpedált,
majd részben működésbe hozza a fékeket. Ha a
vezető gyorsan és erőteljesen lenyomja a fékpe-
dált és az ütközés előtti vészfékező rendszer
még mindig úgy érzékeli, hogy fent áll az ütkö-
zés kockázata, automatikusan növeli a fékerőt.

Ha az ütközés elkerülhetetlennek tűnik és a ve-
zető még mindig nem reagál, az ütközés előtti
vészfékező rendszer egy második figyelmezte-
tést ad a vezető számára úgy, hogy másodszor
is felvillantja az ütközés előtti vészfékező rend-
szer figyelmeztető lámpáját (piros)jC , illetve
egy hangjelzést szólaltat meg, majd automati-
kusan nagyobb fékerőt alkalmaz.

Ha a rendszert azt érzékeli, hogy ütközés követ-
kezik be egy gyalogossal, az ütközés előtti vész-
fékező rendszer figyelmeztetést ad a vezető szá-
mára úgy, hogy felvillantja az ütközés előtti

vészfékező rendszer visszajelzőjét (piros) jC ,
illetve hangjelzést ad, majd részben működésbe
hozza a fékeket. Ha a vezető gyorsan és erőtel-
jesen lenyomja a fékpedált és az ütközés előtti
vészfékező rendszer még mindig úgy érzékeli,
hogy fent áll az ütközés kockázata a gyalogos-
sal, automatikusan növeli a fékerőt. Ha az ütkö-
zés elkerülhetetlennek tűnik és a vezető még
mindig nem reagál, az ütközés előtti vészfékező
rendszer automatikusan erősebben fékez.

MEGJEGYZÉS

A gépjármű féklámpái világítanak, amikor az ütközés
előtti vészfékező rendszer fékezést hajt végre.

Az azonos forgalmi sávban elöl haladó gépjármű
sebességétől és távolságától, a gyalogos távol-
ságától függően, valamint az útviszonyoktól
függően a rendszer segít a vezetőnek elkerülni
az ütközést vagy segít csökkenti az ütközés kö-
vetkezményeit ha már az ütközés elkerülhetet-
len. Ha a vezető működésbe hozza a kormányke-
reket, a gázpedált vagy a fékpedált, az ütközés
előtti vészfékező rendszer később vagy egyálta-
lán nem lép működésbe.

Az automatikus fékezés a következő körül-
mények között megszűnik:

• Ha a kormánykereket elforgatja, hogy az ütközés
elkerülhető legyen.

• Ha a gázpedál le van nyomva.

• Ha a rendszer már nem érzékel gépjárművet vagy
gyalogost.

Ha az ütközés előtti vészfékező rendszer megál-
lította a gépjárművet és a gépjármű legalább 2
másodpercig álló helyzetben marad azt megelő-
zően, hogy a fékpedált felengedné.
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AZ ÜTKÖZÉS ELŐTTI VÉSZFÉKEZŐ
RENDSZER BE- VAGY KIKAPCSOLÁSA
(ON/OFF)
j1 Az ütközés előtti vészfékező rendszer

figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

j2 Alsó kijelző

j3 <MENU> gomb

Hajtsa végre a következő lépéseket az ütközés
előtti vészfékező rendszer be-, illetve kikapcso-
lásához.

1. Nyomja meg a <MENU>j3 gombot és érintse
meg a [Vezetési segédrendszerek] opciót az
alsó kijelzőnj2 .

2. Érintse meg a [Vészhelyzeti asszisztens] op-
ciót.

3. Érintse meg a [Forward emergency braking]
opciót a rendszer be-, illetve kikapcsolásá-
hoz.

Ha az ütközés előtti vészfékező rendszer ki van
kapcsolva, az ütközés előtti vészfékező rend-
szer figyelmeztető lámpája (narancssárga)j1
világít.

MEGJEGYZÉS

• Az ütközés előtti vészfékező rendszer automatiku-
san bekapcsol (ON), amikor a motort újraindítja.

• Az előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer integ-
rálva van az ütközés előtti vészfékező rendszerbe.
Az előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer szá-
mára nincs külön kiválasztási opció a képernyőn.
Ha az ütközés előtti vészfékező rendszert ki van
kapcsolva, az előzetes ütközés- figyelmeztető
rendszer is kikapcsol.

ÜTKÖZÉS ELŐTTI VÉSZFÉKEZŐ
RENDSZER MŰKÖDÉSI KORLÁTAI

VIGYÁZAT

Az alábbiakban megtalálhatók az előzetes ütközés-
figyelmeztető rendszer korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figye-
lembe, súlyos, akár halálos balesetet is szenvedhet.

JVS0847X
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• Az ütközés előtti vészfékező rendszer nem észlel
minden gépjárművet vagy gyalogost minden kö-
rülmények között.

• A radar szenzor ütközés előtti vészfékező rendszer
nem észleli a következő tárgyakat:

– Kis gyalogosok (kis gyerekek), állatok és
kerékpárosok.

– Kerekesszéket vagy mobil szállítóesz-
közt, például kis robogókat használókat,
gyerekek által használt játékokat vagy
gördeszkákat.

– Olyan gyalogosokat, akik ülnek vagy nem
teljesen álló vagy sétáló pozícióban van-
nak.

– Közeledő gépjárművek

– Keresztező gépjárművek

– Út szélén található akadályokat

• Az ütközés előtti vészfékező rendszernek vannak
teljesítménybeli korlátai.

– Ha a gépjármű útjában egy álló gépjármű
található, az ütközés előtti vészfékező
rendszer nem működik, ha a gépjármű
sebessége magasabb, mint 80 km/h (50
MPH).

– Gyalogosok esetében az ütközés előtti
vészfékező rendszer nem működik, ha a

gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37
MPH) felett vagy kb. 10 km/h (6 MPH)
sebesség alatt van.

• Az ütközés előtti vészfékező rendszer gyalogosfel-
ismerő funkciója nem működik sötétben vagy alag-
útban, még akkor sem, ha van közvilágítás.

• Gyalogosok esetében az ütközés előtti vészfékező
rendszer nem ad első figyelmeztetést és nyomja
felfelé a gázpedált.

• Az ütközés előtti vészfékező rendszer nem műkö-
dik, ha az elöl haladó gépjármű szűk (például mo-
torgépjármű).

• Az ütközés előtti vészfékező rendszer nem műkö-
dik, ha a két gépjármű közötti sebességkülönbség
nagyon kicsi.

• Az ütközés előtti vészfékező rendszer radar szen-
zora nem működik megfelelően vagy nem érzékeli
az elöl haladó gépjárművet a következő feltételek
között:

– Rossz látási viszonyok (például eső, hó,
köd, porvihar, útról más gépjárművek
által felvert vízpermet)

– Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal
tűzdelt úton halad.

– Egyenetlen útfelületen való haladáskor,
például földúton.

– Ha szennyeződés, jég, hó vagy egyéb
anyag takarja el a radar szenzort.

– Más radar források által okozott interfe-
rencia érzékelhető.

– A szélvédő kamera területe párás, szen-
nyeződés, vízcseppek, jég, hó, stb. fedi.

– Erős fény (például napsütés vagy szem-
ből érkező gépjárművek távolsági fény-
szórója) esik az első kamerára. Az erős
fény miatt a gyalogos körüli terület árnyé-
kos lehet, így nehéz az észlelés.

– A fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául ha a gépjármű egy alagútba hajt be
vagy onnan hajt ki, árnyékos területen
halad át vagy villámlik.)

– A személy és a háttér kontrasztja gyenge,
például a ruha színe vagy mintázata na-
gyon hasonló a háttérhez.

– A gyalogos profilja részben kitakart vagy
nem azonosítható, mivel a gyalogos ép-
pen csomagot visz, bő, laza ruházatot
vagy kiegészítőket visel.

• A rendszer teljesítménye lecsökkenhet a követke-
ző körülmények között:

– A gépjárművel csúszós úton halad.

– A gépjárművel lejtőn halad.

– Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a cso-
magtartóban különösen nehéz csomag
található.
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• A rendszert úgy tervezték, hogy automatikusan
ellenőrizze a szenzorok (radar és kamera) funkcio-
nalitását bizonyos korlátok között. Előfordulhat,
hogy a rendszer észleli azt, hogy a szenzor terüle-
tek jéggel, hóval vagy akár matricákkal vannak
korlátozva. Ezekben az esetekben a rendszer nem
figyelmezteti megfelelően a vezetőt. Rendszere-
sen ellenőrizze, tisztítsa meg a szenzor területét.

• Bizonyos útviszonyok között előfordulhat, hogy az
ütközés előtti vészfékező rendszer részlegesen
működésbe hozza a fékeket. Ha gyorsítani szeret-
ne, tartsa nyomva a gázpedált, hogy a rendszer
működését felülírja.

• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem hallja
meg a rendszer figyelmeztető hangját.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
j1 Az ütközés előtti vészfékező rendszer

figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

j2 Vezetőasszisztens visszajelző (a gépjármű
információs kijelzőjén)

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az ütközés előtti vészfékező rendszer műkö-
désében hiba lép fel, automatikusan kikapcsol,
egy figyelmeztető hang szólal meg, az ütközés
előtti vészfékező rendszer figyelmeztető lámpá-
ja (narancssárga)j1 és a vezetőasszisztens fi-
gyelmeztető lámpája (narancssárga)j2 világít

JVS0848X
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és a [Malfunction]/[System fault] figyelmeztető
üzenet jelenik meg az gépjármű információs ki-
jelzőjén.

Teendők:

Ha az ütközés előtti vészfékező rendszer figyel-
meztető lámpa (narancssárga)j1 felvillan, áll-
jon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
állítsa a sebességváltó karját “P” (parkolás) ál-
lásba. Állítsa le a motort, majd indítsa újra. Ha a
figyelmeztető lámpa ezt követően is világít, el-
lenőriztesse az ütközés előtti vészfékező rend-
szert. Javasolt felkeresni egy INFINITI Központot
vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

MEGJEGYZÉS

Ha az ütközés előtti vészfékező rendszer működése
leáll, az előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer mű-
ködése is leáll.

A SZENZOR KARBANTARTÁSA

A radar szenzorjA az első lökhárító hűtőrácsa
mögött található. A kamerajB a szélvédő felső
részén található.

Annak érdekében, hogy az ütközés előtti vészfé-
kező rendszer megfelelően működjön, a követ-
kezőket mindig tartsa szem előtt:

• Mindig tartsa tisztán az első hűtőrács szenzor terü-
letét, illetve a szélvédőt.

• Ügyeljen arra, hogy a szenzor területét ne üsse
meg, az ne sérüljön (például lökhárító, szélvédő).

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló tár-
gyakkal az első lökhárító/hűtőrács szenzor körüli
részét. Ez hibás működést eredményezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a radar szenzor köz-
elébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést ered-
ményezhet.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverődő
napfény negatívan befolyásolhatja a kamera érzé-
kelési képességeit.

• Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le az
első lökhárítót. Mielőtt testre szabná vagy helyre-
állítani az első lökhárítót, vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

JVS0865XZ
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j1 1. gépjármű

j2 2. gépjármű

Az előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer fi-
gyelmezteti a vezetőt, amikor az azonos forgal-
mi sávban haladó gépjárművek közül a második
gépjármű, amely az elöl haladó gépjármű előtt
halad, hirtelen fékez.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE

1. Vezetőasszisztens visszajelző

2. Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző

Az előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer az
első lökhárító hűtőrácsában található radar
szenzortjA használja az azonos forgalmi sáv-
ban haladó második gépjármű távolságának fel-
mérésére. Az előzetes ütközés- figyelmeztető
rendszer kb. 5 km/h (3 MPH) feletti sebességnél

JVS0294XZ

JVS0869XZ

JVS0225XZ

ELŐZETES ÜTKÖZÉS-FIGYELMEZTETŐ RENDSZER (ha van)
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működik. Ha fent áll az ütközés veszélye, az
előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer figyel-
mezteti a vezetőt a vezetőasszisztens figyelmez-
tető lámpa felvillantásával, az elöl haladó gép-
járműre figyelmeztető lámpa felvillantásával, il-
letve egy hangjelzéssel.

Óvintézkedések az előzetes ütközés-
figyelmeztető rendszer használatához

VIGYÁZAT

• Az előzetes ütközés- figyelmeztető rendszert úgy
tervezték, hogy az ütközés előtt segítsen figyel-
meztetni a vezetőt, de a rendszer nem akadályozza
meg az ütközést. A vezető felelős a biztonságos
vezetésért, valamint a gépjármű kontroll alatt tar-
tásáért.

• A radar szenzor nem érzékeli a következő tárgya-
kat:

– Gyalogosok, állatok vagy egyéb akadá-
lyok az úttesten

– Közeledő gépjárművek

– Keresztező gépjárművek

• Az előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer nem
működik, ha az elöl haladó gépjármű keskeny, pél-
dául motorkerékpár.

• Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem érzékeli az
elöl lévő második gépjárművet a következő körül-
mények között ha:

– Esik a hó vagy heves eső

– Szennyeződés, jég, hó vagy egyéb anyag
van a radar szenzoron

– Más radar források interferenciát okoz-
nak

– A forgalomban haladó gépjárművekfelve-
rik a havat vagy vízpermetet.

– Alagútban halad

JVS0295XZ

Elindulás és haladás 5-95



VIGYÁZAT

• Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem érzékel
második gépjárművet, ha az elöl haladó gépjármű-
vet vontatják.

• Ha az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság ki-
csi, a radar szenzor sugara korlátozott.

JVS0296XZ

JVS0297XZ
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VIGYÁZAT

• Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem érzékel
második gépjárművet, ha meredek lejtőn vagy éles
kanyarokkal tűzdel úton halad.

• Túlzott zaj interferálhat a figyelmeztető hangjel-
zéssel és előfordulhat, hogy nem hallja meg a
rendszer figyelmeztető hangját.

MEGJEGYZÉS

Ha az ütközés előtti vészfékező rendszert be- (ON)
vagy kikapcsolja (OFF), azzal együtt az előzetes ütkö-
zés- figyelmeztető rendszer is be- (ON) vagy kikap-
csol (OFF).

A rendszer ideiglenesen nem elérhető

A feltétel:

Ha a radar szenzor más szenzor forrásból szár-
mazó interferenciát érzékel, az elöl haladó gép-
jármű érzékelése nem lehetséges és az előzetes
ütközés- figyelmeztető rendszer automatikusan
kikapcsol. Az ütközés előtti vészfékező rendszer

figyelmeztető lámpája (narancssárga) és a veze-
tőasszisztens visszajelző lámpája (narancssár-
ga) világít.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, az előzetes
ütközés- figyelmeztető rendszer működése au-
tomatikusan helyreáll.

B feltétel:

Ha a szenzor területe az első hűtőrácsban szen-
nyezett vagy elzárt, az elöl haladó gépjármű ér-
zékelése nem lehetséges és az előzetes ütkö-
zés- figyelmeztető rendszer automatikusan ki-
kapcsol. Az ütközés előtti vészfékező rendszer
visszajelző lámpája (narancssárga) és a veze-
tőasszisztens figyelmeztető lámpája (narancs-
sárga) világít és a [Front Radar Obstruction]/
[Front Radar obstructed] figyelmeztető üzenet
jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (narancssárga) felvil-
lan, álljon meg a gépjárművel egy biztonságos
helyen, állítsa a sebességváltó karját “P” (par-
kolás) állásba, majd állítsa le a motort. Tisztítsa
meg az első hűtőrácsban található radar burko-
latát egy puha ruhával és indítsa újra a motort.
Ha a figyelmeztető lámpa ezt követően is világ-
ít, ellenőriztesse az előzetes ütközés- figyel-
meztető rendszert egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben.

JVS0298XZ

JVS0299XZ

Ütközés előtti vészfékező rendszer figyelmeztető
lámpája (narancssárga)
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Rendszer hibás működése
Ha az előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer
működésében hiba lép fel, automatikusan ki-
kapcsol, egy figyelmeztető hang szólal meg, az
előzetes ütközés- figyelmeztető rendszer figyel-
meztető lámpája (narancssárga) és a vezetőas-
szisztens figyelmeztető lámpája (narancssárga)
világít és a [Malfunction]/[System fault] rend-
szerüzenet jelenik meg az gépjármű információs
kijelzőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (narancssárga) felvil-
lan, álljon meg a gépjárművel egy biztonságos
helyen, állítsa a sebességváltó karját “P” (par-
kolás) állásba. Állítsa le a motort, majd indítsa
újra. Ha a figyelmeztető lámpa ezt követően is
világít, ellenőriztesse az előzetes ütközés- fi-
gyelmeztető rendszert egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben.

A szenzor karbantartása
A radar szenzor karbantartásával kapcsolatban
lásd “A szenzor karbantartása” jelen fejezet előző ré-
szében.

Ahhoz, hogy a lehető legjobb üzemanyagfo-
gyasztást érhesse el, illetve csökkenthesse a
gépjármű széndioxid kibocsátását, kövesse ez-
eket a könnyen megtanulható és megvalósítha-
tó tippeket.

1. Gázpedál és fékpedál egyenletesen haszná-
lata.

• Kerülje a hirtelen elindulásokat és megálláso-
kat.

• Egyenletesen és könnyedén használja a gáz- és
fékpedálokat, amikor csak lehetséges.

• Tartson állandó sebességet, illetve szabadon
guruljon, amikor lehetséges.

2. Tartson állandó sebességet.

• Nézzen előre és próbálja felvenni a forgalom
ritmusát, minimalizálja a megállásokat.

• Ha sebességét összehangolja a közlekedési
lámpák működésével, csökkentheti a megállá-
sok számát.

• Állandó sebesség fenntartásával minimalizál-
hatja a megállásokat a piros lámpáknál, és ja-
víthatja az üzemanyagfogyasztást.

3. Gazdaságos sebességgel és távokon közle-
kedjen.

• A sebességhatárok betartása, illetve a 97 km/h
(60 MPH) (ahol legálisan megengedett) túl nem
lépése javítja az üzemanyagfogyasztást, mivel
csökkenti a légellenállást.

• Az elöl haladó gépjárművek mögött megtartott
biztonságos követési távolság segít csökkente-
ni a szükségtelen fékezések számát.

• Figyeljen a forgalomra, illetve a sebesség válto-
zására, amellyel csökkentheti a fékezések szá-
mát, és lehetővé teszi az egyenletes gyorsítást.

• Olyan sebességi fokozatot válasszon, amely
megfelel az útviszonyoknak.

4. Intelligens sebességszabályozó rendszer
használata.

• Az intelligens sebességszabályozó rendszer
használata az autópályán segít fenntartani az
állandó sebességet.

• Az intelligens sebességszabályozó rendszer
különösen hatékony fogyasztáscsökkentő sík
terülten való haladáskor.

5. Legrövidebb útvonalak tervezése.

• Egy térkép vagy a navigációs rendszer (ha van)
segítségével határozza meg a legjobb útvona-
lat, hogy időt spóroljon.

6. Ne használja az alapjáratot.

• Ha a motort olyankor állítja le, amikor a várako-
zás meghaladja a 30–60 másodpercet, üzema-
nyagot takaríthat meg és csökkentheti a káros-
anyag kibocsátást.

7. Vásároljon automatikus fizetőkártyát a fize-
tős utakra.

ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS- ÉS SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTŐ VEZETÉSI TIPPEK
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• Az automatikus fizetőkártyák használatával a
vezetők olyan speciális sávokat használhatnak,
amelyekben fenntarthatják az utazósebességet
még fizetőkapunál is, így kerülve el a megállá-
sokat és indulásokat.

8. Téli felmelegítés.

• Csökkentse az alapjárati időt, hogy minimali-
zálja az üzemanyag-fogyasztásra tett hatását.

• A gépjárműveknek általában 30 másodperc
alapjárat elegendő indításkor, hogy hatéko-
nyan keringethessék az olajat a motorban indu-
lás előtt.

• A gépjármű sokkal gyorsabban éri el az ideális
működési hőmérsékletet vezetés közben, mint
alapjáraton.

9. Gépjármű tárolása hidegben.

• A gépjárművet fedett garázsban vagy árnyék-
ban állítsa le, ha lehetséges.

• Amikor meleg gépjárműbe száll be, az ablakok
lehúzásával gyorsabban csökkentheti a benti
hőmérsékletet, így kisebb lesz a légkondicioná-
ló rendszer igénybevétele.

10. Ne szállítson túlzottan nagy súlyt.

• Távolítsa el a felesleges tárgyakat a gépjármű-
ből, hogy csökkenthesse a gépjármű súlyát.

• Tartsa a motort mindig megfelelő állapotban.

• Kövesse a tervezett karbantartás előírásait.

• A gumiabroncsokat tartsa mindig megfelelő nyo-
máson. Alacsony guminyomás mellett az abron-
csok gyorsabban elhasználódnak, és magasabb
lesz a gépjármű fogyasztása.

• Ügyeljen a kerekek helyes beállítására. Nem meg-
felelő kerékbeállítás mellett az abroncsok gyorsab-
ban elhasználódnak, és magasabb lesz a gépjármű
fogyasztása.

• Csak az ajánlott viszkozitású motorolajat használ-
ja. (Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőanyagok és
mennyiségek” a “9. Műszaki információk” fejezet-
ben.)

VIGYÁZAT

• Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony anyagok
felett, mint pl. száraz fű, hulladékpapír vagy ron-
gyok. Ezek meggyulladhatnak és tüzet okozhat-
nak.

• A biztonságos parkolás megköveteli, hogy mind a
rögzítőfék be legyen húzva, mind pedig a sebes-
ségváltó “P” (Parkolás) állásban legyen. Ezek el-
mulasztása azt eredményezheti, hogy a gépjármű
elmozdul és balesetet okoz.

• Parkolás esetén győződjön meg arról, hogy a se-
bességváltó váltókarját “P” (Parkolás) pozícióba
állította- e. A váltókar nem mozdítható ki a “P”
(Parkolás) pozícióból a lábfékpedál lenyomása
nélkül.

• Felügyelet nélküli jármű motorját minden esetben
állítsa le.

• Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a jármű-
ben. Tudtukon kívül aktiválhatnak kapcsolókat,
vagy mozgásba hozhatják a gépjárművet. Felügye-
let nélkül hagyott gyermekek súlyos sérüléseket
szenvedhetnek egy esetleges baleset során.

ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS JAVÍTÁSA ÉS A
SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE

PARKOLÁS
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• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből faka-
dó esetleges sérüléseket vagy halálos balesete-
ket, gyermekeket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon maguk-
ra a járműben. Ezen felül meleg napokon a hőmér-
séklet a zárt gépjármű belsejében nagyon mege-
melkedhet, amely az emberek és háziállatok sérü-
lését, akár halálát is okozhatják.

1. Erősen húzza be a kéziféket.

2. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-
be.

3. Annak megelőzése érdekében, hogy a gép-
jármű lejtőn való parkolás közben a forga-
lomba guruljon, jó gyakorlat, ha a kerekeket
az ábrán látható módon állítja be.

ORRAL LEFELÉ PADKÁVALj1

Fordítsa a kerekeket az útpadka felé, hagyja,
hogy a jármű kissé előreguruljon, amíg a pad-
kaoldali kerék kissé meg nem érinti az útpad-
kát. Majd húzza be a kéziféket.

SSD0488Z

Balkormányos modellek

SSD0489Z

Jobbkormányos modellek
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ORRAL FELFELÉ PADKÁVALj2

A kerekeket forgassa el az útpadkától és en-
gedje, hogy a jármű kissé hátraguruljon,
amíg a padkaoldali hátsó kerék meg nem
érinti az útpadkát. Majd húzza be a kéziféket.

ORRAL LEFELÉ VAGY FELFELÉ PADKA NÉLKÜL
j3

Forgassa a kerekeket az út széle felé, így ha a
jármű megmozdul, nem az út közepe felé fog
gurulni. Majd húzza be a kéziféket.

4. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

A gépjárművet személyek és csomagok szállítá-
sára tervezték. Az INFINITI nem javasolja utánfu-
tó vonatatását, mivel az extra terhelést jelent a
gépjármű motorjára, hajtásláncára, kormány-
művére, fékrendszerére és egyéb rendszereire.

FIGYELMEZTETÉS

Az utánfutó vontatásából fakadó hibákra nem vonat-
kozik a garancia.

VIGYÁZAT

Ha a motor nem jár vagy vezetés közben leállítja, a
szervokormány rendszer nem működik. A kormányzás
sokkal nehezebb lesz.

ELEKTRONIKUS SZERVOKORMÁNY
TÍPUS

VIGYÁZAT

Ha járó motor mellett a szervokormány figyelmeztető
lámpája felvillan, a rásegítő rendszer működése meg-
szakad. Ilyenkor még mindig irányítása alatt tudja
tartani a járművet, de a kormányzás nehezebb lesz.

Az elektromos szervokormány úgy lett megter-
vezve, hogy elősegítse a kormányzást, miköz-
ben a sofőr gyengén tekeri a kormányt.

Amikor a kormánykereket sokat vagy folyamato-
san használja, például parkolásnál vagy
alacsony sebesség mellett, a szervo rásegítés
kisebb lehet. Ennek célja, hogy az elektromos
szervokormány túlmelegedését megelőzze és
megvédje azt az esetleges sérülésektől. Ha a
rásegítés csökken, a kormányzás nehezebb le-
het. Amikor az elektromos szervokormány hő-
mérséklete újra lecsökken, a rásegítés visszatér
a normál szintre. Próbálja meg kerülni azokat a
kormánymozdulatokat, amelyektől az elek-
tromos szervokormány hőmérséklete emelked-
het.

UTÁNFUTÓ VONTATÁSA SZERVOKORMÁNY
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Bizonyos hangot hallhat, amikor a kormányke-
reket gyorsan működteti. Azonban ez nem hiba.

Ha az elektronikus szervokormány figyelmezte-
tő lámpája világít miközben a motor jár, az azt
jelzi, hogy az elektromos szervokormány nem
működik megfelelően és javításra van szükség.
Ellenőriztesse az elektromos kormányrendszert
egy INFINITI Központban vagy szakszervizben.
(Lásd “ Szervokormány figyelmeztető lámpája” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

Ha járó motor mellett a szervokormány figyel-
meztető lámpája felvillan, a rásegítő rendszer
működése megszakad. Ekkor továbbra is Ön
uralja a járművet. Viszont sokkal nagyobb erő
szükséges a kormányzáshoz, különösen éles
kanyarokban, alacsony sebesség mellett.

HIDRAULIKA SZIVATTYÚVAL SZERELT
ELEKTROMOS SZERVOKORMÁNY
TÍPUS

VIGYÁZAT

Ha járó motor mellett a szervokormány figyelmeztető
lámpája felvillan, a rásegítő rendszer működése meg-
szakad. Ilyenkor még mindig irányítása alatt tudja
tartani a járművet, de a kormányzás sokkal nehezebb
lesz.

A hidraulika szivattyúval szerelt szervokormány
rendszert úgy tervezték, hogy elősegítse a kor-
mányzást, miközben a sofőr gyengén tekeri a
kormányt.

Amikor a kormánykereket sokat vagy folyamato-
san használja, például parkolásnál vagy
alacsony sebesség mellett, a szervo rásegítés
kisebb lehet. Ennek célja, hogy a hidraulika sziv-
attyúval szerelt elektromos szervokormány túl-
melegedését megelőzze és megvédje azt az
esetleges sérülésektől. Ha a rásegítés csökken,
a kormányzás nehezebb lehet. Ha a kormányke-
reket még mindig működteti, a szervo rásegítés
leállhat és a szervokormány figyelmeztető lám-
pája világít. Állítsa le a motort és állítsa a gyúj-
táskapcsolót “OFF” állásba. A hidraulika szivat-
tyúval szerelt elektromos szervokormány hő-
mérséklete lecsökken és a szervo rásegítés
visszatér a normál értékre a motor elindítása
után. A szervokormány figyelmezető lámpája ki-
alszik. Próbálja meg kerülni azokat a kormány-
mozdulatokat, amelyektől a hidraulika szivat-
tyúval szerelt elektromos szervokormány hő-
mérséklete emelkedhet.

Ha a kormánykereket működteti, zajokat hallhat
a gépjármű eleje felől. Ez nem hiba.

Ha az elektronikus szervokormány figyelmezte-
tő lámpája világít miközben a motor ját, az azt
jelzi, hogy a hidraulika szivattyúval szerelt elek-
tromos szervokormány nem működik megfelelő-
en és javításra van szükség. Ellenőriztesse a
hidraulika szivattyúval szerelt elektromos szer-
vokormány rendszert egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben.

Ha a szervo kormány figyelmeztető lámpája ak-
kor villan fel, amikor a motor jár, a kormányzás
rásegítése megszűnik, de Ön ekkor még mindig
tudja irányítani az autót. Ilyenkor nagyobb erős
szükséges a kormányzáshoz, különösen ala-
csony sebességnél, éles kanyarokban.

KÖZVETLEN ADAPTÍV KORMÁNYZÁS
TÍPUS

VIGYÁZAT

Ha járó motor mellett a szervokormány figyelmeztető
lámpája felvillan, a rásegítő rendszer működése meg-
szakad. Ilyenkor még mindig irányítása alatt tudja
tartani a járművet, de a kormányzás nehezebb lesz.

FIGYELMEZTETÉS

• Ha nem azokat a kerekeket vagy abroncsokat hasz-
nálja, amelyeket az INFINITI javasolt, előfordulhat,
hogy a közvetlen adaptív kormányzás nem műkö-
dikmegfelelően és a szervokormány figyelmeztető
lámpája felvillan.

• Ne változassa meg a jármű felfüggesztését. Ha a
felfüggesztés alkatrészei, például a lengéscsilla-
pítók, merevítők, rugók, stabilizátorok, perselyek
és kerekek nem az INFINITI által a gépjárműhöz
javasolt alkatrészekvagy túlzott mértékben elkop-
tak, a közvetlen adaptív kormányzás nem működik
megfelelően és a szervokormány figyelmeztető
lámpája felvillan.
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• Ne módosítsa a gépjármű kormányzását. Ha a kor-
mánymű alkatrészei nem az INFINITI által a gép-
járműhöz javasolt alkatrészekvagy túlzott mérték-
ben elkoptak, közvetlen adaptív kormányzás nem
működik megfelelően és a szervokormány figyel-
meztető lámpája felvillan.

• Ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/
elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) fi-
gyelmeztető lámpája világít, a szervokormány fi-
gyelmeztető lámpája is felvillanhat. Állítsa le a
gépjárművet egy biztonságos helyen, állítsa le a
motort, majd indítsa újra azt. Ha a szervokormány
figyelmeztető lámpája ezt követően is világít, el-
lenőriztesse a rendszert egy INFINITI Központban
vagy szakszervizben. VDC/ESP rendszer, lásd
“Menetstabilizáló rendszer (VDC) (Oroszország és
Ukrajna)” jelen fejezet előző részében vagy
“Elektronikus Menetstabilizáló rendszer (ESP)
(Európa)” jelen fejezet előző részében.

• Ne állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba, ha a
kormánykerék vagy a kerekek el vannak távolítva.

• Amennyiben lehetséges, ne forgassa el a kormány-
kereket ha a gyújtáskapcsoló az “ON” állástól el-
térő egyéb állásban van.

• A kormánykerékre szerelt kiegészítők vagy a kor-
mánykerék megváltoztatása befolyásolhatja a
kormányzást.

A közvetlen adaptív kormányzást úgy tervezték
meg, hogy a gépjármű sebességének és a kor-
mánykerék elforgatási szögének függvényében

szabályozza a kormánykerék elforgatásához
szükséges erőt és kormányzási szöget.

A kormányzási karakterisztika az INFINITI üzem-
módválasztó kapcsolóval választható ki. Lásd
“INFINITI üzemmódválasztó” jelen fejezet előző részé-
ben.

Ha a VDC vagy ESP rendszert kikapcsolja, a kor-
mányzás átvált standard üzemmódra.

Ha a szervokormány figyelmeztető lámpája vi-
lágít miközben a motor jár, az azt jelzi, hogy a
közvetlen adaptív kormányzás nem működik
megfelelően és javításra van szükség. Ellenőriz-
tesse a rendszert egy INFINITI Központban vagy
szakszervizben. (Lásd “ Szervokormány figyelmez-
tető lámpája” a “2. Műszerek és kezelőszervek” feje-
zetben.)

Ha járó motor mellett a szervokormány figyel-
meztető lámpája felvillan, a rásegítő rendszer
működése megszakad. Ekkor továbbra is Ön
uralja a járművet. Viszont sokkal nagyobb erő
szükséges a kormányzáshoz, különösen éles
kanyarokban, alacsony sebesség mellett.

Ha a közvetlen adaptív kormányzás nem műkö-
dik megfelelően, a kormánykerék elfordulhat kis
mértékben, még akkor is, ha egyenes úton ha-
lad.

A következő körülmények között a kormányke-
rék kissé elfordulhat, még akkor is, ha egyenes
úton halad. Ez a közvetlen adaptív kormányzás

védelmi mechanizmusának köszönhető. A kor-
mánykerék visszaáll alap állásba, azután hogy a
védőmechanizmus kikapcsolt.

A feltétel

• Ha a motor lefulladt vagy valószínű, hogy lefullad

• Ha a kormánykereket teljesen kifordított állásban
tartja vagy ha az első kerék akadálynak ütközik.

• Ha az akkumulátor lemerült

Ahhoz, hogy a kormánykerék visszaálljon nor-
mál pozícióba, állítsa le a gépjárművet egy biz-
tonságos helyen és ne működtesse a kormány-
kereket. Ezt követően vezesse a gépjárművet
egy rövid ideig.

B feltétel

• Ha kormánykereket parkolás vagy nagyon lassú ha-
ladás mellett többször elforgatja vagy folyamato-
san működteti. Ebben az esetben a kormánykerék
rásegítése lecsökken.

Ahhoz, hogy a kormánykerék visszatérjen a nor-
mál pozícióba, állítsa meg a gépjárművet egy
biztonságos helyen és várjon egy rövid ideig
anélkül, hogy működtetné a kormánykereket,
amíg a közvetlen adaptív kormányzás hőmér-
séklete le nem csökken. Próbálja meg elkerülni
az ismétlődő kormánymozdulatokat, amelyek a
közvetlen adaptív kormányzás túlmelegedését
okozhatják.
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Ha a gépjárművet olyan fékpadon tesztelte,
amely 2 kereket vett csak igénybe, a szervokor-
mány figyelmeztető lámpája felvillanhat. Ah-
hoz, hogy a szervokormány figyelmeztető lám-
pája kialudjon, álljon meg a gépjárművel, állítsa
le a motort, majd indítsa újra a motort és vezes-
se a gépjárművet egy rövid ideig.

A következő állapotok nem jelentik a közvetlen
adaptív kormányzás hibás működését.

• A kormány holtjátéka nagyobb lehet, ha a gyújtás-
kapcsoló “OFF” vagy “ACC” állásban van, mint ami-
kor a kapcsoló “ON” állásban van.

• A motor elindítása után a kormánykerék kissé elfor-
dulhat, még akkor is, ha egyenes úton halad. A
normál vezetési pozícióhoz való visszatéréshez ve-
zesse a gépjárművet egyenes úton rövidebb ideig.

• A motor elindítása után a kormány megmozdulhat,
ha teljesen kifordította miközben a gyújtáskapcso-
ló “OFF” állásban volt.

• Azt követően, hogy a gépjárművet 4-kerék meghaj-
tású fékpadon tesztelte, a kormánykerék kissé el-
fordulhat, még akkor is, ha egyenes úton halad.
Ahhoz, hogy a kormánykereket visszaállíthassa a
normál pozícióba, vezesse a gépjárművet egyenes
úton egy rövid ideig.

A következő körülmények fennállása esetén zajt
hallhat. Azonban ez nem hiba.

• Amikor a motort elindítja vagy leállítja.

• Amikor a kormánykereket teljesen elforgatja.

A fékrendszer két különálló hidraulikus körrel
rendelkezik. Ha az egyik kör meghibásodik, két
keréken továbbra is marad működőképes fék.

A FÉKKEL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK

Vákuum-rásegítéses fék
A fékrásegítő a motor vákuumát felhasználva
segíti a fékezést. Ha a motor megáll, Ön még
mindig meg tudja állítani a járművet a lábfékpe-
dál lenyomásával. Azonban ilyenkor nagyobb
erőt kell kifejtenie a lábfékpedálra a gépjármű
megállításához. A féktávolság ebben az esetben
hosszabb lesz.

Ha a motor nem jár vagy vezetés közben leállítja,
az elektromos fékrásegítő nem fog működni. A
fékezés így nagyobb erőt igényel.

VIGYÁZAT

Álló motorral ne guruljon.

Fékek használata
Vezetés közben a lábát ne tartsa a lábfékpedá-
lon. Ettől a fékek túlmelegedhetnek, a fékbeté-
tek gyorsabban elkophatnak és növekedhet az
üzemanyagfogyasztás is.

A fékkopás csökkentése és a fékek túlmelegedé-
sének megelőzése érdekében csökkentse a se-
bességet, és kapcsoljon vissza alacsonyabb se-
bességbe, mielőtt egy hosszabb meredek útsza-

kaszon kezdene lefelé haladni. A túlmelegedett
fékek miatt a fékezési teljesítmény csökken, és
ezzel elvesztheti az uralmat a jármű felett.

Ha csúszós úton vezet, legyen óvatos fékezés-
kor, gyorsításkor vagy visszakapcsoláskor. A
hirtelen fékezés vagy hirtelen gyorsítás követ-
keztében a kerekek megcsúszhatnak, ami bale-
setet okozhat.

Nedves fékek
Ha lemosta a járművet vagy ha vízen ment át, a
fékek nedvesek lehetnek. Emiatt a féktávolság
megnő, és a jármű az egyik irányba húzhat féke-
zés közben.

A fékek megszárításához haladjon biztonságos
sebességgel, mialatt finoman nyomja a lábfék-
pedált a fékek felmelegítése érdekében. Ezt ad-
dig folytassa, amíg a fékek ismét normál állapot-
ba kerülnek. Kerülje a nagy sebességgel való
haladást, amíg a fékek ismét megfelelően nem
működnek.

Rögzítőfék bejáratása
A rögzítőfék betétjeit járassa be, amikor a fékek
már nem olyan hatásosak vagy amikor a rögzítő-
fék fékpofáit és/ vagy a dobokat cseréli, hogy a
megfelelő fékhatás biztosítható legyen.

Ez a folyamat a gépkocsi szervizkönyvében rész-
letesebben leírásra került és ezt INFINITI Köz-
pont vagy szakszerviz végezheti el.

FÉKRENDSZER
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FÉKRÁSEGÍTŐ
Ha a fékpedálra kifejtett erő egy bizonyos szintet
meghalad, automatikusan bekapcsol a fékráse-
gítő rendszer, és nagyobb fékerőt fejt ki a kerek-
ekre, még a pedál kis mértékű megnyomása ese-
tén is.

VIGYÁZAT

A fékrásegítő csak egy segítség, és nem egy ütközés
elkerülésére figyelmeztető vagy azt megakadályozó
rendszer. A vezető felelős a biztonságos vezetésért,
valamint a gépjármű kontroll alatt tartásáért.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZER (ABS)

VIGYÁZAT

A blokkolásgátló rendszer (ABS) egy kifinomult esz-
köz, de nem képes a figyelmetlen vagy veszélyes ve-
zetési stílusból adódó balesetek megelőzésére. Segít
megtartani az uralmat a jármű felett fékezéskor vagy
csúszós úton. Mindig vegye figyelembe, hogy csúszós
útfelületen a féktávolság minden esetben nagyobb,
mint normál útfelületen, még ABS- szel is. A féktávol-
ság egyenetlen, kavicsos vagy hóval borított úton is
megnőhet, valamint hólánc használatakor is. Mindig
tartsa meg a biztonságos követési távolságot az Ön
előtt haladó jármű mögött. Minden esetben a vezető
felelős a biztonságért.

A gumiabroncs típusa és állapota is befolyásol-
hatja a fékezés hatékonyságát.

• Amikor gumiabroncsot cserél, mind a négy kerékre
a meghatározott méretű abroncsot szerelje fel.

• Amikor a pótkereket szereli fel, győződjön meg
róla, hogy az megfelelő méretű és típusú, amint az
a gumiabroncs címkéjén meghatározott. (Lásd
“Gumiabroncs címke” a “9. Műszaki információk”
fejezetben.)

• Részletes információkért ld.: “Gumiabroncs és
felni” a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhető
műveletek” fejezetben.

A blokkolásgátló rendszer (ABS) vezérli a féke-
ket, hogy a kerekek ne csússzanak meg erős
vagy csúszós úton való fékezéskor. A rendszer
érzékeli mind a négy kerék forgási sebességét,
és eszerint változtatja a fékfolyadék nyomását,
hogy megelőzze a kerekek blokkolását és meg-
csúszását. Azáltal, hogy megelőzi a kerekek
blokkolását, a rendszer segít a vezetőnek fenn-
tartani az uralmat a jármű felett, és csökkenti a
csúszós úton való kifarolást vagy megpördülést.

Rendszer használata
Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva. A fék-
pedált erős, állandó nyomással nyomja le, de ne
pumpálja a féket. Az ABS működésbe lép, hogy
megakadályozza a kerekek blokkolását. Kormá-
nyozza a járművet, hogy elkerülje az akadályo-
kat.

VIGYÁZAT

Ne pumpálja a fékpedált. Ha így tesz, jelentősen nö-
velheti a féktávolságot.

Öntesztelési tulajdonság
Az ABS elektronikus érzékelőket, elektromos
szivattyúkat, hidraulikus mágnestekercseket és
számítógépet is tartalmaz. A számítógép rendel-
kezik egy beépített diagnosztikai tulajdonság-
gal, ami minden alkalommal teszteli a
rendszert, amikor elindítja a motort, és a jármű-
vel előre vagy hátra halad alacsony sebesség-
ben. Amikor az öntesztelés elkezdődik, hallhat
egy kattanó hangot, és/vagy a fékpedál pulzálá-
sát érezheti. Ez normális, és nem jelez hibát. Ha
a számítógép hibát érez, kikapcsolja az ABS-t,
és az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad a mű-
szerfalon. A fékrendszer ekkor normálisan mű-
ködik, de a blokkolásgátló rásegítés nélkül. Ha
az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad az öntesz-
telés vagy vezetés során, ellenőriztesse a jármű-
vet egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

Normál működés
Az ABS már 5- 10 km/h (3- 6 MPH) sebességnél
működik. A sebesség az útviszonyoktól függ.

Amikor az ABS azt érzékeli, hogy egy vagy több
kerék közel áll a blokkoláshoz, a vezérlő elem
gyorsan működésbe lép és kiereszti a hidrauli-
kus nyomást. Ez a művelet hasonlít a fékek rend-
kívül gyors pumpálásához. Előfordulhat, hogy
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pulzálást érez és zajt hall a motortér felől vagy
vibrációt érez a fékpedálban. Ez normális, és azt
jelzi, hogy az ABS megfelelően működik. Ennek
ellenére a pulzálás azt is jelezheti, hogy az útvi-
szonyok veszélyesek, és fokozott figyelemmel
kell lennie vezetés közben.

Amikor felügyelet nélkül hagyja járművét:

• Minden esetben vigye magával a kulcsot- még ak-
kor is, ha a járművet a saját garázsában hagyja.

• Csukjon be minden ablakot teljesen és zárja le az
ajtókat.

• Mindig olyan helyre parkolja az autóját, ahová jól
rálát. Éjszaka parkoljon jól megvilágított helyen.

• Ha a gépjármű fel van szerelve biztonsági rendsze-
rekkel, használja őket- még rövid időre is.

• Felügyelet nélkül soha ne hagyjon gyerekeket vagy
kisállatokat a járműben.

• Soha ne hagyjon értékeket a gépjármű belsejében.
Értékeit mindig vigye magával.

• Soha ne hagyjon dokumentumokat a gépjármű-
ben.

• Soha ne hagyjon semmit a tetőcsomagtartón. Ve-
gye ki őket a tárolóhelyről és zárja be őket egy
biztonságos helyre, például a csomagtartóba.

• Soha ne hagyja a tartalék- kulcsot a gépjárműben.

VIGYÁZAT

• A körülményektől függetlenül mindig körültekin-
tően vezessen. Óvatosan gyorsítson vagy lassít-
son. Ha túl hirtelen gyorsít vagy lassít, a meghaj-
tott kerekek tapadása rosszabb lesz.

• Hideg időben hagyjon nagyobb követési távolsá-
got. A fékezést hamarabb kell megkezdenie, mint
száraz útviszonyok között.

• Csúszós úton tartson nagyobb követési távolságot
az Ön előtt haladó járműtől.

• A nedves jég (0°C, 32°F és az ónos eső), a rendkívül
hideg hó és a jég csúszós lehet, és előfordulhat,
hogy nagyon nehéz vezetni rajta. A jármű tapadása
sokkal kisebb lesz ilyen körülmények között. Ke-
rülje a nedves jégen való vezetést, amíg le nem
szórják sóval vagy homokkal az utakat.

• Ügyeljen a csúszós foltokra (vakítóan fényes jég).
Ezek a tisztának tűnő úton is megjelenhetnek az
árnyékos területeken. Ha jégfoltot lát maga előtt,
fékezzen azelőtt, hogy elérné. Próbáljon meg nem
fékezni akkor, amikor már a jégen van, és kerüljön
minden hirtelen kormánymozdulatot.

• Ne használja az automatikus sebességszabályozó
berendezést csúszós úton.

• A hó miatt a veszélyes kipufogógáz megrekedhet
a jármű alatt. Távolítsa el a havat a kipufogócső és
a jármű körül.

A GÉPJÁRMŰ BIZTONSÁGA VEZETÉS HIDEG IDŐBEN
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AKKUMULÁTOR
Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve rend-
kívül hideg időjárás során, az akkumulátorfo-
lyadék megfagyhat, és kárt tehet az akkumulá-
torban. A maximális hatásfok fenntartása érde-
kében rendszeresen ellenőrizze az
akkumulátort. További részleteket talál a
“Akkumulátor” a “8. Karbantartás és önállóan elvé-
gezhető műveletek” fejezetben.

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK
Ha a járművet fagyálló nélkül hagyja szabad té-
ren, eressze le a hűtőrendszert, beleértve a mo-
torblokkot is. Töltse fel ismét a jármű működte-
tése előtt. További részleteket talál a
“Hűtőfolyadék-csere” a “8. Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek” fejezetben.

GUMIABRONCSOK JELLEGE
1. Ha téli gumiabroncsokat szerel fel gépjármű-

ve első/hátsó kerekeire, ugyanolyan méretű,
terhelhetőségű, szerkezetű és típusú (diago-
nál, diagonálöves vagy radiál) gumiabron-
csokat használjon, mint ami a hátsó/első ke-
rekeken található.

2. Ha a gépjárművet szélsőséges téli időjárási
körülmények között használja, mind a négy
kerékre szereljen fel téli gumiabroncsot.

3. Jeges úton való még jobb tapadásra szöges
gumiabroncs használható. Azonban egyes

országok, tartományok és államok tiltják a
használatát. Nézzen utána a helyi, állami és
tartományi jogszabályoknak, mielőtt szeges
gumiabroncsokat szerelne.

Szeges téli gumiabroncsok csúszási és tapa-
dási tulajdonságai nedves vagy száraz fel-
ületeken rosszabbak lehetnek a nem szeges
téli gumiabroncsoknál.

4. Kívánság szerint hóláncok is használhatók.
Győződjön meg róla, hogy a gépjárműre illő
hóláncokat használ és azokat a gyártó utasí-
tásai szerint szerelte- e fel. A hólánc gyártó-
jának ajánlása esetén használjon láncfeszes-
ség állító eszközt, hogy biztosítsa a lánc szo-
ros illeszkedését. A hólánc laza
záróláncszemeit le kell rögzíteni vagy el kell
távolítani, hogy ostorszerű csapkodással ne-
hogy megsértsék a gépjármű karosszériáját.
Továbbá csökkentse a jármű sebességét, kü-
lönben a jármű megsérülhet és/vagy csök-
kenhet a jármű vezethetősége és romolhat a
teljesítménye.

KÜLÖNLEGES TÉLI FELSZERELÉS
A következő eszközök gépkocsiban tartása java-
solt télen:

• Egy jégkaparó és egy erős sörtéjű kefe, a jég és hó
ablakokról való eltávolításához.

• Egy erős, sima deszka, amit az emelő alá tehet,
hogy alátámassza.

• Egy lapát, hogy kiáshassa a járművet a hótorlaszok
alól.

RÖGZÍTŐFÉK
Ha olyan területen parkol, hogy a külső hőmér-
séklet 0°C (32°F) alatt van, ne használja a rögzí-
tőféket, hogy annak lefagyását megelőzhesse.
Biztonságos parkolás érdekében:

• Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzetbe.

• Biztonságosan rögzítse a kerekeket.

KORRÓZIÓVÉDELEM
Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyag-
ok rendkívül korrozívak, és felgyorsítják az alvá-
zelemek, pl. a kipufogórendszer, üzemanyag- és
fékvezetékek, fékbowdenek, küszöbök és lök-
hárítók korrózióját.

Télen az alvázat rendszeresen tisztítani kell. To-
vábbi információért ld.: “Korrózióvédelem” a “7. A
karosszéria külső és belső ápolása” fejezetben.

A néhány területen esetlegesen szükséges, to-
vábbi korrózióvédelemért vegye fel a kapcsola-
tot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy az aktív zajvédelmet és az aktív hangerő-
sítő rendszert megfelelően működtethesse:

• Ne takarja le a hangszórókat vagy a mélyhangszó-
rót.

• Ne takarja le a mikrofonokat.

• Ne cserélje ki vagy módosítsa a hangszórókat, be-
leértve a mélyhangszórót is, illetve ne módosítsa a
hangrendszer alkatrészeit, pl. az erősítőt.

• Semmilyen módosítást ne hajtson végre a zajszige-
telésen vagy a mikrofonokon, a hangszórókon vagy
a mélyhangszórón.

AKTÍV ZAJVÉDELEM
Az aktív zajvédelem a gépjármű belsejében ta-
lálható mikrofonokat használjaj1 a motorzaj
érzékelésére. A rendszer automatikusan olyan
tompított motorhangot generál a hangszórókon
j2 ,j4 (ha van) és aj5 (ha van) mélyhangszó-
rón j3 keresztül, amellyel csökkenti a motor
búgását.

Ha a mikrofontj1 vagy annak környékét módo-
sítja, abnormális zajok hallhatók a hangszórók-
ból.

AKTÍV HANGKIEMELÉS
Az aktív hangkiemelés a motor fordulatszámá-
nak és a vezetési üzemmódnak megfelelő hang-
okat generál a hangszórókonj2 ésj5 (ha van)
keresztül, így javítva a motorhang minőségét.

JVS0905X

AKTÍV ZAJVÉDELEM/AKTÍV HANGKIEMELÉS
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A vészvillogó kapcsolója attól függetlenül is mű-
ködik, hogy a gyújtáskapcsoló milyen állásban
van, kivéve azt az esetet, amikor az akkumulátor
le van merülve.

A vészvillogó feladata, hogy a többi vezetőt fi-
gyelmeztesse, hogy Önnek meg kellett állni
vészhelyzet miatt.

Ha megnyomja a vészvillogó kapcsolóját, akkor
az összes irányjelző villogni kezd. A vészvillogó
kikapcsolásához nyomja meg ismét a vészvillo-
gó gombját.

Ha a rendszer olyan behatást érzékel, amely ak-
tiválhatja a kiegészítő légzsákokat, a vészvillo-
gó automatikusan villogni kezd. Ha a vészvillogó
gombját megnyomja, a vészvillogó kikapcsol.

VIGYÁZAT

Addig ne kapcsolja ki a vészvillogót, amíg meg nem
győződött róla, hogy az biztonságos. Előfordulhat az
is, hogy a vészvillogó nem kezd el automatikusan vil-
logni; ez a behatás erejétől függ.

Ha a rendszer hirtelen fékezést észlel, az elaka-
dásjelző lámpák villognak, a féklámpák és a har-
madik féklámpa világít, így próbálja meg mege-
lőzni a hátulról történő ütközést.

A vészfékezés jelzése a következő körülmények
között működik:

• Ha a jármű sebessége több mint 60 km/h (37 MPH).

• Ha a rendszer hirtelen fékezést észlel a fékpedál
lenyomása közben.

A vészfékezés jelzése nem működik a következő
körülmények között:

• Ha az elakadásjelző lámpák működésben vannak.

• Ha a rendszer nem érzékel hirtelen fékezést.

SIC2574Z

VÉSZVILLOGÓ KAPCSOLÓ VÉSZFÉKEZÉS JELZÉSE
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Ha valamelyik abroncs defektes, kövesse a kö-
vetkezőkben leírt utasításokat.

Defekttűrő abronccsal szerelt modellek esetén
haladjon tovább, amíg egy biztonságos helyen
meg nem tud állni, még akkor is, ha az abroncs
defektes. Lásd “Defektesen is használható
abroncsok” jelen fejezet következő részében és “De-
fektesen is használható abroncsok” a “8. Karbantartás
és önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ RENDSZER
(TPMS)

VIGYÁZAT

• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az
elektromos orvosi műszereket. Az elektromos
szívstimulátorral rendelkezők a lehetséges hatá-
sok tekintetében használat előtt lépjenek kapcso-
latba az elektromos orvosi berendezés gyártójá-
val.

• Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
rendszer lámpája vezetés közben villan fel kerülje
a hirtelen kormánymozdulatokat vagy az intenzív
fékezést, csökkentse a jármű sebességét, húzód-
jon félre egy biztonságos helyre és a lehető legha-
marabb állítsa le a járművet. A gépjármű súlyosan
sérülhet, de baleset is előfordulhat, és súlyos sze-
mélyi sérülésekhez vezethet. Ellenőrizze mind a
négy kerék nyomását. Állítsa be az abroncsok nyo-
mását a javasolt HIDEG értékre, amely a gumiab-
roncsok címkéjén található, hogy az alacsony gu-

minyomás figyelmeztető lámpája kikapcsoljon. Ha
a keréknyomás beállítása után a lámpa még min-
dig világít, az abroncs defektes lehet.

• Mivel a pótkerék nem rendelkezik TPMS szenzor-
ral, így amikor a pótkereket felszereli vagy a kerek-
et kicseréli, a TPMS nem működik és az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig
villog. A lámpa 1 perc eltelte után folyamatosan
világít. A kerék cseréjével és/ vagy a rendszer be-
állításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel amint
lehet.

• Nem az INFINITI által meghatározott kerekek alkal-
mazása befolyásolhatja a TPMS működését.

• Az abroncsba ne fecskendezzen semmilyen folya-
dékot vagy aeroszolt, mivel ez az abroncsok nyo-
mását figyelő szenzorok hibás működését ered-
ményezheti.

A guminyomást figyelő rendszer (TPMS) felügye-
li az összes abroncs levegőnyomását. Ha az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa fel-
villan és a [Low Tyre Pressure] figyelmeztetés
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén,
az azt jelenti, hogy egy vagy több kerék nyomása
jelentősen lecsökkent. Ha a gépjárművet úgy
vezeti, hogy az abroncsok nyomása alacsony, a
TPMS aktiválódik és az alacsony abroncsnyo-
másra figyelmeztető lámpa felvillanásával (mű-
szerfalon) figyelmezteti Önt. A rendszer csak ak-

kor aktiválódik, ha a gépjárművet 25 km/h (16
MPH) sebességnél magasabb sebességgel ve-
zeti.

A részletekért lásd: “ Alacsony keréknyomás figyel-
meztető lámpája” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben és “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

DEFEKTESEN IS HASZNÁLHATÓ
ABRONCSOK
A defektesen is használható abroncsokat ideig-
lenesen használhatja defekt esetén. (Lásd “De-
fektesen is használható abroncsok” a “8. Karbantartás
és önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.)

Az abroncs biztonsági információival kapcsolat-
ban lapozza fel a különálló garanciafüzetet.

VIGYÁZAT

• Defektes kerékkel is vezethet, de a gépjármű ve-
zethetősége, stabilitása csökken, amely baleset-
hez és személyi sérüléshez vezethet. Ha hosszú
távon vezet nagy sebességgel, az abroncsok sérül-
hetnek.

• Ne vezessen 80 km/h-nál (50 MPH) magasabb se-
bességgel és ne vezessen kb. 150 km-nél (93 mér-
föld) többet defektes kerékkel. A defektes kerékkel
megtehető távolság függ a külső hőmérséklettől,
a gépjármű terhelésétől, az útviszonyoktól és
egyéb tényezőktől.

GUMIDEFEKT
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• Vezessen óvatosan, csökkentett sebességgel. Ke-
rülje a hirtelen fékezéseket vagy kanyarodásokat,
amelyek miatt elveszítheti uralmát a jármű felett.

• Ha defektes kerékkel vezet és szokatlan hangot
vagy vibrációt érez, húzódjon félre egy biztonsá-
gos helyre és a lehető leghamarabb álljon meg a
gépjárművel. Előfordulhat, hogy az abroncs súlyo-
san károsodott és ki kell cserélni.

FIGYELMEZTETÉS

• Defektes abroncsra soha ne szereljen hóláncot,
ettől sérülhet a gépjármű.

• Ne haladjon keresztül kiálló tárgyakon vagy akna-
fedőkön, mert ilyenkor a gépjármű talajtól való
távolsága kisebb, mint normál esetben.

• Defektes kerékkel ne hajtson be automatikus au-
tómosóba.

• Ellenőriztesse a defektes abroncsot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel vagy egyéb jóvá-
hagyott javítóműhellyel. Ha az abroncs súlyosan
károsodott, cserélje ki, amint lehet.

Ha defektet kapott, és meg kell állnia valahol,
kövesse a következő utasításokat.

1. Óvatosan tolja le a járművet az útról és ki a
forgalomból.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a
kéziféket.

4. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-
be.

5. Állítsa le a motort.

6. Nyissa fel a motorháztetőt, hogy a közleke-
dés többi résztvevőjét figyelmeztethesse,
valamint az autómentő számára jelezhesse,
hogy Önnek segítségre van szüksége.

7. A többi utast szállítsa ki a gépjárműből, és
várakoztassa őket biztonságos helyen, távol
a közúti forgalomtól és kellő távolságban
gépjárművétől.

Az abroncs eltávolításához lásd “Gépjármű fel-
emelése és a kerekek cseréje” jelen fejezet következő
részében.

GÉPJÁRMŰ MEGÁLLÍTÁSA

VIGYÁZAT

• Győződjön meg róla, hogy a kéziféket megfelelően
behúzta- e.

• A sebességváltó karját állítsa “P” (Parkolás) pozí-
cióba.

• Ne cseréljen kereket, ha a jármű lejtőn, jeges vagy
csúszós helyen parkol. Ez kockázatos.

• Soha ne cseréljen kereket, ha az elhaladó forgalom
túl közel halad el a gépjárműhöz. Kérjen profes-
szionális segítséget.

1. Óvatosan tolja le a járművet az útról, ki a
forgalomból.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Sík területen parkoljon.

4. Húzza be a kéziféket.

5. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-
be.

6. Állítsa le a motort.

7. Nyissa fel a motorháztetőt és állítsa fel az
elakadásjelző háromszöget (ha van):

• Hogy az elhaladó forgalmat figyelmeztesse.

• Jelezze a szerviznek, hogy Önnek segítségre van
szüksége.

8. A többi utast szállítsa ki a gépjárműből, és
várakoztassa őket biztonságos helyen, távol
a közúti forgalomtól és kellő távolságban
gépjárművétől.

GÉPJÁRMŰ FELEMELÉSE ÉS A KEREKEK
CSERÉJE
Ebben a fejezetben információkat talál arra vo-
natkozóan, hogyan kell a gépjárművet felemelni
és az abroncsokat kicserélni.

MEGJEGYZÉS

Az emelő nem standard felszerelése a gépjárműnek.
Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel a beszerzést illetően.
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Rögzítse a kerekeket

VIGYÁZAT

Rögzítse a megfelelő kereket, így megakadályozza a
jármű megmozdulását, ami személyi sérüléshez ve-
zethet.

Helyezzen megfelelő kerékékeketj1 a defektes
gumivaljA átlós kerék elé és mögé, hogy mega-
kadályozza a gépjármű elmozdulását, amikor az
emelővel megemeli.

A gépjármű felemelése

MCE0001DZ JVE0346XZ

Emelési pontok
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VIGYÁZAT

• Minden esetben olvassa el és kövesse az ebben a
fejezetben leírtakat.

• NE KERÜLJÖN A JÁRMŰ ALÁ, AMELYET CSAK AZ EME-
LŐ TART.

• Soha ne használjon olyan emelőt, amelyet nem a
gépjárműhöz kapott.

• Az emelőt, ami a gépjárműhöz jár, kimondottan
arra fejlesztették, hogy kerékcsere alkalmával a
gépjárművet fel lehessen emelni vele.

• Az emelési ponton kívül soha ne próbálja meg más
ponton felemelni a gépjárművet.

• A szükségesnél nagyobb mértékben ne emelje
meg a járművet.

• Ne tegyen tömböket az emelő alá.

• Felemelt jármű motorját ne indítsa el. A jármű hir-
telen megmozdulhat, ami balesetet okozhat.

• Utasok soha ne tartózkodjanak a gépjárműben, ha
a kerekek nincsenek a talajon.

• Használat előtt olvassa el az emelőhöz tartozó fi-
gyelmeztető címkét.

1. Az ábra szerinti módon az emelőt közvetlenül
az emelési pontok alá tegye úgy, hogy az
emelő teteje pontosan az emelési ponthoz
érjen.

Mindig sík és szilárd talajú terepen használja
az emelőt.

2. Igazítsa az emelőt a gépjármű elején vagy
hátulján az emelési pontnál található büty-
kök közé.

3. Az ábrának megfelelően illessze az emelő fe-
jén lévő hornyot a két bütyök közé.

4. A villáskulcs segítségével, óra járásával el-
lentétes irányba két fordulattal lazítson meg
minden kerékanyát.

Amíg a kerék a földön van, ne távolítsa el a
kerékanyákat.

5. Óvatosan emelje fel a gépjárművet, amíg a
kerék és a talaj között rés nem keletkezik.

6. A gépjármű felemeléséhez tartsa erősen az
emelőt és a rudazatot, majd forgassa el a
rudazatot.

Kerék leszerelése
1. Távolítsa el a kerékanyákat.

2. Vegye le a sérült kereket.

FIGYELMEZTETÉS

A kerék nehéz. A sérülés elkerüléséhez győződjön
meg róla, hogy lábai nincsenek-e a kerék alatt, és
használjon védőkesztyűt.

Pótkerék felszerelése

VIGYÁZAT

• Soha ne használjon olyan kerékanyákat, amelyek
nem a gépjárműhöz valók. A nem megfelelő vagy
nem jól meghúzott kerékanya miatt kilazulhat és
leeshet a kerék. Ez balesetet okozhat.

• Kerékanyákra és peckekre sose tegyen olajat vagy
kenőanyagot. Ez a kerékanyák kilazulását idézheti
elő.

• A T-típusú pótkerék vészhelyzetben való alkalma-
zásra készült.

SCE0504Z
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1. A kerék és a kerékagy közötti részen töröljön
le minden sarat és szennyeződést.

2. Helyezze fel a pótkereket és kézzel húzza
meg a kerékanyákat. Ellenőrizze, hogy az ös-
szes kerékanya vízszintesen hozzáér-e a ke-
rék felszínéhez.

3. A kerékanyakulccsal átlósan és egyenletesen
húzza meg a kerékanyákat, több, mint 2-szer,
ahogy az az ábrán is látható (j1 -j5 ), amíg
nem megfelelőek.

4. Lassan engedje le a járművet, amíg a gumi-
abroncsok elérik talajt.

5. A kerékanyakulcs használatával az ábrán lé-
vő sorrendben húzza meg a kerékanyákat.

6. Teljesen engedje le a járművet.

A meghatározott forgatónyomatékkal húzza
meg az anyákat, ehhez használjon nyomaték-
kulcsot, ha lehetséges.

Kerékanya meghúzásához szükséges nyo-
maték:

108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

A kerékanyákat mindig a specifikációnak meg-
felelően meghúzva kell tartani. Ajánlott, hogy a
kerékanyákat mindig a specifikációnak megfe-
lelően tartsa meghúzva.

VIGYÁZAT

Újra húzza meg a kerékanyákat, ha a gépjármű meg-
tett 1.000 km-t (600 mérföld) (gumidefekt esetén is,
stb.).

• A keréknyomás beállítása után a TPMS-t vissza kell
állítani. Lásd “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben a
visszaállítással kapcsolatos részletekért.

• Miután az abroncs nyomását beállította a HIDEG
értékre, a keréknyomás kijelzője (ha van, a gép-
jármű információs kijelzőjében) magasabb értéket
mutathat, mint a HIDEG nyomásérték azt követően,
hogy a gépjárművel több, mint 1,6 km-t (1 mile)
haladt. Ez annak köszönhető, hogy az abroncsban
hőmérséklet hatására növekszik a nyomás. Ez nem
jelenti a rendszer hibás működését.

VIGYÁZAT

• A nem szakszerű külső akkumulátorról történő in-
dítás akkumulátortüzet okozhat. Az akkumulátor-
tűz súlyos sérülést és halált is okozhat. A jármű
károsodását is okozhatja. Minden esetben köves-
se az ebben a fejezetben leírtakat.

• Az akkumulátor környezetében mindig van gyúlé-
kony hidrogén gáz. Az akkumulátortól tartsa távol
a szikrát és nyílt lángot.

• Az akkumulátoron és környékén való munkavég-
zés esetén viseljen mindig megfelelő védőszemü-
veget, és vegye le a gyűrűket, karkötőket és más
ékszereket.

• Külső akkumulátorról történő indítás esetében so-
se hajoljon az akkumulátor fölé.

• Ne hagyja, hogy az akkumulátorfolyadék szembe,
bőrre, ruhára vagy a jármű festett felületére kerül-
jön. Az akkumulátorfolyadék maró hatású kénsav,
ami súlyos égést eredményez. Ha a folyadék kap-
csolatba kerül valamivel, azonnal mossa le bő víz-
zel azt a helyet.

• Az akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

• Az indító akkumulátor 12 voltos kell, hogy legyen.
Ha nem megfelelő feszültségű akkumulátort hasz-
nál, az károsíthatja a járművet.

• Fagyott akkumulátort ne próbáljon indítani. Fel-
robbanhat és súlyos balesetet okozhat.

SCE0661Z

BEINDÍTÁS KÜLSŐ AKKUMULÁTORRAL
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Stop/Start rendszerrel (Európa) vagy Alapjárati
Stop rendszerrel (Oroszország és Ukrajna) sze-
relt modellek:

A gépjármű 2 akkumulátorral rendelkezik, egy
fő és egy kiegészítő akkumulátorral. A motor
nem indítható el, ha valamelyik lemerült. Elő-
ször hajtsa végre a következő lépéseket a fő
akkumulátoron, hogy a motort külső akkumulá-
torról elindíthassa.

Ha a motor nem indul el, hajtsa végre ezeket a
lépéseket a kiegészítő akkumulátoron. Az akku-
mulátor helyével kapcsolatba lásd “Motortér” a
“0. Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék” fejezetben
vagy “Akkumulátor” a “8. Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek” fejezetben.

MEGJEGYZÉS

• A Stop/Start rendszerhez vagy az alapjárati stop
rendszerhez olyan speciális akkumulátort hasz-
náljon, amelynek nagyobb a kisülési kapacitása
és hosszabb az élettartama. Ha nem a speciális
akkumulátort használja, az akkumulátor könnyeb-
ben lemerülhet és/vagy hiba jelentkezhet a Stop/
Start vagy az alapjárati stop rendszer működésé-
ben. A speciális akkumulátorral kapcsolatban is
javasolt eredeti INFINITI alkatrészek használata.
További információért keresse fel az INFINITI Köz-
pontot vagy szakszervizt.

• Az akkumulátor cseréje után vagy azt követően,
hogy az akkumulátor csatlakozóit hosszabb idő
után ismét csatlakoztatta kis időt igénybe vehet,
hogy a Stop/Start rendszer vagy az alapjárati stop
rendszer aktiválódjon.
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FŐ AKKUMULÁTOR

JVE0282X

VR30DDTT motor (balkormányos modellek)
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JVE0330X

VR30DDTT motor (jobbkormányos modellek)
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1. Ha a külső akkumulátor egy másik gépjármű-
ben vanjA , állítsa a gépjárműveketjA és
jB pozícióba, hogy az akkumulátorok a lehe-
tő legközelebb kerüljenek egymáshoz.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne hagyja, hogy a két jármű érintkezésbe ke-
rüljön.

• Azoknál a modelleknél, amelyek kormányzár-
ral is rendelkeznek: A kormány bezár és nem
lehet kioldani ha az akkumulátor teljesen le-
merült, amíg a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba
nem állítja. Kiegészítő kábeleket használva
először biztosítsa az áramforrást, mielőtt a
gyújtáskapcsolót az “OFF” pozícióból kimozdí-
taná és kioldaná a kormányzárat.

2. Húzza be a kéziféket.

3. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-
be.

4. Kapcsoljon le minden olyan rendszert, amely
nem szükséges (fényszórók, fűtés, légkondi-
cionáló, stb.).

5. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

6. Vegye le az akkumulátor szellőztető kupak-
jait (ha van).

7. Burkolja be az akkumulátort egy kicsavart, de
nedves ruhávaljC , hogy a robbanás kocká-
zatát csökkentse.

8. 2,0L turbós benzines motorral szerelt model-
lek: Húzza fel a motorburkolatot és távolítsa
el.

9. A kábeleket a rajzon látható sorrendben kös-
se az akkumulátorra (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

JVE0184X

2,0L turbós benzin motor
JVE0194XZ

2,0L turbós benzin motor
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FIGYELMEZTETÉS

• Mindig a pozitívatj+ kösse a pozitívhozj+
és a negatívat aj- testhez, NE az akkumulátor
negatív sarkáhozj- .

• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor ká-
belei ne érjenek a motor mozgó alkatrészeihez.

• Győződjön meg róla, hogy a kábel csatlakozói
nem érintkeznek más fémmel.

10. Indítsa be a másik jármű motorját jA és
járassa néhány percig.

11. Nyomja le a másik jármű gázpedáljátjA és
pörgesse a motort kb. 2.000-es fordulaton.

12. Az indítandó jármű motorjátjB a normál
módon indítsa el.

FIGYELMEZTETÉS

A motor indítómotorját ne működtesse 10 másod-
percnél tovább. Ha a motor nem indul el azonnal,
állítsa a gyújtáskapcsolót “LOCK” állásba és vár-
jon legalább 10 másodpercig, mielőtt újra megpró-
bálná.

13. A motor elindítása után óvatosan távolítsa
el a kábelt, az ábrán látható sorrenddel el-
lentétesen (j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Távolítsa el, majd megfelelően ártalmatla-
nítsa a ruhát, mivel az savval szennyeződhe-
tett.

15. Ha levette a kupakokat, most tegye vissza
őket.

16. Helyezze vissza az akkumulátor burkolatát
és a motortér burkolatát az eredeti állásba.

MEGJEGYZÉS

Stop/Start rendszerrel vagy alapjárati stop rendszer-
rel szerelt modellek esetében ha a motort nem lehet a
fenti folyamatok után sem elindítani, a kiegészítő ak-
kumulátor is lemerült. Csatlakoztassa a kábel a kiegé-
szítő akkumulátorra.
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KIEGÉSZÍTŐ AKKUMULÁTOR (2,0L
TURBÓS BENZINES MOTORRAL
SZERELT MODELLEK)
1. Ha a külső akkumulátor egy másik gépjármű-

ben vanjA , állítsa a gépjárműveketjA és
jB pozícióba, hogy az akkumulátorok a lehe-
tő legközelebb kerüljenek egymáshoz.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne hagyja, hogy a két jármű érintkezésbe ke-
rüljön.

• Azoknál a modelleknél, amelyek kormányzár-
ral is rendelkeznek: A kormány bezár és nem
lehet kioldani ha az akkumulátor teljesen le-
merült, amíg a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba
nem állítja. Kiegészítő kábeleket használva
először biztosítsa az áramforrást, mielőtt a
gyújtáskapcsolót az “OFF” pozícióból kimozdí-
taná és kioldaná a kormányzárat.

2. Húzza be a kéziféket.

3. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-
be.

4. Kapcsoljon le minden olyan rendszert, amely
nem szükséges (fényszórók, fűtés, légkondi-
cionáló, stb.).

5. Állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba.

JVE0142XZ
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6. Nyissa fel a csomagtartót.

7. Távolítsa el a rögzítőfüleketjC ,jD , majd ve-
gye ki a csomagtér burkolatát.

8. Vegye le az akkumulátor szellőztető kupak-
jait (ha van).

9. A kábeleket a rajzon látható sorrendben kös-
se az akkumulátorra (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

FIGYELMEZTETÉS

• Mindig a pozitívatj+ kösse a pozitívhozj+
és a negatívat aj- testhez, NE az akkumulátor
negatív sarkáhozj- .

• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor ká-
belei ne érjenek a motor mozgó alkatrészeihez.

• Győződjön meg róla, hogy a kábel csatlakozói
nem érintkeznek más fémmel.

10. Indítsa be a másik jármű motorját jA és
járassa néhány percig.

11. Nyomja le a másik jármű gázpedáljátjA és
pörgesse a motort kb. 2.000-es fordulaton.

12. Az indítandó jármű motorjátjB a normál
módon indítsa el.

FIGYELMEZTETÉS

A motor indítómotorját ne működtesse 10 másod-
percnél tovább. Ha a motor nem indul el azonnal,
állítsa a gyújtáskapcsolót “LOCK” állásba és vár-
jon legalább 10 másodpercig, mielőtt újra megpró-
bálná.

13. A motor elindítása után óvatosan távolítsa
el a kábelt, az ábrán látható sorrenddel el-
lentétesen (j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Ha levette a kupakokat, most tegye vissza
őket.

15. Helyezze vissza a csomagtér burkolatát.

MEGJEGYZÉS

• Ha a motort a fenti folyamatok után sem lehet
elindítani, a fő és a kiegészítő akkumulátor is le-
merült. Gépjármű indítása külső akkumulátorról
úgy, hogy az egyik kábelkészletet a fő akkumulá-
torhoz csatlakoztatja, míg a másik kábelkészletet
a kiegészítő akkumulátorhoz; kövesse a külső ak-
kumulátorok csatlakoztatására vonatkozó folya-
matokat.

• Ha a motor nem indítható el még úgy sem, hogy a
fő és kiegészítő akkumulátorokat csatlakoztatja
külső akkumulátorokhoz, vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

JVE0339XZ
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Ne próbálja meg a járművet betolással indítani.

FIGYELMEZTETÉS

• Automata sebességváltóval (AT) ellátott modelle-
ket nem lehet betolással indítani. Ennek megkísér-
lése károsíthatja a hajtásláncot.

• A háromutas katalizátorral ellátott modelleket
nem szabad betolással indítani. Ennek megkísér-
lése károsíthatja a háromutas katalizátort.

• Soha ne próbálja meg behúzatással elindítani a
motort. Ha a motor elindul, a hirtelen előreugrás a
két jármű összeütközését okozhatja.

VIGYÁZAT

• Soha ne haladjon tovább a járművel, ha az túlme-
legszik. Ha mégis így tenne, súlyosan károsíthatja
a gépjármű motorját és/ vagy a gépjármű kigyul-
ladhat.

• Ne nyissa fel a motorháztetőt, ha gőzt lát kijönni
belőle.

• Soha ne távolítsa el a hűtő sapkáját, ha a motor
forró. Ha a hűtő sapkáját akkor veszi le, amikor a
motor meleg, a nyomás alatt lévő forró víz kispric-
celhet és súlyos égési sebeket okozhat.

• Ha a motor hűtőfolyadék párája csap ki a motor-
ból, a sérülés elkerülése érdekében álljon távol a
járműtől.

• A motor hűtőventilátora bármikor elindulhat, ha a
hűtőfolyadék hőmérséklete meghaladja az előre
beállított értéket.

• Ne hagyja, hogy kezei, haja, ékszerei vagy ruhája
hozzáérjenek vagy beszoruljanak a ventilátorba
vagy annak ékszíjába.

Ha járműve túlmelegszik (melyet a hűtőfolyadék
hőmérsékletmérő műszer jelez), ha a motortel-
jesítmény csökkenést, szokatlan hangot stb. ér-
zékel, az alábbiak szerint járjon el:

1. Óvatosan tolja le a járművet az útról, ki a
forgalomból.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Húzza be a kéziféket.

4. Helyezze a váltókart “P” (parkolás) helyzet-
be.

NE ÁLLÍTSA LE A MOTORT.

5. Nyissa ki az összes ablakot.

6. Kapcsolja ki a légkondicionáló rendszert. Ál-
lítsa a hőmérsékletszabályozó gombot a leg-
magasabb hőmérsékletre és a ventilátort a
legmagasabb sebességre.

7. Szálljon ki a járműből.

8. Mielőtt kinyitná a motorháztetőt, vizuálisan
ellenőrizze és hallgassa meg, nem szökik-e
hűtőfolyadék a hűtőből. Várjon, amíg már
nem lát szivárgó hűtőfolyadékot.

9. Nyissa fel a motorháztetőt.

10. Vizuálisan ellenőrizze, megy-e a hűtőventi-
látor.

11. Vizuálisan ellenőrizze a hűtő és a hűtőrend-
szer tömlőinek szivárgását. Ha a hűtőventi-
látor nem működik vagy a hűtőfolyadék szi-
várog, állítsa le a motort.

12. Miután lehűlt a motor, járó motor mellett
ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tároló-
tartályban. Ne nyissa ki a hűtő sapkáját.

13. Töltsön utána, ha szükséges.

Ellenőriztesse/ javítassa meg a járművet egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

INDÍTÁS BETOLÁSSAL HA A GÉPJÁRMŰ TÚLMELEGSZIK
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Amikor a járművét vontatják, követnie kell a he-
lyi előírásokat. A nem megfelelő vontató beren-
dezés kárt okozhat járművében. A megfelelő
vontatás biztosítása és a jármű véletlen meg-
sértésének elkerülése érdekében az INFINITI azt
javasolja, hogy a szerviz egyik munkatársa von-
tassa autóját. Ajánlott, hogy a szerviz munkatár-
sa elolvassa a következő óvintézkedéseket.

VONTATÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Vontatás előtt győződjön meg róla, hogy a sebes-
ségváltó, a kormánymű és a hajtáslánc működőké-
pes. Ha valamelyik egység sérült, a gépkocsit gör-
gőn szabad csak vontatni vagy teherautón szállíta-
ni.

• Az INFINITI azt javasolja, hogy a gépkocsit úgy von-
tassa, hogy a hajtott kerekek fel vannak emelve a
talajról.

• Mindig rögzítse a biztonsági láncokat vontatás
előtt.

INFINITI ÁLTAL AJÁNLOTT VONTATÁS

Kétkerék-meghajtású (2WD) modellek
vontatása
FIGYELMEZTETÉS

Kormányzár mechanizmussal rendelkező modellek:
Soha ne rögzítse a kormányzárat, amíg a gyújtáskap-
csoló “OFF” állásban van. Ettől tönkremehet a kor-
mányzás mechanizmusa.

Első kerekek a talajon:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót “ON” állásba és
kapcsolja ki az összes kiegészítőt.

2. Rögzítse a kormánykereket egyenes állás-
ban, egy kötél vagy egyéb eszköz segítségé-
vel.

3. Állítsa a sebességváltót “N” (üres) helyzetbe.

4. Kiengedik a rögzítőféket.

5. Vontatás előtt rögzítse a biztonsági láncokat.

Hátsó kerekek a talajon:

Az INFINITI azt javasolja, hogy az első vagy a
hátsó kerekekalá helyezzenekgörgőt a vontatás
során, vagy a gépjárművet platós járművön szál-
lítsák el, ahogy az az ábrán is látható.

FIGYELMEZTETÉS

Automata sebességváltóval szerelt modellek eseté-
ben soha ne vontassa úgy a járművet, hogy a hátsó
kerekek lent vannak a talajon. Ha mégis így történne,
az súlyos és költséges károkat okozhat a hajtáslánc-
ban.

Minden kerék a talajon:

Az INFINITI azt javasolja, hogy a gépkocsit az
ábrán is látható módon, platós gépjárművön
szállíttassa el.

SCE0967Z

Kétkerék-meghajtású (2WD) modellek

GÉPJÁRMŰ VONTATÁSA
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FIGYELMEZTETÉS

Automata sebességváltóval szerelt modelleket soha
ne vontasson úgy, hogy minden kerék a talajon van.
Ha mégis így történne, az súlyos és költséges károkat
okozhat a hajtásláncban.

Négykerék-meghajtású (4WD)
modellek vontatása
Az INFINITI azt javasolja, hogy vontatáshoz hasz-
náljon vontató utánfutókat, vagy szállítsa a jár-
művet lapos platójú teherautón az ábra szerint.
A gépjárművet csak emelő segítségével helyez-
ze lapos platójú teherautóra.

FIGYELMEZTETÉS

4WD modellt soha ne vontasson úgy, hogy bármelyik
kereke is a talajon van. Ha mégis így történne, az sú-
lyos és költséges károkat okozhat a hajtásláncban.

Megragadt gépjármű kiszabadítása

VIGYÁZAT

• Soha ne engedjen senkit a vontatókötél közelébe
vontatási művelet közben.

• Soha ne pörgesse a kerekeket nagy sebességgel.
Ennek az lehet a következménye, hogy felrobban-

nak, ami súlyos sérüléshez vezethet. A jármű
egyes részei szintén túlmelegedhetnek és sérül-
hetnek.

• A hátsó horognál fogva ne húzza a járművetj2 .
Ezt a horgot nem arra tervezték, hogy a megragadt
járművet ennél fogva húzassa ki.

Ha a jármű kereke homokban, hóban vagy sár-
ban megragadna, és a gépjármű nem képes ön-
magát kiszabadítani, vegye igénybe a vontató-
horgot.

• Csak a vontatóhorgot használja. A vontatókötelet
ne csatlakoztassa a gépjármű semmilyen más ré-
széhez sem. Ellenkező esetben a járműtest sérül-
het.

• A vontatóhorgot csak a gépjármű kiszabadítására
használja. Soha ne vontassa a járművet csak a von-
tatóhorognál fogva.

• A vontatóhorgok nagy terhelés alatt vannak, ami-
kor megragadt járművet próbálnak kiszabadítani.

JVE0348XZ

Négykerék-meghajtású (4WD) modell
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A húzószerkezetet minden esetben egyenesen rög-
zítse a gépjárműre. A vontatóhorgokat soha ne
húzza szögben.

Első:

1. Egy megfelelő szerszám segítségével távolít-
sa el a vonóhorog burkolatát a hűtőrácsból.

2. Megfelelően rögzítse a vontatóhorgokatj1
(a csomagtartóban található) a csatlakozó
helyhez, amely az első hűtőrács mögött talál-
ható.

Ellenőrizze, hogy a vontatóhorog használat
után megfelelően van- e rögzítve a helyén.

Hátsó:

A gépjármű vontatásához ne használjon rögzítő
hurkokatj2 .

A hátsó vontatóhorogj3 funkciója megegyezik
az első vontatóhorogéval.

A vontatóhorog használatához:

1. A megfelelő eszközt használva távolítsa el a
burkolatot a hátsó lökhárítóból.

2. Megfelelően rögzítse a vontatóhorgokatj3
(a csomagtartóban található) a csatlakozó
helyhez, amely a hátsó lökhárító alatt talál-
ható.

Ellenőrizze, hogy a vontatóhorog használat
után megfelelően van- e rögzítve a helyén.

FIGYELMEZTETÉS

• A vontató kábeleket vagy láncokat a vontatószem-
hez vagy a gépjármű strukturális elemeihez kell
csatlakoztatni. Ellenkező esetben a járműtest sé-
rülhet.

• A rögzítő hurkokat ne használja a gépjármű ho-
mokból, hóból, sárból, stb. való kiszabadításához.

• Soha ne vontasson gépjárművet rögzítőhurkokkal.

• A kábelt mindig húzza ki egyenesen a jármű elejé-
től. A gépjárművet soha ne húzza szögben.

• A vontató elemek minden esetben úgy kell elvezet-
ni, hogy azok ne érintsék a felfüggesztés, a kor-
mányzás, a fék vagy a hűtőrendszer elemeit.

• Kötelekből vagy vászon szíjakból álló vontató ele-
mek nem javasoltak a jármű vonatatásához, illetve
kiszabadításához.

JVE0340XZ

Első

JVE0342XZ

Hátsó

JVE0341XZ

Hátsó
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A jármű küllemének megtartásához fontos a
megfelelő ápolás.

Ha csak lehet, a járművel garázsba vagy fedett
helyre parkoljon, hogy minimálisra csökkentse
a festett felület sérülésének esélyét.

Ha mindenképpen a szabadban kell parkolnia,
álljon árnyékos helyre vagy védje a járművet
takaróval. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a
festéket a takaró felrakásakor/eltávolításakor.

MOSÁS
A következő esetekben a lehető leghamarabb
mossa le a járművet a festék megóvása érdeké-
ben:

• Eső után, amely a savas esőnek köszönhetően kárt
tehet a gépkocsi fényezésében.

• Tengerparti úton való vezetés után, mert a tengeri
permet az alkatrészek rozsdásodását okozhatja.

• Amikor szennyezőanyagok, pl. korom, madárürü-
lék, növényi nedvek, fémrészek vagy rovarok kerül-
nek a festett felületre.

• Ha por vagy sár rakódott a festett felületre.

1. A járművet bő vízzel és egy nedves szivaccsal
mossa le.

2. A jármű tisztításához használjon gyenge
szappant, speciális járműmosó szappant
vagy általános mosogatószert, amelyet kéz-
meleg vízzel (soha nem forró) kever össze.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne mossa le a járművet erős háztartási szap-
pannal, erős vegyszeres tisztítószerrel, ben-
zinnel vagy oldószerrel.

• Ne mossa le a járművet közvetlenül a tűző na-
pon vagy ha a karosszéria forró, mert a festett
felület vízpöttyös lehet.

• Kerülje a sűrű szövésű, durva anyagok haszná-
latát, pl. mosókesztyű. Legyen körültekintő,
amikor ráégett szennyeződést vagy más ide-
gen anyagot távolít el, hogy a festéket ne kar-
colja meg.

3. Bő, tiszta vízzel öblítse le a járművet.

4. Használjon nedves bőrt a festék megszárítá-
sához, hogy elkerülje a vízpöttyök kialakulá-
sát.

A jármű mosásakor ügyeljen a következőkre:

• A peremek, csatlakozások, ajtószegélyek belseje,
a csomagtartó fedél és a motorháztető különösen
ki vannak téve az útszóró só hatásainak. Ezért eze-
ket a területeket rendszeresen tisztítani kell.

• Mindig ügyeljen arra, hogy az ajtóknál található
leeresztő nyílások ne legyenek eltömődve.

• Locsoljon vizet az alvázra és a kerekek küllői közé,
hogy meglazítsa a szennyeződést és/vagy lemossa
az útszóró sót.

FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA
A kátrány- és olajfoltokat, ipari port, rovarokat
és növényi nedveket a lehető leghamarabb távo-
lítsa el a festett felületről, hogy elkerülje a káro-
sodást vagy elszíneződést. Speciális tisztítósze-
reket vásárolhat az INFINITI Központban, a szak-
szervizekben vagy bármelyik autósboltban.

WAXOLÁS
A rendszeres waxolás megvédi a festett felülete-
ket, és segít a jármű újszerű küllemének meg-
tartásában.

Waxolás után javasolt a polírozás a lerakódott
maradványok eltávolítására és az “elhanyagolt”
benyomás megszüntetésére.

Az INFINITI Központ vagy a szakszervizek segíte-
nek Önnek a megfelelő waxtermék kiválasztásá-
ban.

FIGYELMEZTETÉS

• A wax felvitele előtt alaposan mossa le a járművet.

• Mindig kövesse a gyártó utasításait a wax haszná-
latát illetően.

• Ne használjon olyan waxot, ami dörzsölő elemeket
tartalmaz vagy olyan tisztítószereket, amik káro-
sítják a jármű felületét.

A bázisréteg gépi vagy erőteljes polírozása tom-
píthatja a fényezést vagy nyomot hagyhat rajta.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS
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ÜVEG
Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst-
és porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon
parkolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üveg-
tisztítóval és egy puha ruhával könnyedén eltá-
volíthatja ezt a réteget.

KOCSITEST ALSÓ RÉSZE (ALVÁZ)
Olyan területeken, ahol a téli időszakban sót
használnak jégmentesítésre, a gépjármű alvá-
zát rendszeresen mosni kell, hogy a felrakódó
szennyeződések és só ne tudják a gépjármű al-
vázának és felfüggesztésének rozsdásodását
felgyorsítani.

A téli időszak előtt és tavasszal ellenőrizni és
szükség esetén cserélni kell az alvázvédőt.

KEREKEK

• A jármű mosásakor mossa le a kerekeket is az új-
szerű megjelenésük megtartása érdekében.

• A kerekek belső oldalát is tisztítsa meg, amikor
kereket cserél vagy ha az alvázat mossa.

• Ne használjon karcoló tisztítószert a kerekek mo-
sásakor.

• A felniket rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kor-
rodálódtak-e. Ez nyomáscsökkenést, valamint a ke-
réktalpperem károsodását okozhatja.

• Az INFINITI azt ajánlja, hogy a keréktárcsákat is
waxolja le, hogy megvédje őket az útszóró sótól a
tél során.

ALUMÍNIUM ÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT
KEREKEK
A kerekeket rendszeresen mossa le enyhe szap-
panos vízben megnedvesített szivaccsal, külö-
nösen a tél folyamán, ha útszóró só van az uta-
kon. Az útszóró só felrakódása elszínezheti a
felniket, ha nem mossa le rendszeresen.

FIGYELMEZTETÉS

Kövesse a lenti utasításokat, hogy a kerekek elszíne-
ződését megelőzhesse vagy elkerülhesse:

• Ne használjon erős, savas vagy lúgos tisztítósze-
reket a felnik tisztításához.

• Kerekeken soha ne használja a tisztítószert, ha
azok melegek. A felni hőmérséklete egyezzen meg
a külső hőmérséklettel.

• A tisztítószer felvitelét követően 15 percen belül
alaposan öblítse le a felniket, hogy eltávolítsa a
tisztítószert.

KRÓMOZOTT ALKATRÉSZEK
Az összes krómozott alkatrészt tisztítsa rend-
szeresen egy karcmentes krómpolírozóval, hogy
karbantartsa a felületet.

Alkalmanként távolítsa el a port a belső kárpit-
ból, a műanyag alkatrészekről és az ülésekből
egy porszívó vagy egy puha kefe segítségével.
Törölje át a vinil- és a bőrfelületeket egy tiszta,
enyhén szappanos oldatban megnedvesített ru-
hával, majd törölje át egy puha, száraz ruhával.

A bőr újszerű állapotának megtartása érdeké-
ben rendszeres tisztítás és ápolás szükséges.

Mielőtt bármilyen védőszert használna, olvassa
el a gyártó javaslatait. Néhány szövetvédő szer
olyan vegyszert tartalmaz, ami foltot ejthet vagy
kifehérítheti az üléshuzatot.

Használjon egy tiszta vízben megnedvesített ru-
hát a műszerek borításának tisztításához.

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne használjon benzint, hígítót vagy hasonló
anyagot.

• A kisebb részecskék koptatják és károsítják a bőr-
felületeket, ezért sürgősen el kell távolítani őket.
Ne használjon nyeregszappant, waxot, polírozó-
szert, olajat, oldószert vagy ammónia-alapú tisztí-
tószereket, mert ezzel kárt tehet a bőr természetes
felületében.

• Soha ne használjon szövetvédő szert, hacsak a
gyártó nem ajánlja.

• Ne használjon üveg- vagy műanyagtisztítót a mű-
szerek borításán. Ezzel károsíthatja a borítást.

BELSŐ TISZTÍTÁS
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BŐRTISZTÍTÓ KÉSZLET (ha van)

Fújja rá egy ruhára és óvatosan kenje el a bőr
felületén. Egy száraz törölközővel itassa fel a
maradék nedvességet.

A világos bőr üléshuzatot gyakrabban tisztítsa,
mivel a szennyeződés sokkal jobban látható
azon.

Mindig kövesse a gyártó utasításait a bőrtisztító
készlet használatát illetően.

A bőrtisztító készlettel kapcsolatos információ-
kat beszerezheti az INFINITI Központoktól vagy
szakszervizektől, illetve hivatalos javítóműhe-
lyektől.

FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja a bőrtisztító készletet a gépjárműben.
Ügyeljen arra, hogy a zárt járműben hagyott bőrtisz-
tító készlet felforrósodhat.

LÉGFRISSÍTŐ
A legtöbb légfrissítő olyan oldószert tartalmaz,
amely hatással lehet a gépjármű belső terére.
Ha légfrissítőt használ, tartsa be a következő
óvintézkedéseket:

• A felfüggeszthető légfrissítők a gépjármű belső te-
rének elszíneződését okozhatják, ha az érintkezik
ezekkel a felületekkel. Helyezze a légfrissítőt olyan
helyre, ahol nem érintkezik a gépjármű belső fel-
ületeivel.

• A folyadékalapú légfrissítőket rendszerint a szellő-
zőnyílásokra kell felcsíptetni. Ezek a termékek a
belső felületek azonnali sérülését vagy elszínező-
dését okozhatják, ha kiömlenek.

A légfrissítő használata előtt figyelmesen olvas-
sa el a gyártó használati útmutatóját és tartsa
be az abban leírtakat.

PADLÓSZŐNYEGEK
Az eredeti INFINITI padlószőnyegek (ha van)
használata meghosszabbítja a jármű szőnyegé-
nek élettartamát, és könnyebbé teszi a beltér
tisztítását. Függetlenül attól, hogy milyen pad-
lószőnyeget használ, győződjön meg róla, hogy
illeszkedik-e a járműbe, és megfelelően elhe-
lyezhető-e a padlón, hogy ne okozzon problé-
mát a pedálok használata közben. A padlósző-
nyegeket rendszeres tisztítással kell karbantar-
tani, és elkopásuk esetén ki kell cserélni.

Segítség a padlószőnyegek
elhelyezéséhez

Ebben a járműben padlószőnyeg-konzoloktalál-
hatók, amik segítenek a padlószőnyeg elhelye-
zésében. Az INFINITI padlószőnyegek kifejezet-
ten az Ön járművéhez készültek.

Helyezze el a padlószőnyeget úgy, hogy a padló-
szőnyeg-kampót átbújtatja a szőnyeg karikáján,
miközben a szőnyeget középre helyezi a lábtér-
ben.

Rendszeresen ellenőrizze a padlószőnyegek
megfelelő elhelyezkedését.

ÜVEG
Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst-
és porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon
parkolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üveg-
tisztítóval és egy puha ruhával könnyedén eltá-
volíthatja ezt a réteget.

JVA0023XZ

Első rész (példa)

7-4 A karosszéria külső és belső ápolása



FIGYELMEZTETÉS

Az ablakok kívülről való tisztításakor ügyeljen arra,
hogy ne használjon éles szerszámokat, csiszoló hatá-
sú tisztítószert vagy klóralapú fertőtlenítő tisztítósze-
reket. Tönkretehetik az elektromos csatlakozókat, pl.
a rádióantenna elemeit vagy a hátsó ablak fűtőszálait.

BIZTONSÁGI ÖVEK

VIGYÁZAT

• Ne hagyja a biztonsági öveket nedvesen visszahú-
zódni.

• Soha ne használjon fehérítőt, festéket vagy oldó-
szert a biztonsági övek megtisztításához, mert ez-
ek az anyagok jelentősen meggyengítik a bizton-
sági öv szövetét.

A biztonsági övek enyhe szappanos vízben meg-
nedvesített szivaccsal tisztíthatók.

Hagyja, hogy a biztonsági övek teljesen meg-
száradjanak az árnyékban, mielőtt használná
őket. (Lásd “Biztonsági övek” a “1. Biztonság — ülé-
sek, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer” fejezetben.)

A LEGGYAKORIBB TÉNYEZŐK, AMELYEK
HOZZÁJÁRULNAK A JÁRMŰ
KORRÓZIÓJÁHOZ

• Nedvesség-megkötő szennyeződés lerakódása a
karosszériaelemekben, résekben és más területe-
ken.

• Kőfelverődés vagy kisebb közlekedési balesetek
által okozott sérülés a festékrétegben vagy egyéb
védőfelületeken.

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A
KORRÓZIÓRA

Nedvesség
Homok, szennyeződés és víz felgyülemlése a
padlón felgyorsíthatja a padlólemez korrodáló-
dását. A nedves padlószőnyeg nem fog teljesen
kiszáradni a gépjármű belsejében. Ki kell venni
őket és teljesen ki kell szárítani őket, hogy a
padlólemez korróziója elkerülhető legyen.

Relatív páratartalom
A korrózió azokon a területeken gyorsabb lehet,
ahol a relatív páratartalom magasabb.

Hőmérséklet
A magas hőmérséklet felgyorsíthatja azoknak az
elemeknek a korrózióját, amelyek nem szellőz-
nek.

A korrózió ott is felgyorsul, ahol a hőmérséklet
fagypont felett marad.

Légszennyezés
Az ipari szennyezés, só jelenléte a levegőben a
tengerparti területeken vagy az intenzív útsózás
felgyorsítja a korrodálódási folyamatot. Az út-
szóró só a festett felületek szétmállását is fel-
gyorsítja.

A GÉPJÁRMŰ KORRÓZIÓTÓL VALÓ
MEGÓVÁSA

• Gyakran mossa le és kezelje viasszal a járművet,
hogy tisztán tartsa.

• Mindig ellenőrizze a kis sérüléseket a festett felüle-
ten, és ha talál ilyet, a lehető leghamarabb javítsa
ki.

• Az ajtók alján található leeresztő lyukakat mindig
hagyja szabadon, hogy a víz felgyülemlése elkerül-
hető legyen.

• Ellenőrizze a jármű alvázát is, hogy nem homokos,
szennyezett vagy sós-e. Ha igen, a lehető leghama-
rabb mossa le vízzel.

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne távolítsa el a homokot vagy más szen-
nyeződést az utastérből úgy, hogy kimossa egy
slaggal. Távolítsa el a szennyeződéseket porszívó-
val.

• Soha ne hagyja, hogy víz vagy más folyadék lépjen
érintkezésbe a jármű belsejében található elektro-
nikus alkatrészekkel, mert ezzel károsíthatja őket.

KORRÓZIÓVÉDELEM
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Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyag-
ok rendkívül korrozívak. Felgyorsítják az alváze-
lemek, pl. a kipufogórendszer, üzemanyag- és
fékvezetékek, fékbowdenek, küszöbök és lök-
hárítók korrózióját.

Télen az alvázat rendszeresen tisztítani kell.

A néhány területen esetlegesen szükséges, to-
vábbi korrózióvédelemért vegye fel a kapcsola-
tot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.
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Azonban a jármű megfelelő mechanikai állapo-
tának megtartásához, valamint az alacsony ki-
bocsátás és jó motorteljesítmény megtartásá-
hoz szükség van napi rutinműveletekre.

A speciális és általános karbantartás elvégzése
a tulajdonos felelősségi körébe tartozik.

Mint járműtulajdonos, Ön az egyetlen, aki bizto-
sítani tudja, hogy a jármű megkapja a megfelelő
karbantartást.

ÜTEMEZETT KARBANTARTÁS
Kényelme érdekében az ütemezett karbantar-
tást igénylő alkatrészek felsorolását és leírását
megtalálja a Garanciafüzetben és Karbantartási
Füzetben. Annak biztosításához, hogy megtör-
tént-e a rendszeres karbantartás, lapozza fel azt
az útmutatót.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
Az általános karbantartás azokra az alkatrészek-
re terjed ki, amelyeket nap mint nap ellenőrizni
kell. Ez a jármű megfelelő működéséhez elen-
gedhetetlen. Ezek elvégzése az Ön felelőssége.

Az általános karbantartáshoz minimális műsza-
ki ismeretre és szerszámra van szükség.

Ezeket az ellenőrzéseket és vizsgálatokat Ön is
elvégezheti, de elvégeztetheti egy szakképzett
szerelővel, de egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel is.

HOVA FORDULJON SZERVIZELÉSRE
Ha karbantartás szükséges vagy a gépjármű mű-
ködésében hiba lép fel, ellenőriztesse és állítas-
sa be a rendszereket egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel.

A jármű napi használata során hajtsa végre az
ebben a fejezetben leírt általános karbantartási
műveleteket. Ha szokatlan hangot, rezgést vagy
szagot érzékel, állapítsa meg annak okát, vagy
ellenőriztesse a járművet egy INFINITI Központ-
tal vagy szakszervizzel. Ezen felül jelentse az
INFINITI Központnak vagy szakszerviznek, ha Ön
szerint javításra van szükség.

Amikor ellenőrzéseket vagy karbantartási fel-
adatokat hajt végre, minden esetben vegye fi-
gyelembe “Karbantartási óvintézkedések” jelen feje-
zet következő részében.

AZ ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI
ELEMEK RÉSZLETEZÉSE
Az alábbi, *-gal jelölt elemekre vonatkozó to-
vábbi információ e fejezet későbbi részében ta-
lálható.

Gépjármű külseje
Ha másképp nincs meghatározva, az itt felsorolt
karbantartási műveleteket időről időre el kell
végezni.

Ajtók és motorháztető:

Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és a motorház-
tető, valamint a hátsó ajtó, a csomagtartófedél,
és a hátfali ajtó finoman jár-e. Győződjön meg
róla, hogy az zárak megfelelően zárnak-e. Szük-
ség esetén olajozza meg őket. Győződjön meg
róla, hogy a másodlagos zár megakadályozza-e
a motorháztető felnyílását, ha kioldja a fő zárat.

KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
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Ha sózott vagy más maró hatású szerrel kezelt
utakon közlekedik, rendszeresen ellenőrizze a
kenést.

Lámpák*:

Rendszeresen tisztítsa meg a fényszórókat. Győ-
ződjön meg róla, hogy a fényszórók, féklámpák,
hátsó lámpák, irányjelző lámpák, és az egyéb
lámpák a helyükön vannak-e és megfelelően
működnek-e. Ellenőrizze, hogy a fényszórók ho-
va világítanak.

Gumiabroncsok*:

A nyomást egy mérőeszközzel gyakran ellen-
őrizze, de hosszú utak előtt minden alkalommal.
Szabályozza be a nyomást mindegyik gumiab-
roncsban, beleértve a pótkereket is, a megsza-
bott nyomásnak megfelelően. Figyelmesen el-
lenőrizze a sérülést, vágásokat vagy kopást.

Gumiabroncsok felcserélése*:

Abban az esetben, ha az autó kétkerék-meghaj-
tásos (2WD) és az első és hátsó abroncsok egy-
formák; az abroncsokat minden 10.000 km
(6.000 miles) után forgatni kell. A forgásirány-
megjelöléssel rendelkező abroncsokat csak az
első és hátsó kerekek között lehet felcserélni.
Az abroncsok forgatása után ellenőrizze, hogy
az forgásirány- megjelölés ténylegesen a forgás
irányába mutat-e.

Abban az esetben, ha az autó négykerék-meg-
hajtásos (4WD/AWD) és az első és hátsó abron-

csok egyformák; az abroncsokat minden 5.000
km (3.000 miles) után forgatni kell. A forgás-
irány- megjelöléssel rendelkező abroncsokat
csak az első és hátsó kerekek között lehet fel-
cserélni. Az abroncsok forgatása után ellenőriz-
ze, hogy az forgásirány- megjelölés ténylegesen
a forgás irányába mutat-e.

Ha az első és hátsó abroncsok nem egyforma
méretűek, az abroncsok nem forgathatók.

A forgatás ideje vezetési habitustól, és az utak
állapotától is függ.

Abroncsnyomás ellenőrző rendszer (TPMS)
jeladó alkatrészei (ha van):

Cserélje ki a TPMS jeladó tömítőgyűrűjét, sze-
leptűjét és sapkáját, ha a kereket elhasználódás
vagy életkor miatt lecseréli.

Futómű beállítás és kiegyensúlyozás:

Ha egyenes és sík úton a jármű valamelyik oldal-
ra húz vagy ha normálistól eltérő, egyenetlen
kopást észlel, szükség lehet futómű beállításra.
Ha normális országúti sebesség mellett a kor-
mánykerék vagy az ülés rezeg, szükség lehet
kiegyensúlyozásra.

Szélvédő:

Rendszeresen tisztítsa meg a szélvédőt. Lega-
lább hat havonta ellenőrizze, hogy nincs-e repe-
dés vagy más kár a szélvédőn. Javítás szükség
szerint.

Törlőlapátok*:

Ellenőrizze kopásukat és sérülésüket, ha nem
működnek megfelelően. Szükség szerint cserél-
je ki.

Gépjármű belseje
A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizze,
pl. karbantartáskor, tisztításkor, stb.

Gázpedál:

Ellenőrizze, hogy a pedál érzékenyen működik-
e, nem szorul és a működtetés nem kíván-e
egyenlőtlen erőkifejtést. A padlószőnyegeket
tartsa távol a pedáltól.

Fékpedál*:

Ellenőrizze a pedál sima működését és győződ-
jön meg róla, hogy a pedál és a szőnyeg között
megfelelő távolság van teljesen lenyomott álla-
potban is. Ellenőrizze a fékrásegítő működését.
A szőnyegeket minden esetben tartsa távol a
pedáltól.

Rögzítőfék*:

Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőfék működé-
sét. Ellenőrizze, hogy a kar (ha van) vagy a pedál
(ha van) megfelelő úton működik. Győződjön
meg róla, hogy behúzott rögzítőfék mellett vi-
szonylag meredek lejtőn a gépjármű biztonsá-
gosan áll-e.
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Biztonsági övek:

Ellenőrizze a biztonsági öv rendszer minden ré-
szét (például csatok, kapcsok, szabályzók és
visszahúzók), ezek könnyed működését és ép-
ségét. Ellenőrizze, hogy az öv szövetén van-e
vágás, elhasználódás, kopás vagy sérülés.

Kormánykerék:

Ellenőrizze, hogy nem változtak-e a kormányzás
feltételei, pl. holtjáték, szorulás vagy szokatlan
zajok.

Figyelmeztető lámpák és hangok:

Győződjön meg róla, hogy a figyelmeztető lám-
pák és a hangjelzések megfelelően működnek-
e.

Szélvédő-páramentesítő:

Ellenőrizze, hogy a fűtés vagy a légkondicionáló
megfelelően működik- e, és működése esetén a
levegő megfelelően áramlik-e a páramentesítő
szellőzőnyílásokból.

Ablaktörlő/ablakmosó*:

Ellenőrizze, hogy az ablaktörlő/ablakmosó
megfelelően működik-e, és hogy a törlő nem hú-
z-e csíkokat.

A motorháztető és a jármű alatt
A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizni
kell, pl.: minden esetben, amikor ellenőrzi az
olajszintet.

Akkumulátor (kivéve karbantartás-mentes
akkumulátorok):

Minden cellában ellenőrizze a folyadékszintet.
A szint a UPPER és LOWER jelzések között kell,
hogy legyen. Magas hőmérsékleteken vagy szél-
sőséges körülmények között üzemelő gépjár-
művek gyakoribb akkumulátor folyadékszint el-
lenőrzést igényelnek.

Fékfolyadék szintje*:

Győződjön meg róla, hogy a fékfolyadék szintje
a MAX és MIN jelzések között van-e a tartályban.

Motor hűtőfolyadék szint*:

Hideg állapotban ellenőrizze a hűtőfolyadék
szintjét. Győződjön meg róla, hogy a hűtőfolya-
dék szintje a MAX és MIN jelzések között van-e a
tartályban.

Köztes levegőhűtő folyadékszintje (ha van)*:

Hideg állapotban ellenőrizze a hűtőfolyadék
szintjét. Győződjön meg róla, hogy a hűtőfolya-
dék szintje a MAX és MIN jelzések között van-e a
tartályban.

Motor hajtószíja(i)*:

Ellenőrizze, hogy a hajtószíjak nem rojtosak, el-
használtak, repedezettek vagy olajosak.

Motorolaj szintje*:

(Sík területen) parkolva állítsa le a motort és így
ellenőrizze a motorolaj szintjét.

Szivárgások:

Ha huzamosabb ideig parkolja a járművet, ellen-
őrizze, hogy a jármű alatt nincsen-e kifolyt
üzemanyag, olaj, víz vagy más folyadék. Ha
használat után víz csöpög a légkondicionálóból,
az normális. Ha szivárgást vagy üzemanyagsza-
got észlel, keresse meg az okot és azonnal javít-
sa ki.

Szervokormány folyadékának szintje és a
vezetékek (ha van)*:

Ellenőrizze a folyadék szintjét, amikor a rend-
szer hideg és a motor nem jár. Ellenőrizze, hogy
a vezetékek megfelelően rögzítve vannak-e,
nincs-e szivárgás vagy törés, stb.

Ablakmosó folyadék*:

Ellenőrizze, hogy van-e elegendő folyadék a tar-
tályban.

KARBANTARTÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Amikor átvizsgálja vagy karbantartja járművét,
óvatosan járjon el, hogy ne sebesítse meg ma-
gát és ne károsítsa a járművet. Az alábbiak álta-
lános óvintézkedések, amelyeket szigorúan be
kell tartani.

VIGYÁZAT

• Sík felületen parkoljon, húzza be a kéziféket és
ékelje ki a kerekeket, így megakadályozza a jármű
megmozdulását. Helyezze a váltókart “P” (parko-
lás) helyzetbe.
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• Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
“OFF” vagy “LOCK” állásban van-e, amikor a cse-
réket vagy a javításokat végrehajtja.

• Amíg a motor meleg, ne dolgozzon a motorháztető
alatt. Állítsa le a motort és hagyja lehűlni.

• Ha járó motor mellett dolgozik, kezeit, ruháját,
haját és szerszámait tartsa távol a mozgó ventilá-
toroktól, szíjaktól és más mozgó alkatrészektől.

• Javasolt a laza ruházatot eltűrni vagy eltávolítani,
valamint az ékszereket levenni (gyűrűk, órák), mi-
előtt a gépjárművön kezdene dolgozni.

• Ha zárt térben, pl. garázsban dolgozik, gondos-
kodjon a megfelelő szellőzésről.

• Soha ne feküdjön a jármű alá, ha azt csak egy
emelő tartja.

• Tartsa távol az üzemanyagtól és az akkumulátortól
a füstöt, lángot és szikrát kibocsátó anyagokat.

• Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, sose
csatlakoztassa vagy kapcsolja le az akkumulátort
vagy más tranzisztoros alkatrészt.

• Multiport üzemanyagbefecskendezéssel (MFI)
szerelt benzinmotoros modellek esetében az
üzemanyagszűrőt vagy az üzemanyagvezetékeket
az INFINITI Központ vagy szakszerviz javítsa, mivel
ezekben a motor kikapcsolt állapota esetén is
nagy nyomás uralkodik.

• Az Ön gépjárműve automatikus motorhűtő ventilá-
torral van felszerelve. Bármikor elindulhat, még

akkor is, ha a gyújtáskapcsoló “OFF” állásban van
és a motor sem üzemel. Sérülés elkerülése érdeké-
ben kapcsolja le az akkumulátor negatív sarkáról
a kábelt, mielőtt a ventilátor közelében dolgozna.

• Ha a járművet javítja, minden esetben viseljen vé-
dőszemüveget.

• Ha a gyújtáskapcsoló “ON” állásban van, sose
hagyja lecsatlakoztatva a motorhoz vagy az erőát-
viteli rendszerhez kapcsolódó alkatrészeket.

• Kerülje a használt motorolajjal vagy hűtőfolyadék-
kal történő közvetlen érintkezést. A motorolaj és/
vagy más járműfolyadékok nem megfelelő hulla-
dékba helyezése környezetkárosodást okozhat. A
járműfolyadékok ártalmatlanítása ügyében köves-
se nyomon a helyi szabályozásokat.

A “8. Karbantartás és önállóan elvégezhető mű-
veletek” fejezet olyan műveleteket foglal össze,
melyek könnyen végrehajthatóak a tulajdonos
által is.

Gondoljon rá, hogy a helytelen és hiányos javí-
tás üzemeltetési nehézségeket, túlzott szennye-
zőanyag kibocsátást okoz és befolyásolja a sza-
vatosságot is. Ha a szervizzel kapcsolatban bár-
mi kétsége merülne fel, végeztesse el egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

A motortérről szóló információk áttekintésé-
hez, lásd “Motortér” a “0. Ábrákkal ellátott
tartalomjegyzék” fejezetben.

MOTORTÉRI ELLENŐRZÉSEK HELYE
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VIGYÁZAT

• Ha a motor forró sose távolítsa el a hűtőt, a hűtőfo-
lyadék tárolótartályának sapkáját vagy magát a
tartályt. Súlyos égési sérüléseket szerezhet a hű-
tőből vagy a hűtőfolyadék tárolótartályból előtörő
forró folyadék által. Várjon amíg a hűtő vagy a
hűtőfolyadék tartálya lehűl.

• A hűtőfolyadék mérgező, ezért körültekintően kell
tárolni, megjelölt tároló-alkalmatosságban, gyer-
mekektől távol.

A motor hűtőrendszerét gyárilag kiváló minősé-
gű, egész évben használható, meghosszabbí-
tott élettartamú, fagyálló hűtőfolyadékkal töltik
fel. A fagyálló folyadék rozsda és korróziógátló
adalékokat tartalmaz, ezért nem kell egyéb ada-
lékokat a hűtőrendszerhez adni.

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne használjon semmilyen adalékanyagot a
rendszerben, mint például hűtőragasztót. Az ada-
lékanyagok eltömíthetik a rendszert, amitől káro-
sodhat a motor, a hajtáslánc és/ vagy a hűtőrend-
szer.

• Amikor a hűtőközeget tölti fel vagy cseréli le,
ügyeljen arra, hogy csak eredeti INFINITI motor-
hűtő folyadékot (VR30DDTT motorral szerelt mo-
dellek) vagy BASF Glysantin® G48® folyadékot
(2,0L turbós benzines motorral szerelt modellek),
illetve ezeknek megfelelő minőségű és keverési

arányú folyadékot használjon. A hűtőfolyadék és
víz keverési arányára vonatkozó példák az alábbi
táblázatokban találhatók:

VR30DDTT motorral szerelt modell esetében

Külső
hőmérséklet le

Motor
hűtőfolyadék
(koncentrált)

Ásványi
anyagoktól

mentes vagy
desztillált víz°C °F

−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek-
hez

Külső
hőmérséklet le

Motor
hűtőfolyadék
(koncentrált)

Ásványi
anyagoktól

mentes vagy
desztillált víz°C °F

−35 −30 50% 50%

Egyéb típusú hűtőfolyadék használata károsít-
hatja a motor hűtőrendszerét.

A hűtő túlnyomást biztosító hűtősapkával van
ellátva. A motor károsodásának megelőzése ér-
dekében, használjon eredeti INFINITI hűtősap-
kát vagy ezzel egyenértékűt, ha cserélni kell.

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK SZINTJÉNEK
ELLENŐRZÉSE

VR30DDTT motorral szerelt modell

Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tartályban,
olyankor, amikor a motor jár, és miután elérte a
normál működési hőmérsékletet. Ha a folyadék
szintje a MINj2 szint alá csökken, töltsön utána
a MAXj1 szintig. Ha a tartály üres, ellenőrizze
a folyadékszintet a hűtőben, amikor a motor
még hideg. Ha nincs elegendő mennyiségű hű-
tőfolyadék a hűtőrendszerben, töltse fel a hűtőt
a felső nyílásig, majd töltse fel a tárolótartályt is
a MAX szintig j1 . A hűtő felső nyílása felett
található fedelet tegye vissza, majd indítsa el a
motort úgy, hogy a tárolótartály nyitva van. Já-
rassa a motort, amíg el nem éri üzemi hőmérsék-
letét. Töltse fel a rendszert a MAX szintigj1 . A
kupakot erősen húzza meg a feltöltés után.

JVM0652XZ

MOTOR HŰTÉSI RENDSZERE
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FIGYELMEZTETÉS

Ha a hűtőrendszert gyakran fel kell tölteni hűtőfolya-
dékkal, ellenőriztesse a gépjárművet egy INFINITI Köz-
pontban vagy egy szakszervizben.

2,0L turbós benzin motorral szerelt
modellek

Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tartályban,
olyankor, amikor a motor jár, és miután elérte a
normál működési hőmérsékletet. Ha a folyadék
szintje a MINj2 szint alá csökken, töltsön utána
a MAXj1 szintig. A kupakot erősen húzza meg
a feltöltés után.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a hűtőrendszert gyakran fel kell tölteni hűtőfolya-
dékkal, ellenőriztesse a gépjárművet egy INFINITI Köz-
pontban vagy egy szakszervizben.

HŰTŐFOLYADÉK-CSERE
Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy egy szakszervizzel.

A hűtőrendszer főbb javításait csak INFINITI Köz-
pont vagy szakszerviz végezheti el. A szervizmű-
veletek a megfelelő INFINITI szerviz kézikönyv-
ben találhatóak.

A nem megfelelő szervizelés csökkentheti a fű-
tőteljesítményt, és motor-túlmelegedéshez ve-
zethet.

VIGYÁZAT

• A leforrázás veszélyét elkerülendő, soha ne cserél-
je le a hűtőfolyadékot, ha a motor forró.

• Soha ne távolítsa el a hűtő sapkáját, ha a motor
forró. Súlyos égési sérüléseket szerezhet a hűtő-
ből előtörő forró folyadék által.

• Ügyeljen rá, hogy bőre ne érintkezzen közvetlenül
a hűtőfolyadékkal. Amennyiben bőrére kerülne a
folyadék, mossa le alaposan szappannal vagy kéz-
tisztítóval, amint lehet.

• A hűtőfolyadékot tartsa gyermekektől távol.

A hűtőfolyadékot megfelelően kell ártalmatlaní-
tani. Kísérje figyelemmel a helyi szabályozást.

VIGYÁZAT

• Ha a motor túl forró soha ne távolítsa el a hűtőfo-
lyadék sapkáját. Súlyos égési sérüléseket szerez-
het a tartályból előtörő nagynyomású forró hűtő-
folyadéktól. Várjon, amíg a motor lehűl.

• A hűtőfolyadék mérgező, ezért körültekintően kell
tárolni, megjelölt tároló-alkalmatosságban, gyer-
mekektől távol.

A köztes levegőhűtő rendszert gyárilag kiváló
minőségű, egész évben használható, meghos-
szabbított élettartamú, fagyálló hűtőfolyadék-
kal töltik fel. A fagyálló folyadék rozsda és kor-
róziógátló adalékokat tartalmaz, ezért nem kell
egyéb adalékokat a hűtőrendszerhez adni.

FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne használjon semmilyen adalékanyagot a
rendszerben, mint például hűtőragasztót. Az ada-
lékanyagoktól a hűtőrendszer eltömődhet és a
köztes levegőhűtő károsodhat.

JVM0303XZ

KÖZTES LEVEGŐHŰTŐ RENDSZER (VR30DDTT
motorral szerelt modellek)
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• Hűtőfolyadék hozzáadásánál, vagy cseréjénél, ki-
zárólag eredeti INFINITI hűtőfolyadékot vagy ezzel
megegyező minőségű és összetételű típust hasz-
náljon. A hűtőfolyadék és víz keverési arányára
vonatkozó példák az alábbi táblázatokban találha-
tók:

Külső
hőmérséklet le Hűtőfolyadék

(koncentrált)

Ásványi
anyagoktól

mentes vagy
desztillált víz°C °F

−35 −30 50% 50%

Egyéb típusú hűtőfolyadék használata károsít-
hatja a köztes levegőhűtő rendszert.

A köztes levegőhűtő tartálya nyomásleeresztő
szelepes kupakkal van ellátva. A motor károso-
dásának megelőzése érdekében, használjon
eredeti INFINITI köztes levegőhűtő sapkát vagy
ezzel egyenértékűt, ha cserélni kell.

A KÖZTES LEVEGŐHŰTŐ
HŰTŐFOLYADÉK SZINTJÉNEK
ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tartályban
amikor a motor hideg. Ha a folyadék szintje a
MINj2 szint alá csökken, töltsön utána a MAX
j1 szintig.

Ha a köztes levegőhűtő rendszert gyakran fel
kell tölteni hűtőfolyadékkal, ellenőriztesse a
gépjárművet egy INFINITI Központban vagy egy
szakszervizben.

A KÖZTES LEVEGŐHŰTŐ FOLYADÉK
CSERÉJE
A köztes levegőhűtő hűtőfolyadéka nem igényel
karbantartást.

Ha mégis cserélni szükséges, az INFINITI azt ja-
vasolja, hogy látogasson el egy INFINITI Köz-
pontba vagy szakszervizbe.

A nem megfelelő szervizelés az köztes levegőhű-
tő túlmelegedését eredményezheti.

VIGYÁZAT

• A leforrázás veszélyét elkerülendő, soha ne cserél-
je le a hűtőfolyadékot, ha a motor forró.

• Soha ne távolítsa el a tartály sapkáját, ha a motor
forró. Súlyos égési sérüléseket szerezhet a hűtő-
folyadék tartályból előtörő forró, magas nyomású
köztes levegőhűtő folyadéktól.

• Ügyeljen rá, hogy bőre ne érintkezzen közvetlenül
a hűtőfolyadékkal. Amennyiben bőrére kerülne a
folyadék, mossa le alaposan szappannal vagy kéz-
tisztítóval, amint lehet.

• A hűtőfolyadékot tartsa gyermekektől távol.

A köztes levegőhűtő folyadékát megfelelően kell
ártalmatlanítani. Kísérje figyelemmel a helyi
szabályozást.

JVM0653XZ
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MOTOROLAJ SZINTJÉNEK
ELLENŐRZÉSE

FIGYELMEZTETÉS

• Az olajszintet rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a
gépjárművet elégtelen mennyiségű olajjal hasz-
nálja, a motor károsodhat. Az ilyen jellegű meg-
hibásodásra nem vonatkozik a garancia.

• A használat intenzitásától, vagy a motorolaj tulaj-
donságaitól függően, a karbantartási intervallu-
mok között is adagolhat motorolajat.

1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a
kéziféket.

2. Indítsa el a gépjármű motorját, és járassa
addig, amíg a motor a normál üzemi hőmér-
sékletet el nem éri (körülbelül 5 percig).

3. Állítsa le a motort.

4. Legalább 15 percet várjon, hogy az olaj vis-
szacsuroghasson az olajteknőbe.

5. Vegye ki a nívópálcát és törölje tisztára.

6. Helyezze vissza a nívópálcát.

7. Távolítsa el a nívópálcát és ellenőrizze az olaj-
szintet. A normál tartományban kellene len-
niej1 .

8. Ha az olajszintj2 szint alatt van, távolítsa el
a motorolaj-betöltőnyílás sapkáját és a meg-
felelő olajból öntsön be a nyíláson keresztül.
Ne töltse túlj3 .

9. Ismételten ellenőrizze az olajszintet.

MOTOROLAJ ÉS MOTOROLAJ SZŰRŐ

VIGYÁZAT

• A használt olajat szabályosan kell ártalmatlaníta-
ni. A használt olajat soha ne öntse talajra, csator-
nákba, folyókba, stb. Megfelelő módon kell ártal-

matlanítani. Azt javasoljuk, hogy az olajat egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben cserél-
tesse le.

• Mivel a motorolaj forró, vigyázzon, nehogy megé-
gesse magát.

• Használt motorolajnak való tartós, hosszú távú ki-
tettség bőrrákot okozhat.

• Kerülje bőre használt motorolajjal való közvetlen
érintkezését. Ha bőrére jutott, mossa le bő, szap-
panos vízzel.

• A használt motorolajat gyermekektől távol, meg-
jelölt tárolótartályban tárolja.

FIGYELMEZTETÉS

A fáradt olajat szabályosan kell ártalmatlanítani. Kí-
sérje figyelemmel a helyi szabályozást.

Jármű beállítása
1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a

kéziféket.

2. Indítsa el a gépjármű motorját, és járassa
addig, amíg a motor a normál üzemi hőmér-
sékletet el nem éri (körülbelül 5 percig).

3. Állítsa le a motort.

4. Legalább 15 percet várjon, hogy az olaj vis-
szacsuroghasson az olajteknőbe.

5. Biztonsági emelőállvány és emelő segítségé-
vel emelje meg a járművet.

JVM0654XZ

VR30DDTT motor

JVM0429XZ

2,0L turbós benzin motor

MOTOROLAJ
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• Az emelőt közvetlenül az emelési pontok alá te-
gye.

• Az emelőhöz a megfelelő adaptert használja.

6. VR30DDTT motorral szerelt modellek: Távolít-
sa el a műanyag motorburkolatot.

• Távolítsa el a kicsi műanyag rögzítőszemet a
motorburkolat közepén.

• Ezt követően távolítsa el a többi csavart, amely
a burkolatot a helyén tartja.

Motorolaj és szűrő 1. Tegyen egy nagy gyűjtőtálcát a leeresztő csa-
var alá.

2. Az olajleeresztő csavarjátj1 villáskulcs se-
gítségével távolítsa el.

3. Vegye le az olajbetöltő nyílás tetejét és en-
gedje le az olajat.

(A 4- 8 lépéseket csak akkor végezze el, ha az
olajszűrő cseréje is szükséges.)

4. Kulcs segítségével lazítsa ki az olajszűrőt
j2 .

5. Kézzel forgatva távolítsa el az olajszűrőt.

6. Tiszta ronggyal törölje le az olajszűrő illesz-
tési felületét.

JVM0668XZ

VR30DDTT motor (2WD modellek)

JVM0669XZ

VR30DDTT motor (4WD modellek)

JVM0427XZ

2,0L turbós benzin motor

JVM0428X

2,0L turbós benzin motor
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FIGYELMEZTETÉS

Győződjön meg róla, hogy eltávolította-e a gumi
tömítés maradványait az illeszkedési felületről. Ha
nem távolítja el őket, az a motor meghibásodását
eredményezheti.

7. Az új olajszűrő tömítését kenje be új motor-
olajjal.

8. VR30DDTT motorral szerelt modellek: Csavar-
ja be az olajszűrőt az óramutató járásával
megegyező irányba, amíg kis ellenállást nem
érez, majd húzza tovább 2/3 fordulattal,
hogy a szűrőt megfelelően rögzíthesse.

Az olajszűrő rögzítéshez szükséges forgató-
nyomaték:

· VR30DDTT motorral szerelt modell
14,7 - 20,6 N·m
(1,5 - 2,1 kg-m, 11 -15 ft-lb)

2,0L turbós benzines motorral szerelt modellek:
Megfelelően rögzítse az olajszűrőt. Ne húzza
túl.

Az olajszűrő rögzítéshez szükséges forgató-
nyomaték:

· 2,0L turbós benzin motorral szerelt model-
lek

25 N·m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

9. Tisztítsa meg és helyezze vissza a leeresztő
dugóját, és tegyen bele új alátétet. Villás-
kulcs segítségével alaposan húzza meg a
csavart. Ne húzza túl.

A leeresztőcsavar rögzítéshez szükséges
forgatónyomaték:
· VR30DDTT motorral szerelt modell

29,4 - 39,2 N·m
(3,0 - 4,0 kg-m, 22 -29 ft-lb)

· 2,0L turbós benzin motorral szerelt model-
lek

30 N·m
(3,1 kg-m, 22 ft-lb)

10. Szükség szerint töltsön utána a javasolt mo-
torolajjal. (Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőa-
nyagok és mennyiségek” a “9. Műszaki
információk” fejezetben.)

11. A motorolaj-betöltőnyílás sapkáját megfe-
lelően szerelje fel.

12. Indítsa be a motort.

13. A leeresztő csavarnál és az olajszűrőnél el-
lenőrizze, hogy nem szivárog- e az olaj.
Szükség szerint javítsa ki.

14. Állítsa le a motort.

15. Várjon legalább 15 percet. A megfelelő mó-
don ellenőrizze a motorolaj szintjét. (Lásd
“Motorolaj szintjének ellenőrzése” jelen fejezet
előző részében.) Ha szükséges, töltsön utána
motorolajat.

A művelet után
1. VR30DDTT motorral szerelt modellek: Helyez-

ze fel a motor burkolatát a megfelelő pozíció-
ba a következő lépések segítségével.

a. Húzza ki a kicsi műanyag fül közepét.

b. Tegye a burkolatot a helyére.

c. A fület helyezze be a kereten található lyuk-
ba, majd nyomja meg a fül közepét, hogy a
helyére ugorjon.

d. Helyezze be a többi csavart, amely a burko-
latot a helyén tartja. Ügyeljen arra, hogy ne
nyírja le a menetet a csavarokról vagy húzza
túl azokat.

2. Óvatosan engedje le a járművet a talajra.

3. Megfelelő módon ártalmatlanítsa a használt
olajat és olajszűrőt.

VIGYÁZAT

• Használt motorolajnak való tartós, hosszú távú ki-
tettség bőrrákot okozhat.
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• Ügyeljen rá, hogy fáradt olaj ne kerüljön a bőrére.
Amennyiben bőrére kerülne a folyadék, mossa le
alaposan szappannal vagy kéztisztítóval, amint le-
het.

• A fáradt motorolajat gyermekektől elzárt helyen
kell tárolni.

VÉDJE A KÖRNYEZETET
A vízfolyások, vízi utak és a talaj szennyezése
törvénybe ütközik. A használt olaj és olajszűrő
ártalmatlanításához keressen fel engedéllyel
rendelkező hulladékkezelő létesítményeket, pl.
erre alkalmas hulladékudvarokat és műhelye-
ket. Ha kérdései vannak, kérjen tanácsot a helyi
önkormányzattól.

A környezetvédelmi törvények minden ország-
ban különbözőek.

1. Vízpumpa

2. Generátor

3. Hajtószíj automatikus feszítő

4. Tengelygörgő

5. Légkondicionáló kompresszor

1. Vízpumpa

2. Tengelygörgő

3. Hajtószíj automatikus feszítő

4. Légkondicionáló

5. Generátor

Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
“LOCK” állásban van-e.

Szemrevételezéssel ellenőrizzen minden szíjat,
hogy nincs-e rajtuk szokatlan kopás, vágás, ki-
dörzsölődés vagy nem lazák-e. Állapotukat
rendszeresen ellenőrizze. Ha a szíj rossz álla-
potban van vagy laza, cseréltesse ki vagy állít-
tassa be egy INFINITI Központban vagy szakszer-
vizben.

JVM0655XZ

VR30DDTT motor

JVM0433XZ

2,0L turbós benzin motor

HAJTÓSZÍJAK
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VIGYÁZAT

Győződjön meg róla, hogy a motor és a gyújtáskap-
csoló ki van kapcsolva és a kézifék be van húzva.

A különálló karbantartási füzetben meghatáro-
zott karbantartási intervallumok szerint cserélje
a gyertyákat.

Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

IRÍDIUM ELEKTRÓDÁS
GYÚJTÓGYERTYÁK

Az irídium elektródás gyújtógyertyákat nem
szükséges olyan gyakran cserélni, mint a hagyo-
mányos gyújtógyertyákat. Ezeket a gyújtógyer-
tyákat arra tervezték, hogy sokkal tartósabbak
legyenek, mint a hagyományosak.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne használja újra az irídium elektródás gyújtó-
gyertyákat úgy, hogy megtisztítja vagy átállítja a
szikrahézagot.

• Mindig az ajánlott irídium elektródás gyújtógyer-
tyára cserélje le a gyújtógyertyákat.

RÖGZÍTŐFÉK ELLENŐRZÉSE

A felengedett állapotából lassan, de határozot-
tan nyomja le a rögzítőfékpedált. Ha a kattaná-
sok száma meghaladja a listán meghatározott
értékeket, keresse fel az INFINITI Központot vagy
szakszervizt.

2- 3 kattanás, ha a nyomás 196 N (20 kg, 44
lb)

LÁBFÉK ELLENŐRZÉSE
SDI2020Z

SDI1391DZ

DI1020MMZ

GYÚJTÓGYERTYÁK FÉKEK
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VIGYÁZAT

Keresse fel az INFINITI Központot vagy szakszervizt a
rendszer ellenőrzése miatt, ha a fékpedál nem áll vis-
sza a normál pozícióba.

Járó motor mellett ellenőrizze a pedál felső fel-
ülete és a padló közötti távolságot. Ha az érték
nincs az itt megadott értékek között, keressen
fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.

Nyomási erő
490 N (50 kg, 110 lb)

Balkormányos
modellek

Jobbkormányos
modellek

126 mm (5 in) vagy
több

133 mm (5,2 in) vagy
több

Önbeállító fékek
Az Ön gépjárműve önbeállító fékrendszerrel van
felszerelve. A féktárcsák minden esetben, ami-
kor a lábfékpedál lenyomásra kerül, beállítják
önmagukat.

Fékbetét elhasználódását jelző lámpa
A járművén található tárcsafékek betétei hallha-
tó kopásjelzővel vannak ellátva. Ha a fékbetéte-
ket ki kell cserélni, akkor erős karcoló hangot
hallhat, ha a gépjármű mozgásban van. A hang-
ot függetlenül attól hallja, hogy a lábfékpedál le
van-e nyomva vagy nincs. A lehető legrövidebb
időn belül ellenőriztesse a fékeket, ha a hangot
hallja.

Bizonyos vezetési- és hőmérsékleti viszonyok
között a fék csikoroghat, nyikoroghat vagy más
hangot adhat. Az enyhe és a közepes erősségű
fékezésnél adott alkalomszerű fékezési hang
normális, és nem befolyásolja a fékrendszer mű-
ködését vagy teljesítményét.

A megfelelő fék-felülvizsgálati intervallumokat
követni kell. További információért lásd a külön-
álló karbantartási füzetet.

FÉKRÁSEGÍTŐ
Ellenőrizze a fékrásegítő rendszer működését a
következőképpen:

1. Leállított motor mellett nyomja le, majd en-
gedje fel a lábfékpedált többször. Ha a lábfék-
pedál mozgása (útja) a pedál egyik lenyomá-
sától a következő lenyomásáig azonos ma-
rad, lépjen a következő lépésre.

2. Lenyomott lábfékpedállal indítsa el a motort.
A pedál magasságánakvalamelyest csökken-
nie kell.

3. Lenyomott lábfékpedállal állítsa le a motort.
Tartsa lenyomva a pedált legalább 30 másod-
percig. A pedál magasságának nem szabad
változnia.

4. Járassa a motort 1 percig a lábfékpedál le-
nyomása nélkül, majd állítsa le. Többször

nyomja le a lábfékpedált. A pedál útjának a
hossza minden lenyomással fokozatosan nö-
vekszik, ahogy a vákuum kieresztődik a fék-
rásegítőből.

Ha a fék nem megfelelően működik, keresse fel
az INFINITI Központot vagy egy szakszervizt el-
lenőrzés céljából.
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VIGYÁZAT

• Csak új, lezárt dobozból származó folyadékot
használjon. Régi, rossz minőségű, szennyezett
olaj károsíthatja a fékrendszert. A nem megfelelő
folyadékok használata károsíthatja a fékrend-
szert, és befolyásolhatja a jármű megállási képes-
ségét.

• Eltávolítás előtt tisztítsa meg az utántöltő sapkát.

• A fékfolyadék mérgező, ezért körültekintően kell
tárolni, megjelölt tároló-alkalmatosságban, gyer-
mekektől távol.

FIGYELMEZTETÉS

A fékfolyadék ne kerüljön festett felületekre. Ez káro-
sítja a festéket. Ha a folyadék mégis a felületre kerül-
ne, bő vízzel azonnal mossa le.

Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban. Ha a
fékfolyadék a MIN vonal alatt vanj2 , a figyel-
meztető lámpa felvillan. Töltse utána a folyadé-

kot, egészen a MAX vonaligj1 . (Lásd “Ajánlott
folyadékok/kenőanyagok és mennyiségek” a “9. Mű-
szaki információk” fejezetben a javasolt fékfolya-
dék típusokat illetően.)

Ha gyakran kell utántöltenie, a rendszert alap-
osan ellenőriztetnie kell egy INFINITI Központtal
vagy szakszervizzel.

Ha ellenőrzés vagy csere szükséges vegye fel a
kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy egy
szakszervizzel.

VR30DDTT MOTORRAL SZERELT
MODELL ESETÉBEN
FIGYELMEZTETÉS

• Használjon eredeti INFINITI Matic S ATF folyadékot.
Ne keverje más folyadékokkal.

• Ha nem eredeti INFINITI Matic S ATF folyadékot
használ, ezzel rontja a jármű teljesítményét, és a
váltó élettartamát, valamint kárt tehet a váltóban,
amire nem vonatkozik a garancia.

2,0L TURBÓS BENZIN MOTORRAL
SZERELT MODELLEKHEZ
FIGYELMEZTETÉS

• Használjon eredeti INFINITI Matic G ATF folyadé-
kot. Ne keverje más folyadékokkal.

• Ha nem eredeti INFINITI Matic G ATF folyadékot
használ, ezzel rontja a jármű vezethetőségét és a
váltó élettartamát, valamint kárt tehet a váltóban,
amire nem vonatkozik a garancia.

JVM0731XZ

Balkormányos modellek

FÉKFOLYADÉK AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓHOZ VALÓ
FOLYADÉK (ATF)
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HIDRAULIKA SZIVATTYÚVAL SZERELT
ELEKTROMOS SZERVOKORMÁNY
TÍPUS

VIGYÁZAT

A szervokormány folyadék mérgező, ezért körültekin-
tően kell tárolni, megjelölt tároló-alkalmatosságban,
gyermekektől távol.

Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban. A fo-
lyadék szintjét akkor kell ellenőrizni, amikor a
folyadék hideg, hőmérséklete 0 és 30°C (32 és
86°F) között van. A folyadék szintjét azzal a mé-
rőeszközzel lehet megmérni, amely a fedélhez
kapcsolódik. A folyadékszint ellenőrzéséhez tá-
volítsa el a fedelet. A folyadékszintnek a MAX
j1 és MINj2 vonlak között kell lennie.

Ha a folyadék szintje a MIN jelzésj2 alatt van,
töltse fel a rendszert eredeti INFINITI E-PSF fo-
lyadékkal. Távolítsa el a kupakot és töltse fel a
rendszert a nyíláson keresztül. (Lásd “Ajánlott fo-

lyadékok/kenőanyagok és mennyiségek” a “9. Műsza-
ki információk” fejezetben.) Ne töltse túl. VIGYÁZAT

Ha levegőszűrő nélkül üzemelteti a motort, égési sé-
rüléseket szenvedhet vagy okozhat másoknak. A leve-
gőszűrő nemcsak a bejövő levegőt tisztítja, hanem
megállítja a lángokat, ha a motor visszagyújt. Ha nincs
beszerelve levegőszűrő, és a motor visszagyújt, Ön
megéghet. Soha ne vezessen levegőszűrő nélkül. Le-
gyen óvatos, ha a motoron dolgozik és a levegőszűrő
el van távolítva.

Folyadékkal átitatott, papíros típusú szűrő- ele-
met nem szabad tisztítani vagy újrahasználni. A
szárazpapír típusú szűrő elem tisztítható és újra
használható. A különálló karbantartási füzetben
meghatározottak szerint cserélje a levegőszű-
rőt.

Ha karbantartás szükséges, keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt.

JVM0332XZ

SZERVOKORMÁNY-FOLYADÉK (ha van) LEVEGŐSZŰRŐ
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SZÉLVÉDŐ TÖRLŐLAPÁTOK

Tisztítás
Ha a szélvédő nem tisztul meg az ablakmosó
használata után, vagy ha az ablaktörlők csiko-
rognak vagy ugrálnak az ablakon, akkor wax
vagy egyéb anyag kerülhetett a szélvédőre és/
vagy az ablaktörlő lapátokra.

Tisztítsa meg a szélvédő külsejét vizes oldattal
vagy enyhe tisztítószerrel. A szélvédő akkor tisz-
ta, ha nem képződnek kis gyöngyök, amikor le-
locsolja tiszta vízzel.

Tisztítsa meg a törlőlapátot mosószeres oldatba
vagy enyhe tisztítószerbe mártott ruhával. Öblí-
tse le a lapátokat vízzel. Ha a szélvédő azután
sem válik tisztává, hogy megtisztította és hasz-
nálta a törlőlapátokat, cserélje le a lapátokat.

Ha a mosó fúvókája eldugult
Keressen fel egy INFINITI Központot vagy szak-
szervizt ha a mosó fúvókája eldugult vagy a mű-
ködésében hiba lépett fel. Ne próbálja meg ki-
tisztítani a fúvókát tű segítségével. Ha megpró-
bálja, tönkreteheti a fúvókát.

Csere
Cserélje le az ablaktörlő lapátokat, ha azok el-
használódtak.

Mielőtt kicseréli az ablaktörlő lapátokat, a lapá-
toknakfüggőleges állásban kell lenniük, nehogy
megsérüljenek, vagy megsértsék a motorházte-
tőt. Az ablaktörlő kar felhúzásához lásd “Ablak-
törlő és mosó kapcsoló” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

1. Emelje fel az ablaktörlő kart.

2. Nyomja le és tartsa nyomva a fületjA , majd
mozgassa az ablaktörlő lapátot lefeléj1 az
ablaktörlő karon.

3. Távolítsa el az ablaktörlő lapátot.

4. Helyezze be az új törlőlapátot az ablaktörlő
karba, amíg a helyére nem kerül.

FIGYELMEZTETÉS

• A lapátok cseréje után állítsa vissza az ablaktörlő
karokat eredeti állásukba. Egyéb esetben az ablak-
törlő karok vagy a motorháztető megsérülhet vagy
összekarcolódhat.

• Az elhasználódott ablaktörlő lapátok megsérthe-
tik a szélvédőt és akadályozhatják a vezetőt a ki-
látásban.

SDI2359Z

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK
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VIGYÁZAT

• A fagyálló folyadék mérgező, ezért körültekintően
kell tárolni, megjelölt tároló-alkalmatosságban,
gyermekektől távol.

• Mindig az INFINITI által javasolt ablakmosó folya-
dékot használjon.

Időről időre töltse fel az ablakmosófolyadék tar-
tályát. Töltse fel a tartályt folyadékkal, amikor
az alacsony ablakmosófolyadék szintre figyel-
meztető üzenet megjelenika multifunkciós kijel-
zőn.

Az ablakmosó folyadék szintjének ellenőrzésé-
hez használja az ujját; fogja be a kupakon talál-
ható lyukatj1 , majd vegye ki a tartályból.

Ha nincs folyadék a csőben, töltse fel a tartályt.

A jobb tisztítás érdekében adjon ablakmosó ol-
dószert hozzá. A téli időszakban adjon fagyállót
az ablakmosó folyadékhoz. Kövesse a gyártó
utasításait a keverési arányhoz.

JVM0253XZ

ABLAKMOSÓFOLYADÉK
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GÉPJÁRMŰ AKKUMULÁTORA

VIGYÁZAT

Ne működtesse a járművet, ha az akkumulátorban lévő
folyadékszintje alacsony. Az alacsony akkumulátorfo-
lyadék-szint jobban terheli az akkumulátort, emiatt
hő termelődik, csökken az akkumulátor élettartama,
és bizonyos esetben robbanás történhet.

FIGYELMEZTETÉS

Ha az akkumulátor kábelét lekötötték az akkumulátor-
ról, ne csukja be egyik első ajtót sem. Az automatikus
ablakbeállítási funkció nem fog működni, és az oldal-
só tetőpanel megsérülhet.

A negatív sarok (−) lekötéséhez a következők
szerint járjon el. Egyéb esetben az ablak és az
oldalpanel érintkezhet, és megsérülhetnek.

1. Húzza fel az ablakokat.

2. Nyissa fel a motorháztetőt.

3. Csukja be és zárja be az ajtókat.

4. Kösse le a negatív (−) sarkot.

5. Biztonságosan zárja le a motorháztetőt.

A negatív sarok (−) bekötéséhez a következők
szerint járjon el. Egyéb esetben az ablak és az
oldalpanel érintkezhet, és megsérülhetnek.

1. Nyissa ki az zárat, majd tárja ki a vezető felőli
ajtót. Ne csukja be az ajtót.

2. Nyissa fel a motorháztetőt.

Figyelmeztető szimbólumok az
akkumulátoron m FIGYELMEZTETÉS

j1 m
Tilos a dohányzás

Nyílt láng
használata tilos

Szikra használata
tilos

Soha ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Soha ne tegye ki az
akkumulátort nyílt lángnak vagy elektromos szikráknak.

j2 m Védje a szemét Körültekintően kezelje az akkumulátort. Mindig viseljen védőszemüveget, hogy
megvédje a szemét a robbanástól vagy az akkumulátorsavtól.

j3 m
Gyermekek elől

elzárandó
Soha ne engedje, hogy az akkumulátor gyermekek kezébe kerüljön. Az
akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

j4 m Akkumulátorsav

Ne hagyja, hogy az akkumulátorban lévő folyadék a bőrével, szemével,
szövettel vagy festett felületekkel érintkezzen. Miután megfogta az
akkumulátort vagy az akkumulátor saruját, azonnal alaposan mossa meg a
kezét. Ha az akkumulátorban lévő folyadék a szemébe, a bőrére vagy a ruhájára
jut, azonnal legalább 15 percig öblítse folyó vízzel, és forduljon orvoshoz. Az
akkumulátorfolyadék sav. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe vagy a bőrére
jut, megvakulhat vagy égési sérüléseket szenvedhet.

j5 m
Tartsa szem előtt a

használati
utasításokat

Mielőtt az akkumulátort kezelné, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy
biztosítsa a biztonságos és megfelelő kezelést.

j6 m Robbanékony gáz Az akkumulátorfolyadék által termelt hidrogéngáz robbanékony.

AKKUMULÁTOR
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3. Kösse be a negatív (−) sarkot. Csukja le a
motorháztetőt.

4. Húzza le a vezető felőli ablakot teljesen.

5. Csukja be a vezető felőli ajtót és húzza fel az
ablakot.

Fő akkumulátor helye
Lásd “Motortéri ellenőrzések helye” jelen fejezet elő-
ző részében az akkumulátor elhelyezkedésével
kapcsolatban.

Kiegészítő akkumulátor helye (2,0L
turbós benzines motorral szerelt
modellek)

FIGYELMEZTETÉS

• Ha kiszerelte, ne helyezze a kiegészítő akkumulá-
tort a gépjármű belsejébe.

• Elektromosan vezető eszközt, például szerszámot,
ne helyezzen a kiegészítő akkumulátor közelébe.

A kiegészítő akkumulátor ellenőrzéséhez nyissa
fel a motorháztetőt.

Távolítsa el a rögzítőfüleketj1 , hogy az ábrán
látható módon eltávolíthassa a csomagtartó
kárpitozását.

Akkumulátorfolyadék-szint
ellenőrzése

• Magas hőmérsékleteken vagy szélsőséges körül-
mények között üzemelő gépjárművek gyakoribb
akkumulátor folyadékszint ellenőrzést igényelnek.

• Tisztítsa meg az akkumulátort egy alaposan kicsa-
vart, nedves ruhával.

• Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátorsaruk
tiszták legyenek és szorosan legyenek meghúzva.

• Ha a járművet több, mint 30 napig nem használja,
csatlakoztassa le a negatív (−) akkumulátor vezeté-
ket, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését.

Fő akkumulátor:

Minden cellában ellenőrizze a folyadékszintet.
Az akkumulátorfolyadék-szintneka FELSŐ SZINT
j1 és ALSÓ SZINTj2 vonalak között kell lennie.

Ha folyadékot kell utántölteni, csak deminerali-
zált/desztillált vizet használjon arra, hogy a
szintet minden cellában a jelzésig töltse fel. Ne
töltse túl.

1. j3 Megfelelő szerszám használatával vegye
le az összes celladugót.

2. Töltse fel demineralizált/desztillált vízzel a
FELSŐ SZINTj1 vonalig.

Ha az akkumulátor oldala nem tiszta, úgy
ellenőrizze a desztillált víz szintjét, hogy köz-
vetlenül a cellába néz.

• jA jelzés: OK.

• jB jelzés: több vizet kell hozzáadni.

JVM0722XZ

DI0137MDZ

SDI1480DZ

Fő akkumulátor

8-20 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek



3. Cserélje ki és húzza meg a celladugókat.

Kiegészítő akkumulátor (2,0L turbós benzines
motorral szerelt modellek):

• jA jelzés: OK.

• jB jelzés: töltés szükséges.

• jC jelzés: csere szükséges.

Ha folyadékot kell hozzáadni, vegye fel a kap-
csolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszer-
vizzel.

Beindítás külső akkumulátorral
Ha külső akkumulátorról való beindítás szüksé-
ges ld.: “Beindítás külső akkumulátorral” a “6. Szük-
séghelyzet esetén” fejezetben. Ha a motor nem in-
dul be a külső akkumulátorral való indítással
vagy az akkumulátor nem tölt, az akkumulátort
ki kell cserélni. Az akkumulátor cseréjével kap-
csolatban keressen fel egy INFINITI Központot
vagy szakszervizt.

INTELLIGENS KULCS ELEME

Elemcsere
FIGYELMEZTETÉS

• Vigyázzon, nehogy gyermekek lenyeljék az elemet
és az eltávolított részeket.

• A nem megfelelően eldobott akkumulátor/elem
szennyezi a környezetet. Mindig tartsa be az akku-
mulátorok/elemek hulladékba helyezésére vonat-
kozó helyi előírásokat.

• Az elemcsere során vigyázzon, hogy ne kerüljön
por vagy olaj az alkatrészekbe.

• Ha a lítium elemek nem megfelelően kerülnek be-
helyezésre, robbanásveszély áll fenn. Csak ugyan-
olyan vagy azzal egyenértékű típussal cserélje.

• Az elemet ne tegye ki túlzott hőnek, például nap-
sütésnek vagy tűznek, stb.

Az elemcsere módja:

1. Engedje fel a zárógombot az intelligens kulcs
oldalán és távolítsa el a mechanikus kulcsot.
(Lásd “Mechanikus kulcs” a “3. Indulás előtti ellen-
őrzések és beállítások” fejezetben.)

NDI1651

Kiegészítő akkumulátor

JVM0317X
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2. Illesszen be egy ruhába tekert, lapos fejű csa-
varhúzót a sarkán levő nyílásba, és forgassa
el a felső és alsó rész szétválasztásához.

3. Cserélje ki az elemet egy újjal.

• Ajánlott elem: CR2032 vagy azzal egyenértékű.

• Ne érintse meg a belső áramkört vagy az elek-
tromos érintkezőket, mert ha így tesz, hibát
okozhat.

• Ellenőrizze, hogy aj+ oldal nézzen a ház alja
felé.

4. A felső és az alsó rész csúcsait illessze össze
j1 , majd nyomja őket össze, amíg biztonsá-
gosan össze nem záródnakj2 .

5. Működtesse a gombokat, hogy ellenőrizze a
működésüket.

Keressen fel egy INFINITI Központot vagy szak-
szervizt, ha a cserével kapcsolatban segítségre
lenne szüksége.

A feszültség változását ellenőrző rendszer azt
ellenőrzi, hogy mekkora az akkumulátor elek-
tromos kisülésének mértéke, illetve mekkora fe-
szültséget generál a generátor.

FIGYELMEZTETÉS

• A berendezéseket ne földelje közvetlenül a pólus-
sarura. Ha így tesz, kikerüli az ellenőrző rendszert
és előfordulhat, hogy a gépjármű akkumulátora
nem töltődik fel teljesen.

• Az elektromos berendezéseket mindig járó motor
mellett használja, hogy elkerülje az akkumulátor
lemerülését.

SDI2452Z

JVM0255XZ

VR30DDTT motorral szerelt modell

JVM0734XZ

VR30DDTT motorral szerelt modell

FESZÜLTSÉGVÁLTOZÁS- ELLENŐRZŐ RENDSZER BIZTOSÍTÉKOK
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MOTORTÉR ÉS CSOMAGTÉR

FIGYELMEZTETÉS

A biztosítékdobozon megadottnál ne használjon ki-
sebb vagy nagyobb amperszámú biztosítékot. Ezzel
tönkreteheti az elektromos rendszert vagy tüzet okoz-
hat.

Ha valamely elektromos berendezés nem műkö-
dik, ellenőrizze a biztosítékot.

1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
“OFF” vagy “LOCK” helyzetben van-e.

2. Győződjön meg róla, hogy a fényszórók ki
vannak kapcsolva.

3. Nyissa fel a motorháztetőt vagy a csomagtér-
fedelet.

4. Távolítsa el az olvadó csatlakozó borítását.

5. Határozza meg, melyik biztosítékot kell ki-
cserélni.

6. Távolítsa el a biztosítékot a kihúzó segítségé-
vel, amely az utastér biztosítékdobozában
található.

7. Ha a biztosíték kiolvadtjA , cserélje ki új biz-
tosítékrajB . Tartalék biztosítékok az utastér-
ben található biztosítékdobozban vannak.

JVM0703XZ

VR30DDTT motorral szerelt modell (jobbkormányos
(RHD) modell)

JVM0305XZ

2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek

JVM0331XZ

2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek

JVM0732XZ

2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek
(csomagtérben)

SDI1754Z
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Ha az új biztosíték a beszerelés után azonnal
kiolvad, ellenőriztesse, és ha szükséges javít-
tassa meg az elektromos rendszert egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

Olvadó- biztosítékok
Ha valamelyik elektromos berendezés nem mű-
ködik, de a biztosítékok is rendben vannak, el-
lenőrizze az olvadó- biztosítékokat. Ha ezek kö-
zül valamelyik is elolvadt, cserélje ki egy eredeti
INFINITI alkatrészre.

UTASTÉR
FIGYELMEZTETÉS

A biztosítékdobozon megadottnál ne használjon ki-
sebb vagy nagyobb amperszámú biztosítékot. Ezzel
tönkreteheti az elektromos rendszert vagy tüzet okoz-
hat.

Ha valamely elektromos berendezés nem műkö-
dik, ellenőrizze a biztosítékot.

1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
“OFF” vagy “LOCK” helyzetben van-e.

2. Győződjön meg róla, hogy a fényszórók ki
vannak kapcsolva.

3. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét.

4. Határozza meg, melyik biztosítékot kell ki-
cserélni.

5. A kihúzóval távolítsa el a biztosítékot jA
(Balkormányos modell) vagyjB (Jobbkormá-
nyos modell).

6. Ha a biztosíték kiolvadt jA , cserélje ki új
biztosítékrajB .

Ha az új biztosíték a beszerelés után azonnal
kiolvad, ellenőriztesse, és ha szükséges javít-
tassa meg az elektromos rendszert egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.

JVM0323XZ

SDI1754Z

8-24 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek



Tartós tárolás során használatos
biztosíték kapcsolója

Az akkumulátor lemerülésének csökkentése ér-
dekében a tartós tárolás során használatos biz-
tosíték kapcsolója a gyárban kikapcsolásra ke-
rül. A gépjármű leszállítása előtt a kapcsoló fel-
kapcsolásra kerül, és mindig ebben az állásban
kell maradnia.

Ha a tartós tárolás során használatos biztosíték
kapcsolója nincs benyomva (bekapcsolva), a
[Shipping Mode On Push Storage Fuse] figyel-
meztető üzenet jelenhet meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén. Lásd “19. Hosszabb ideig történő
tárolás biztosítékainak figyelmeztetése” a “2. Műsze-
rek és kezelőszervek” fejezetben.

Ha egy elektromos berendezés nem üzemel, tá-
volítsa el a tartós tárolás során használatos biz-
tosíték kapcsolóját és ellenőrizze, hogy nincs-e
kiolvadt biztosíték.

MEGJEGYZÉS

Ha a tartós tárolás során használatos biztosíték kap-
csolója hibásan működik, vagy a biztosíték kiolvad, a
kapcsolót nem kell kicserélni. Ilyen esetben távolítsa
el a biztosíték kapcsolót és helyezzen be egy új,
ugyanolyan teljesítményű biztosítékot.

Hogyan távolítsuk el a tartós tárolás során
használatos biztosíték kapcsolóját.:

1. A tartós tárolás során használatos biztosíték
kapcsolójának eltávolítása előtt győződjön
meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló “OFF” vagy
“LOCK” állásban van.

2. Győződjön meg róla, hogy a fényszórók ki
vannak kapcsolva.

3. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét.

4. Fogja meg a rögzítő füleketj1 , amelyek a
biztosíték tartó mindkét oldalán megtalálha-
tók.

5. Húzza ki a tartós tárolás során használatos
biztosíték kapcsolóját a biztosítékdobozból
j2 .

Esőben és autómosáskor a lámpaüveg belsején
pára csapódhat le. A lámpaüvegen belüli és kí-
vüli hőmérséklet különbsége párásodást okoz-
hat. Ez nem hiba. Ha a lámpa belsejében nagy
cseppek képződnek, lépjen kapcsolatba
INFINITI márkakereskedőjével vagy a szakszer-
vizzel.

ELSŐ FÉNYSZÓRÓK

LED fényszóróval szerelt modellek
Ha csere szükséges, keressen fel a egy INFINITI
Központot vagy szakszervizt.

KÜLSŐ LÁMPÁK
Elem Teljesítmény (W)
Nappali világítás* LED
Helyzetjelző lámpa* LED
Első irányjelző* LED
Első ködlámpa* LED
Irányjelző lámpa* LED
Hátsó összetett lámpa*

Irányjelző lámpa LED
Stop lámpa LED
Hátsó lámpa LED
Féklámpa/Hátsó lámpa LED

Tolatólámpa* LED
Hátsó ködlámpa* LED
Középső féklámpa* LED
Rendszámtábla-világítás* LED
Lábtér világítás* LED

*: A cserével kapcsolatban keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt.

JVM0257XZ

Balkormányos modellek

LÁMPÁK
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BELSŐ LÁMPÁK
Elem Teljesítmény (W)
Konzol doboz világítás* 2
Kesztyűtartó világítás* 1,4
Térképolvasó lámpa* LED
Küszöbvilágítás 5
Csomagtérvilágítás 3,4
Sminktükör megvilágítás* 1,8
Belső ajtónyitó fogantyú
lámpa * (ha van) LED

Ajtóburkolat lámpa* (ha van) LED
Első pohártartó lámpa* (ha
van) LED

Lábtér világítás* (ha van) LED

*: A cserével kapcsolatban keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt.

NDI1652
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LÁMPÁK HELYE
1. Fényszóró (távolsági fényszóró)

2. Fényszóró (tompított)

3. Olvasólámpa

4. Oldalsó irányjelző lámpa

5. Első ködlámpa

6. Helyzetjelző lámpa, nappali menetfény és
első irányjelző lámpa

7. Küszöbvilágítás

8. Lábtér világítás

9. Hátsó lámpa

10. Középső féklámpa

11. Csomagtérvilágítás

12. Hátsó/Féklámpa

13. Stop lámpa

14. Hátsó irányjelző lámpa

15. Tolatólámpa

16. Hátsó ködlámpa

17. Rendszámtábla-világítás Cserénél végrehajtandó lépések
Az egyéb lámpák A, B, C, D vagy E típusúak Izzó-
csere esetében elsőként távolítsa el a lámpa
frontüvegét és/vagy borítását.

m :
ELTÁVOLÍTÁS

m :
BESZERELÉS

SDI2306

SDI2330Z

Küszöbvilágítás

SDI1258AZ

Csomagtérvilágítás

Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek 8-27



Gumidefekt esetén, lásd “Gumidefekt” a “6. Szük-
séghelyzet esetén” fejezetben.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ RENDSZER
(TPMS)
A guminyomást figyelő rendszer (TPMS) felügye-
li az összes abroncs levegőnyomását. Ha az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa fel-
villan és a [Low Tyre Pressure] figyelmeztetés
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén,
az azt jelenti, hogy egy vagy több kerék nyomása
jelentősen lecsökkent.

A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gépjármű-
vet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebesség-
gel vezeti. A rendszer nem érzékeli az abroncs-
ban fellépő hirtelen nyomáscsökkenést (pl. de-
fekt vezetés közben).

A TPMS-sel kapcsolatos további részletekért
lásd “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.

További információért lásd “Alacsony keréknyo-
más figyelmeztetés” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben.

GUMIABRONCS FELFÚVÁSI NYOMÁSA
Időszakosan ellenőrizze az abroncsok nyomá-
sát. A nem megfelelő gumiabroncs nyomás hát-
rányosan befolyásolhatja az abroncs élettarta-
mát és a jármű kezelését. A gumiabroncs nyo-
mását akkor kell elvégezni, amikor az HIDEG. A
gumiabroncsok akkor tekinthetők HIDEGnek,

miután a járművet legalább 3 vagy több órára
leparkolta, vagy kevesebbet vezette 1,6 km-nél
(1 mérföld). A gumiabroncs HIDEG nyomása a
gumiabroncs címkén található. (Az abroncs-
címke helyével kapcsolatban lásd “Gumiabroncs
címke” a “9. Műszaki információk” fejezetben.)

A nem megfelelő nyomás a gumiabroncs túlme-
legedéséhez és belső sérüléséhez vezethet.
Emiatt nagy sebességnél előfordulhat a minta
leválása és akár a gumiabroncs szétrobbanása
is.

A GUMIABRONCSOK TÍPUSA
FIGYELMEZTETÉS

Amikor lecseréli a gumiabroncsokat, győződjön meg
róla, hogy mind a négy abroncs ugyanabból a típusból
(pl.: nyári, négyévszakos vagy hó) és gyártótól való.
Egy INFINITI Központ vagy szakszerviz bővebb felvilá-
gosítással szolgálhat a gumiabroncsok típusával, mé-
retével, sebességindexével és elérhetőségével kap-
csolatban.

A pót gumiabroncsok sebességindexe alacso-
nyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt abroncso-
ké, elképzelhető, hogy ez nem felel meg a jármű
maximális sebességének. Soha ne lépje túl az
abroncs maximális sebességindexét.

Négyévszakos gumiabroncsok
Az INFINITI egyes modelljeinél négyévszakos gu-
mikat alkalmaz, hogy egész évben megfelelő
teljesítményt nyújtsanak a gumiabroncsok, be-

leértve a havas és jeges útkörülményeket is. A
négyévszakos gumiabroncsok oldalán az ALL
SEASON és/vagy M&S felirat áll. A téli gumiab-
roncsok tapadása jobb a havas szakaszokon,
mint a négyévszakos gumiabroncsoké, ezért
egyes területeken elképzelhető, hogy megfele-
lőbbek.

Nyári gumik
Az INFINITI bizonyos modellekre meghatározza
a nyári gumiabroncsok típusát, hogy száraz út-
felületeken nagyobb teljesítmény legyen elér-
hető. A nyári gumiabroncsok teljesítménye ha-
vas vagy jeges úton jelentősen lecsökken. A nyá-
ri gumiabroncsok falán nem található meg az
M&S tapadás osztályozás.

Amennyiben járművét havas, jeges körül-
mények között tervezi üzemeltetni, az INFINITI
SNOW vagy ALL SEASON feliratú gumiabroncsok
használatát ajánlja mind a négy keréken.

Téli gumiabroncsok
Amennyiben téli gumiabroncsokra van szükség,
olyan gumiabroncsokat kell választania, amely
méretben és súlyindexben megfelel az eredeti
gyári gumiabroncsoknak. Amennyiben nem így
tesz, az hátrányosan befolyásolhatja járműve
biztonságát és kezelhetőségét.

Általában a téli gumiabroncsok sebességindexe
alacsonyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt ab-
roncsoké, elképzelhető, hogy ez nem felel meg
a jármű maximális sebességének. Soha ne lépje

GUMIABRONCS ÉS FELNI
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túl az abroncs maximális sebességindexét. Ha
téli gumiabroncsokat szerelt fel, azoknak is meg
kell egyezniük méretben, márkában, típusban
és mintázatban mind a négy keréken.

Jeges úton való még jobb tapadásra szöges gu-
miabroncs használható. Bizonyos államok vagy
tartományok nem engedélyezik a használatát.
Nézzen utána a helyi, állami és tartományi jog-
szabályoknak, mielőtt szeges gumiabroncsokat
szerelne. A szeges téli gumiabroncsok csúszási
és tapadási tulajdonságai nedves vagy száraz
felületeken rosszabbak lehetnek a nem szeges
téli gumiabroncsokénál.

Defektesen is használható abroncsok
Ha gépjárműve defekttűrő abronccsal van fel-
szerelve, továbbra is vezetheti a gépjárművet,
amíg egy biztonságos helyen meg nem tud állni.
Minden esetben a megadott méretű abroncso-
kat használja mind a négy keréken. Ha felcseréli
az abroncsok méretét és a felépítését, csökken-
het a gépjármű kezelhetősége. Ha szükséges,
segítségért vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.

Rendszeresen ellenőrizze a keréknyomást és ál-
lítsa be a nyomást az egyes kerekeken a meg-
felelő értékre. A keréknyomást leellenőrizheti a
gépjármű információs kijelzőjén.

A defekt esetén is használható abroncsnál ne-
héz megmondani, hogy az abroncs tényleg de-
fektes vagy nincs megfelelően felfújatva. Ellen-

őrizze a keréknyomást, a fejezetben korábban
leírtak szerint. Ha az abroncs nincs megfelelően
felfújatva, vezetés közben felvillan az alacsony
abroncsnyomásra figyelmeztető lámpa. Ha ve-
zetés közben az abroncs kilyukad, az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillan és
a [Flat Tyre] üzenet jelenik meg.

Alacsony abroncsnyomás:

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy az abroncsok
nyomása alacsony, az alacsony nyomásra figyel-
meztető lámpa felvillan.

Gumidefekt:

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy egy vagy több
abroncs defektes, az alacsony nyomásra figyel-
meztető lámpa folyamatosan világít és 10 má-
sodpercig figyelmeztető hangot is hall. A [Flat
Tyre] figyelmeztetés megjelenik a gépjármű in-
formációs kijelzőjén is.

A figyelmeztető hang csak az első figyelmezte-
tésnél hallható és alacsony nyomásra figyel-
meztető lámpa folyamatosan világít. Ha a figyel-
meztetés aktiválódik, állíttassa vissza a rend-
szert és ellenőriztesse vagy cseréltesse ki a
kereket egy INFINITI Központban vagy szakszer-
vizben. Annak ellenére, hogy az abroncsot beál-
lítja a HIDEG abroncsnyomásra, az alacsony ke-
réknyomásra figyelmeztető lámpa akkor is vi-
lágít, amíg a rendszert vissza nem állíttatja egy
INFINITI Központban vagy szakszervizben.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa világít és a [Flat Tyre] üzenet jelenik meg
a gépjármű információs kijelzőjén.

• Ne lépje túl a 80 km/h- t (50 MPH).

• Növelje a követési távolságot, hogy nagyobb helye
legyen a megállásra.

• Kerülje a hirtelen manővereket, a hirtelen
kanyarvételeket és az erős fékezést.

VIGYÁZAT

• Defektes kerékkel is vezethet, de a gépjármű ve-
zethetősége, stabilitása csökken, amely baleset-
hez és személyi sérüléshez vezethet. Ha hosszú
távon vezet nagy sebességgel, az abroncsok sérül-
hetnek.

• Ne vezessen 80 km/h-nál (50 MPH) magasabb se-
bességgel és ne vezessen kb. 150 km-nél (93 mér-
föld) többet defektes kerékkel. A defektes kerékkel
megtehető távolság függ a külső hőmérséklettől,
a gépjármű terhelésétől, az útviszonyoktól és
egyéb tényezőktől.

• Vezessen óvatosan, csökkentett sebességgel. Ke-
rülje a hirtelen fékezéseket vagy kanyarodásokat,
amelyek miatt elveszítheti uralmát a jármű felett.

• Ha defektes kerékkel vezet és szokatlan hangot
vagy vibrációt érez, húzódjon félre egy biztonsá-
gos helyre és a lehető leghamarabb álljon meg a
gépjárművel. Előfordulhat, hogy az abroncs súlyo-
san károsodott és ki kell cserélni.
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FIGYELMEZTETÉS

• Defektes abroncsra soha ne szereljen hóláncot,
ettől sérülhet a gépjármű.

• Ne haladjon keresztül kiálló tárgyakon vagy akna-
fedőkön, mert ilyenkor a gépjármű talajtól való
távolsága kisebb, mint normál esetben.

• Defektes kerékkel ne hajtson be automatikus au-
tómosóba.

• Ellenőriztesse a defektes abroncsot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel vagy egyéb jóvá-
hagyott javítóműhellyel. Ha az abroncs súlyosan
károsodott, cserélje ki, amint lehet.

Négykerék-meghajtású (4WD) modell
FIGYELMEZTETÉS

Mindig egyforma méretű, márkájú, típusú (diagonál,
diagonálöves vagy radiál) és mintázatú gumiabron-
csot használjon mind a négy keréken. Ha nem így tesz,
különbség lesz az első és a hátsó tengelyen lévő gu-
miabroncsok kerülete között, ami erős gumiabroncs-
kopást okoz, és károsíthatja a váltót, az osztóművet
és a differenciálműveket.

Ha a gumiabroncsok erős kopását tapasztalja,
ajánlott lecserélni mind a négy gumiabroncsot
egyforma méretű, márkájú, típusú és mintázatú
gumikkal. A gumiabroncsok nyomását és a futó-
mű-beállítást is ajánlott ellenőriztetni, és szük-
ség esetén korrigálni. Vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

HÓLÁNCOK
FIGYELMEZTETÉS

• 255/40RF19 és 255/35RF20 kerekekre ne szereljen
hóláncot. Ha mégis így cselekedne, a gépjármű
megsérülhet.

• Ha hóláncot szeretne használni, használjon S osz-
tályú láncot és szereljen fel 245/40RF19 abroncso-
kat a gépjárműre.

Helytől függően a hóláncok használata tilos le-
het. Ellenőrizze a helyi jogszabályokat, mielőtt
hóláncokat szerelne fel. Ha hóláncot kíván hasz-
nálni, győződjön meg róla, hogy a jármű gumi-
abroncsai méreteinek megfelelőek-e, és a hó-
lánc gyártójának utasításai szerint szerelje fel
őket.

A hólánc gyártójának ajánlása esetén használ-
jon láncfeszesség állító eszközt, hogy biztosítsa
a lánc szoros illeszkedését. A hólánc laza záró-
láncszemeit le kell rögzíteni vagy el kell távolíta-
ni, hogy ostorszerű csapkodással nehogy meg-
sértsék a gépjármű karosszériáját. Ha lehetsé-
ges, csökkentse a gépjármű terhelését, ha
hóláncokat használ. Emellett haladjon csökken-
tett sebességgel. Ellenkező esetben a járműve
sérülhet és/vagy a jármű kezelése és teljesítmé-
nye hátrányt szenvedhet.

A hóláncokat csak a hátsó kerekekre kell felsze-
relni, az elsőkre nem.

Defektes abroncsra soha ne szereljen hóláncot,
ettől sérülhet a gépjármű.

Ne haladjon a hóláncokkal olyan burkolt úton,
amelyen nincs hó. Ilyen körülmények között a
hóláncok használata a jármű számos mechaniz-
musát károsítja a túlterhelés következtében.

GUMIABRONCSOK FORGATÁSA

Az INFINITI azt ajánlja, hogy a gumiabroncsokat
cserélje fel 10.000 km-enként (6.000 mérföld)
kétkerék-meghajtású (2WD) modelleknél vagy
5.000 km-enként (3.000 mérföld) négykerék-
meghajtású (4WD) modelleknél. A forgatás ideje
vezetési habitustól, és az utak állapotától is
függ. (Lásd “Gumidefekt” a “6. Szükséghelyzet
esetén” fejezetben.)

Azt követően, hogy a gyújtáskapcsolót “ON” ál-
lásba állította, kis idő eltelhet, amíg a kerék-
nyomás vezetés közben megjelenik a gépjármű

SDI1662Z
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információs kijelzőjén. A rádióhullámok állapo-
tától függően előfordulhat, hogy a keréknyomás
nem megfelelően jelenik meg.

VIGYÁZAT

• A kerekek felcserélése után állítsa be a nyomást.

• Újra húzza meg a kerékanyákat, ha a gépjármű
megtett 1.000 km-t (600 mérföld) (gumidefekt ese-
tén is, stb.).

• A nem megfelelő gumiabroncs választása, felsze-
relése, ápolása és karbantartása befolyásolhatja
a jármű biztonságát, ami baleset vagy sérülés koc-
kázatát hordozza magában. Ha kérdése van, ve-
gye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel, illetve a gumiabroncs gyártójával.

Abroncsok nyomását felügyelő
rendszerrel (TPMS) szerelt modellek
A kerekek forgatása után a TPMS rendszert vis-
sza kell állítani. Lásd “Keréknyomást figyelő rend-
szer (TPMS)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben a
visszaállítással kapcsolatos részletekért.

GUMIABRONCS KOPÁSA ÉS SÉRÜLÉSE

j1 Kopásjelző

j2 Kopásjelző helyének jelzése. Az abroncs
típusától függően a helyét a “m ”, “TWI”,
stb. jelöli.

A gumiabroncsokat időközönként ellenőrizni
kell kopás, repedés, kidudorodás vagy a mintá-
ba ragadt tárgyak miatt. Amennyiben túlzott
mértékű kopást, repedést vagy mély vágásokat
fedez fel, azonnal cserélje le a gumiabroncsot.

Az eredeti gumiabroncsok rendelkeznek kopás-
jelzővel. Amikor ez a kopásjelző már láthatóvá
válik, a gumiabroncsot le kell cserélni.

A pótkerék nem megfelelő javítása súlyos sze-
mélyi sérülést eredményezhet. Ha a pótkereket
javítani kell, vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel.

GUMIABRONCS ÉLETKORA
Soha ne használjon hat évesnél idősebb gumi-
abroncsot, függetlenül, attól mennyit használta
azt.

Az abroncsok minősége az idő előrehaladtával
és a használattal csökken. Rendszeresen ellen-
őriztesse és egyensúlyoztassa a kerekeket egy
gumiszerelővel, vagy egy INFINITI Központban
vagy szakszerviznél.

GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK
CSERÉJE

VIGYÁZAT

Ne szereljen fel deformálódott kereket vagy gumiab-
roncsot, akkor se, ha azokat megjavították. Az ilyen
gumiabroncsok vagy kerekek szerkezeti hibával ren-
delkezhetnek, ami előzetes jel nélkül tönkremehet.

Amikor lecserél egy gumiabroncsot, mindig az
eredetivel megegyező méretű, sebességindexű
és terhelési kapacitású abroncsot használjon.
(Lásd “Gumiabroncs és felni” a “9. Műszaki
információk” fejezetben.) A javasolttól eltérő vagy
vegyesen használt különböző márkájú, szerke-
zetű (diagonál, diagonál-radiál hibrid vagy ra-
diál) és mintázatú abroncsok használata hát-
rányosan befolyásolhatja az úttartást, fékezést,
kezelést, talajtól való távolságot, az abroncs és
karosszéria közötti távolságot, a hólánc távolsá-
gát, a keréknyomás figyelő rendszert (TPMS), a
sebességmérő kalibrálását, a fényszóró beállí-
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tását és a lökhárító magasságát. Ezen hatások
akár balesethez, súlyos sérülésekhez is vezet-
hetnek.

Amennyiben a kereket bármilyen okból lecseré-
li, minden esetben azonos eltolódással rendel-
kező kereket használjon. Eltérő eltolódással
rendelkező kerekek használata korai gumiab-
roncskopást, a jármű csökkent kezelhetőségét
és/vagy a féktárcsákhoz/dobokhoz való hoz-
záérést eredményezheti. Az ilyen jellegű
kölcsönhatás a fékek csökkentett fékhatásához
és/vagy a fékbetétek/fékpofák korai kopásához
vezethet.

Azt követően, hogy a gyújtáskapcsolót “ON” ál-
lásba állította, kis idő eltelhet, amíg a kerék-
nyomás vezetés közben megjelenik a gépjármű
információs kijelzőjén. A rádióhullámok állapo-
tától függően előfordulhat, hogy a keréknyomás
nem megfelelően jelenik meg.

A TPMS-sel kapcsolatban ellenőrizze a követke-
zőket.

VIGYÁZAT

• Az abroncs vagy kerék cseréje után a TPMS rend-
szert vissza kell állítani. (Lásd “Keréknyomást fi-
gyelő rendszer (TPMS)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben a visszaállítással kapcsolatos
részletekért.)

• Mivel a pótkerék nem rendelkezik TPMS szenzor-
ral, így amikor a pótkereket felszereli vagy a kerek-

et kicseréli, a TPMS nem működik és az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig
villog. A lámpa 1 perc eltelte után folyamatosan
világít. A kerék cseréjével és/ vagy a rendszer be-
állításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot
egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel amint
lehet.

• Nem az INFINITI által meghatározott kerekek alkal-
mazása befolyásolhatja a TPMS működését.

• Ha nem megfelelően kezeli, előfordulhat, hogy a
TPMS szenzort ki kell cserélni. A TPMS szenzor
kezelésekor figyelmesen járjon el.

• Amikor a TPMS szenzort cseréli ki, az ID-t regiszt-
rálni kell. Az ID regisztrációjával kapcsolatban ke-
ressen fel egy INFINITI Központot vagy szakszer-
vizt.

• Ne használjon olyan szelepsapkát, amely nem
INFINITI alkatrész. A szelepsapka megszorulhat.

• Ellenőrizze, hogy a szelepsapka megfelelően fel
van szerelve. Egyéb esetben a szelep szennyező-
déssel tömődhet el, ami hibás működést vagy nyo-
másesést eredményezhet.

KERÉK KIEGYENSÚLYOZÁSA
A kiegyensúlyozatlan kerekek a jármű kezelhe-
tőségének és az abroncsok élettartamának
csökkenéséhez vezethetnek. Még rendszeres
használat mellett is előfordulhat, hogy kiegyen-
súlyozatlanná válnak. Emiatt szükség szerint ki
kell őket egyensúlyoztatni.
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A következő értékek körülbelüli kapacitást jelölnek. A tényleges utántöltési kapacitások kis mértékben eltérhetnek. Utántöltéskor a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben leírtakat kövesse a megfelelő utántöltési kapacitás meghatározásához.

Folyadéktípusok
Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
Mennyiség

US
Mennyiség

Angolszász
Mennyiség

Üzemanyag 80 L 21–1/8
gal

17-5/8
gallon

• Lásd “Üzemanyag információ” a “9. Műszaki
információk” fejezetben.

Motorolaj*1 VR30DDTT
motorral szerelt
modellek
(olajszűrő
cserével)

Négykerék-meghajtású
(4WD) modell

5,4 L 5-3/4 qt 4-3/4 qt Európa esetében
• Eredeti INFINITI motorolaj
• API fok SL, SM vagy SN
• ILSAC fok GF-3, GF-4 vagy GF-5
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 vagy C3
• SAE viszkozitási számokkal kapcsolatban lásd

“Ajánlott SAE viszkozitási szám” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.

Kivéve Európa
• Eredeti INFINITI motorolaj
• API fok SL, SM vagy SN
• ILSAC fok GF-3, GF-4 vagy GF-5
• SAE viszkozitási számokkal kapcsolatban lásd

“Ajánlott SAE viszkozitási szám” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.

Leeresztés és
feltöltés
*1: További
információért
lásd:
“Motorolaj és
motorolaj
szűrő” a
“8. Karbantar-
tás és
önállóan
elvégezhető
műveletek”
fejezetben.

2,0L turbós benzines motorral szerelt modellek
(olajszűrő cserével)

6,3 L 6-5/8 qt 5-1/2 qt • Eredeti INFINITI motorolaj, viszkozitás SAE
0W-30

• Használjon a MB229.5-ben felsorolt
motorolajat vagy azzal egyenértékűt.

• SAE viszkozitási számokkal kapcsolatban lásd
“Ajánlott SAE viszkozitási szám” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.

AJÁNLOTT FOLYADÉKOK/KENŐANYAGOK ÉS MENNYISÉGEK
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Folyadéktípusok
Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
Mennyiség

US
Mennyiség

Angolszász
Mennyiség

Motor
hűtőfolyadék

VR30DDTT motorral szerelt modell total
(tartállyal)

8,8 L 9–1/4 qt 7-3/4 qt Európa esetében
• Eredeti INFINITI hűtőfolyadék vagy azzal

minőségben egyenértékű*2

Kivéve Európa
• Eredeti INFINITI hűtőfolyadék (kék) vagy azzal

egyenértékű*2

*2: A lehetséges alumínium korrózió
elkerülése végett, amelyet a nem eredeti
hűtőfolyadék okoz, használjon eredeti
INFINITI hűtőfolyadékot, vagy ezzel
minőségben egyenértékűt. Tartsa szem előtt,
hogy a motor hűtési rendszerének javítása
nem garanciális, ha nem eredeti
hűtőfolyadékot használt, még akkor sem, ha a
probléma a garancia-időszak során merült fel.

folyadéktar-
tály

0,6 L 5/8 qt 1/2 qt

2,0L turbós benzin motorral szerelt
modellek

total
(tartállyal)

9,0 L 9-1/2 qt 7-7/8 qt • BASF Glysantin® G48®
• Csak BASF Glysantin® G48® vagy

minőségben azzal egyenértékű folyadékot
használjon, hogy elkerülje az esetleges
alumínium-korróziót a motor hűtési
rendszerében, amelyet a nem eredeti
hűtőfolyadék használata okozhat. Tartsa
szem előtt, hogy a motor hűtési rendszerének
javítása nem garanciális, ha nem eredeti
hűtőfolyadékot használt, még akkor sem, ha a
probléma a garancia-időszak során merült fel.

folyadéktar-
tály

0,9 L 1 qt 3/4 qt
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Folyadéktípusok
Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
Mennyiség

US
Mennyiség

Angolszász
Mennyiség

Köztes levegőhűtő
hűtőfolyadék

total (tartállyal) 3,2 L 3-3/8 qt 2-7/8 qt Európa esetében
• Eredeti INFINITI hűtőfolyadék vagy azzal

minőségben egyenértékű*3

Kivéve Európa
• Eredeti INFINITI hűtőfolyadék (kék) vagy azzal

egyenértékű*3

*3: A lehetséges alumínium korrózió
elkerülése végett, amelyet a nem eredeti
hűtőfolyadék okoz, használjon eredeti
INFINITI hűtőfolyadékot, vagy ezzel
minőségben egyenértékűt. Tartsa szem előtt,
hogy a motor hűtési rendszerének javítása
nem garanciális, ha nem eredeti
hűtőfolyadékot használt, még akkor sem, ha a
probléma a garancia-időszak során merült fel.

folyadéktartály 0,4 L 3/8 qt 3/8 qt
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Folyadéktípusok
Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
Mennyiség

US
Mennyiség

Angolszász
Mennyiség

Automata
sebességváltóhoz
való folyadék (ATF)

VR30DDTT motorral szerelt modell — — — • Eredeti INFINITI Matic S ATF
• Az INFINITI azt javasolja, hogy CSAK eredeti

INFINITI Matic S ATF folyadékot használjon az
INFINITI automatikus sebességváltókban. Ne
keverje más folyadékokkal. Ha nem az eredeti
INFINITI Matic S ATF folyadékkal egyenértékű
folyadékot használ, az automatikus
sebességváltó károsodhat. Azokra a
károsodásokra, amelyeket a nem megfelelő
folyadék használata okozott, nem vonatkozik
a garancia.

2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek — — — • Eredeti INFINITI Matic G ATF
• Az INFINITI azt javasolja, hogy CSAK eredeti

INFINITI Matic G ATF folyadékot használjon az
INFINITI automatikus sebességváltókban. Ne
keverje más folyadékokkal. Ha nem az eredeti
INFINITI Matic G ATF folyadékkal egyenértékű
folyadékot használ, az automatikus
sebességváltó károsodhat. Azokra a
károsodásokra, amelyeket a nem megfelelő
folyadék használata okozott, nem vonatkozik
a garancia.

Fékfolyadék Töltse utána a megfelelő
olajszint eléréséig, a “8.
Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek”

fejezetben leírtaknak
megfelelően.

• Eredeti INFINITI fékfolyadék, vagy ezzel
egyenértékű DOT3 vagy DOT4

• Különböző típusú folyadékokat ne vegyítsen
(DOT3 és DOT4).
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Folyadéktípusok
Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
Mennyiség

US
Mennyiség

Angolszász
Mennyiség

Differenciálmű-
olaj

Első — — — • Eredeti INFINITI Differential Oil Hypoid Super
GL-5 80W-90 vagy azzal egyenértékű
(ásványolaj)

Hátsó — — — • Eredeti INFINITI Differential Oil Hypoid
Super-S GL-5 synthetic 75W-90 vagy azzal
egyenértékű

Sebességváltó folyadéka — — — • Eredeti INFINITI Matic J ATF
• Az INFINITI azt javasolja, hogy CSAK eredeti

INFINITI Matic J ATF folyadékot használjon az
INFINITI sebességváltókban. Ne keverje más
folyadékokkal. Ha nem az eredeti INFINITI
Matic J ATF folyadékkal egyenértékű
folyadékot használ, a sebességváltó
károsodhat. Azokra a károsodásokra,
amelyeket a nem megfelelő folyadék
használata okozott, nem vonatkozik a
garancia.

Szervokormány-folyadék — — — • Eredeti INFINITI E-PSF vagy azzal egyenértékű
• Ha nem eredeti INFINITI E-PSF folyadékot

használ a szervokormányhoz, a rendszer nem
fog megfelelően működni.

Többcélú zsír — — — • NLGI No. 2 (Lítiumszappan-alapú)
Légkondicionáló rendszer hűtőközege — — — Európa esetében

• HFO-1234yf (R-1234yf)
Kivéve Európa
• HFC-134a (R-134a)
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Folyadéktípusok
Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
Mennyiség

US
Mennyiség

Angolszász
Mennyiség

Légkondicionáló
rendszer
kenőanyaga

VR30DDTT motorral szerelt modell — — — Európa esetében
• SP-A2 (PAG)
Kivéve Európa
• SP-10 (PAG)

2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek — — — • ND-OIL12 (PAG)
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ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ

Benzinmotor
FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmozott benzin
használata károsítja a háromutas katalizátort.

Legalább 95- ös (RON) oktánszámú, ÓLMOZAT-
LAN PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

VR30DDTT motorral szerelt modellek: Az INFINITI
azt javasolja, hogy használjon 98-as RON ólmo-
zatlan prémium üzemanyagot, hogy a gépjármű
maximális teljesítményét és vezethetőségét
elérje.

Ha ólmozatlan prémium üzemanyag nem elérhe-
tő, használjon SIMA ÓLMOZATLAN üzema-
nyagot, amelynek oktánszáma legalább 91
(RON) vagy magasabb; ezt az üzemanyagot csak
ideiglenesen használja a következő körül-
mények között:

• Az üzemanyagtartályt csak félig töltse meg a sima
ólmozatlan üzemanyaggal, és amint lehetősége
nyílik rá, tankolja meg a gépjárművet ólmozatlan
prémium üzemanyaggal.

• Ne gyorsítson teljes gázzal, ne lassítson hirtelen.

A maximális gépjármű- teljesítményhez hasz-
náljon prémium üzemanyagot.

AJÁNLOTT SAE VISZKOZITÁSI SZÁM

Benzinmotor
VR30DDTT motorral szerelt modell esetében:

0W-20 a javasolt.

Ha 0W-20 nem kapható, válassza ki az alábbi
táblázatból azt a viszkozitást, ami megfelel a
külső hőmérsékleti tartománynak.

Külső hőmérsékleti határok
Következő olajcsere előtti

BENZINMOTOR- OLAJ

m
STI0732

2,0L turbós benzin motorral szerelt modellek-
hez:

0W-30 a javasolt.

Ha 0W-30 nem kapható, válassza ki az alábbi
táblázatból azt a viszkozitást, ami megfelel a
külső hőmérsékleti tartománynak.

Külső hőmérsékleti határok
Következő olajcsere előtti

BENZINMOTORRAL SZERELT MODELLEK

m
JVT0428X
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A LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER
HŰTŐKÖZEGE ÉS KENŐANYAGA
A gépjárműben található légkondicionáló rend-
szert a meghatározott hűtőfolyadékkal és komp-
resszor olajjal vagy azokkal egyenértékű folya-
dékkal kell feltölteni.

• Hűtőfolyadék

– Európa: HFO-1234yf (R-1234yf)

– Kivéve Európa: HFC-134a (R-134a)

• Kompresszor olaj

– VR30DDTT motorral szerelt modellek, Eu-
rópa: SP-A2 (PAG)

– VR30DDTT motorral szerelt modellek, Ki-
véve Európa: SP-10 (PAG)

– 2,0L turbós benzin motorral szerelt mo-
dellek: ND-OIL12 (PAG)

FIGYELMEZTETÉS

Ettől eltérő hűtőközeg vagy kenőanyag használat ká-
rosíthatja a rendszert, és előfordulhat, hogy a teljes
légkondicionáló rendszert ki kell cserélni.

A hűtőközeg légkörbe való engedése számos
országban vagy régióban tilos lehet. A gépjár-
műben lévő hűtőfolyadék nem károsítja a Föld
ózonrétegét. Viszont kis mértékben elősegíti az
üvegházhatást. Az INFINITI azt ajánlja, hogy
hasznosítsa újra a hűtőközeget. Ha a légkondi-
cionáló rendszert javíttatni kell, vegye fel a kap-

csolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszer-
vizzel.
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Motor modell VR30DDTT motor
2,0L turbós benzin
motor

Típus Benzines, 4 ütemű,
DOHC

Benzines, 4 ütemű,
DOHC

Hengerek elrendezése 6 hengeres, V-blokk,
60°-ban megdöntve 4 henger, egy sorban

Furat x löket mm (in) 86,0 × 86,0
(3,386× 3,386)

83,0 × 92,0
(3,268 × 3,622)

Lökettérfogat cm3 (köb in) 2.997 (182,88) 1.991 (121,49)
Alapjárati fordulat “N” (Üres)
sebességi fokozatban Ford./perc 650±50 750±50

Gyújtás időzítése (B.T.D.C.) “N” (Üres) sebességi
fokozatban 8°±2° - 15° - 20°

Gyújtógyer-
tyák

Katalizátorral Standard DILKAR8K8G SILZKFR8E7S
Szikrahézag mm (in) 0,8 (0,031) 0,7 (0,028)

Vezérműtengely működése Vezérműlánc Vezérműlánc

MOTOR
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GUMIABRONCSOK

KEREKEK

Gumiabroncs
mérete

Hagyományos Méret
245/40RF19 94W
255/40RF19 96Y
255/35RF20 97Y XL

Pótkerék Méret —

Keréktárcsa
Hagyományos

Méret 19 × 8,5J 19 × 9J
20 × 9J

Eltolódás mm (in) 50 (1,97) 40 (1,57)

Pótkerék
Méret — —
Eltolódás mm (in) — —

GUMIABRONCS ÉS FELNI
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mm (in)

Teljes hossz 4.690 (184,6)
Teljes szélesség 1.850 (72,8)
Teljes magasság 1.395 (54,9)
Első nyomtáv 1.555 (61,2)

1.535 (60,4)*
Hátsó nyomtáv 1.580 (62,2)

1.560 (61,4)*
Tengelytáv 2.850 (112,2)

*: 245/40R19 abronccsal szerelt modellek

Ha egy másik országban vagy régióban utazik,
előre győződjön meg róla, hogy a gépjárműbe
szükséges üzemanyag az adott országban vagy
régióban elérhető- e. Alacsony oktánszámú
üzemanyag használata károsíthatja a motort.
Ezért minden esetben győződjön meg róla, hogy
a szükséges üzemanyag elérhető- e. A javasolt
üzemanyaggal kapcsolatban lásd a fejezet ko-
rábbi részét.

Ha a gépjárművet egy másik országban, állam-
ban, tartományban vagy kerületben regisztrál-
tatja, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő ható-
ságokkal annak érdekében, hogy megtudja, a
gépjármű megfelel- e a helyi törvényi követel-
ményeknek. Bizonyos esetekben előfordulhat,
hogy a jármű nem felel meg a törvényi követel-
ményeknek, és szükséges lehet a gépjármű mó-
dosítása. Ezenfelül az is előfordulhat, hogy a
gépjármű bizonyos részeit nem lehet a szabá-
lyoknak megfelelővé tenni.

A károsanyag kibocsátásra vonatkozó törvény-
ek és rendelkezések országonként, államon-
ként, tartományonként vagy kerületenként vál-
tozhatnak, ezért a gépjármű specifikációja is
változhat.

Ha a gépjárművet másik országba, államba, tar-
tományba vagy kerületbe helyezi át, a módosí-
tás-, a szállítás-, a regisztráció költségét és
minden egyéb költséget a felhasználónak kell
állnia. Az INFINITI nem vállal felelősséget sem-
milyen kellemetlenségért.

Tilos a gépjármű azonosító tábláját (VIN) lefed-
ni, lefesteni, behegeszteni, levágni, lefúrni,
megváltoztatni vagy eltávolítani.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ TÁBLA

A tábla az ábra szerint van rögzítve.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN) TÁBLA

A gépjármű-azonosító tábla az ábra szerint van
rögzítve.

JVT0465XZ

JVT0360XZ

MÉRETEK A GÉPJÁRMŰ MÁS ORSZÁGBAN VALÓ
HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁCIÓJA

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ
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GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN)

A gépjármű-azonosító szám az ábra szerint van
rányomva.

MOTOR SOROZATSZÁMA

A szám a motoron az ábrán látható helyen van
feltüntetve.

GUMIABRONCS CÍMKE

A hideg gumiabroncs nyomása a gumiabroncs
címkén található,amely a vezetőoldali B-oszlo-
pon található.

LÉGKONDICIONÁLÓ SPECIFIKÁCIÓIT
FELTÜNTETŐ CÍMKE

A légkondicionáló specifikációit feltüntető cím-
ke az ábrán látható helyen van elhelyezve.

STI0717Z

STI0509Z

VR30DDTT motor

JVT0288XZ

2,0L turbós benzin motor

JVT0456XZ

STI0721Z
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Az első és hátsó rendszámtábla felszerelésével
kapcsolatban keressen fel egy INFINITI Közpon-
tot vagy szakszervizt.

A nem megfelelő felszerelés negatívan befolyá-
solhatja a parkoló szenzor és az intelligens se-
bességszabályozó (ICC) rendszer működését
(ha van).

A gépkocsin az első kerekek előtt légterelők ta-
lálhatók. A légterelők feladata, hogy megváltoz-
tassák a légáramlást, így is elősegítve az gépko-
csi aerodinamikai teljesítményét.

Amikor a gépkocsit tréleren szállítja, a légtere-
lők problémát jelenthetnek a meredek felhajtón.
Ebben az esetben távolítsa el a légterelőket a
gépjárműről.

1. Lazítsa meg az ábrán látható módon a négy
csavart és távolítsa el a bal oldali légterelőt
jA .

2. Húzza meg a meglazított csavarokatjB az
eredeti állapotukba.
Meghúzási nyomaték:

5,6 - 8,4 N·m
(4 - 6 ft-lb)

3. Ugyanezt a műveletet hajtsa végre a jobb ol-
dali légterelőn is.

4. A két légterelőt és a hat csavart biztonságos
helyre tegye el, visszaszerelésnél a fordított
sorrendet kövesse.

5. Visszaszerelésnél győződjön meg róla, hogy
mind a nyolc csavar megfelelően meg van- e
szorítva a légterelőkön.
Meghúzási nyomaték:

5,6 - 8,4 N·m
(4 - 6 ft-lb)

JVT0455XZ

Bal oldal

RENDSZÁMTÁBLA FELSZERELÉSE (Európa) LÉGTERELŐK ELTÁVOLÍTÁSA
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Azon országok esetében, amelyek megfelelnek
az UN No. 10 vagy azzal egyenértékű rendelke-
zésnek:

A gépjárműre felszerelt FR transzmitter hatással
lehet az elektronikus rendszerekre. INFINITI Köz-
pontjával vagy márkakereskedőjével konzultál-
jon az óvintézkedésekről vagy a felszereléssel
kapcsolatos speciális utasításokról. Kérésre az
INFINITI Központ vagy márkakereskedő részle-
tes információt nyújt a beszereléssel kapcsolat-
ban (frekvencia, áramellátás, antenna pozíció-
ja, beszerelési útmutató, stb.).

EURÓPA ESETÉBEN

INFINITI immobilizer rendszer,
intelligens kulcs- rendszer és BCM
(Body Control Module)
A Continental Automotive ezennel kijelenti,
hogy a Body Control Module (BCM), az INFINITI
immobilizer rendszer és az intelligens kulcs-
rendszer megfelel az 1999/5/EK irányelv lénye-
ges követelményeinek és egyéb fontos előírá-
sainak.

BCM (Body Control Module):

JVT0245X

AZ RF TRANSZMITTER FELSZERELÉSE RÁDIÓ JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA ÉS INFORMÁCIÓ
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Intelligens kulcs- rendszer tunere: Intelligens kulcsrendszer:

Blind Spot Warning (BSW)
rendszer/Blind Spot Intervention
rendszer (ha van)
Ezennel kijelenti, hogy a rövid hatótávolságú
eszközök megfelelnek az 1999/5/EK irányelv lé-
nyeges követelményeinek és egyéb fontos előí-
rásainak.

Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS) jeladója
Alulírott, CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH,
nyilatkozom, hogy a S180052020/S-
180052036/S180052352 megfelel a vonatkozó
alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK
irányelv egyéb előírásainak.

JVT0246X JVT0251X
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JVT0461X JVT0345X JVT0346X
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Első radar szenzor (ha van) OROSZORSZÁG

Első radar szenzor (ha van)

UKRAJNA

Első radar szenzor (ha van)

JVT0469X

JVT0258XZ

JVT0462XZ
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ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ

Benzinmotor
FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmozott benzin
használata károsítja a háromutas katalizátort.

Legalább 95- ös (RON) oktánszámú, ÓLMOZAT-
LAN PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

VR30DDTT motorral szerelt modellek: Az INFINITI
azt javasolja, hogy használjon 98-as RON ólmo-
zatlan prémium üzemanyagot, hogy a gépjármű
maximális teljesítményét és vezethetőségét
elérje.

Ha ólmozatlan prémium üzemanyag nem elérhe-
tő, használjon SIMA ÓLMOZATLAN üzema-
nyagot, amelynek oktánszáma legalább 91
(RON); ezt az üzemanyagot csak ideiglenesen
használja a következő körülmények között:

• Az üzemanyagtartályt csak félig töltse meg a sima
ólmozatlan üzemanyaggal, és amint lehetősége
nyílik rá, tankolja meg a gépjárművet ólmozatlan
prémium üzemanyaggal.

• Ne gyorsítson teljes gázzal, ne lassítson hirtelen.

Azt javasoljuk, hogy a gépjármű maximális tel-
jesítményének elérésé érdekében használjon
ólmozatlan prémium üzemanyagot.

JAVASOLT MOTOROLAJ
Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőanyagok és
mennyiségek” a “9. Műszaki információk” fejezetben.

GUMIABRONCS HIDEG NYOMÁSA
Lásd a vezetőoldali B-oszlopon lévő gumiab-
roncs címkét.

KÖRNYEZETVÉDELMI
MEGFONTOLÁSOK
m

A INFINITI felelőssége teljes mértékben kiterjed
a környezet védelmére és fenntarthatóságára. A
INFINITI minden régióban és minden területen
magas szinten valósítja meg a működését.

MEGFELELŐSÉG MINDEN LÉPÉSBEN
A INFINITI nagy hangsúlyt fektet annak biztosítá-
sára, hogy az elhasználódott járművek minden
alkatrésze újrafelhasználható, újra feldolgozha-
tó vagy újrahasznosítható legyen, és garanciát
vállal arra, hogy az EU szabályozásnak megfelel-
nek (EU irányelv az elhasználódott járművekről).

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁST SZEM ELŐTT
TARTVA ÉPÍTJÜK AUTÓINKAT
Napi gyártási műveleteink során, az értékesítés-
ben, szolgáltatásokban, és a lejárt élettartamú
gépjárművek ártalmatlanításában nagy hang-
súllyal szerepel a hulladékcsökkentés, a kibo-
csátás-csökkentés, természeti erőforrások
megőrzése, és az újrahasznosítási tevékenység.

Tervezési fázis
A környezetkárosítás csökkentése érdekében a
INFINITI járművek 95%-ban újrahasznosítható
anyagokból készülnek. Megjelöljük a szétsze-
relhető, újrahasznosítható alkatrészeket, és
csökkentjük a veszélyes anyagok mennyiségét.

ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS INFORMÁCIÓK KÖRNYEZETVÉDELEM (A jármű élettartamának
vége)



Nagy odafigyeléssel vizsgáljuk és ellenőrizzük
a kritikus anyagokat. A INFINITI járművekben mi-
nimálisra csökkentettük a kadmium, higany és
ólom használatát. A INFINITI gépjárművek újra-
hasznosított alkatrészeket is tartalmaznak, il-
letve minden lehetőséget felhasználunk az újra-
hasznosított alkatrészek arányának növelésére.

Gyártási és értékesítési fázis
Annak érdekében, hogy a gyártás és értékesítés
szakaszaiban keletkezett hulladék mennyiségét
csökkenti tudja, a vállalat hatékonyan használja
ki a rendelkezésre álló forrásokat. INFINITI tá-
mogatja az anyagok csökkentésén, újrahaszno-
sításán és újrafeldolgozásán alapuló tevékeny-
ségeket minden lehetséges területen. A INFINITI
célja, hogy 100%-os újrafelhasználhatóságot
érjen el a Japánban és világszerte megtalálható
üzemeiben.

Használati és szervizelési fázis
INFINITI Központok jelentik az ablakot a világra,
Önökre. Hogy megfeleljünk elvárásainak, nem
csak magas minőségű szolgáltatásokat kínál-
nak, hanem környezettudatosak is. INFINITI tá-
mogatja a szervizközpontok tevékenységei so-
rán keletkezett hulladék újrafeldolgozását.

Ártalmatlanítási fázis
Az Ön elhasználódott járművének vagy annak
alkatrészeinek újrafeldolgozása. Amikor
INFINITI járműve véglegesen elhasználódik és
tovább már nem alkalmas napi használatra, még

mindig nem értéktelen. Ön is tehet azért, hogy a
hulladék ne veszélyeztesse a környezetet. Hoz-
za el INFINITI gépjárművét a lakóhelye közelé-
ben található gyűjtőhelyre. Begyűjtő hálóza-
tunk garantálja, hogy a régi jármű ártalmatlaní-
tása nem jár költségekkel. Ha további
információra van szüksége azzal kapcsolatban,
hogyan és hol ártalmatlaníttathatja régi gépjár-
művét, keresse fel a helyi INFINITI Központot.

A KÖRNYEZET VÉDELME VEZETÉS
KÖZBEN
Az Ön vezetési stílusa jelentősen befolyásolja
az üzemanyaggal való gazdálkodást és a környe-
zetet. A hatékonyabb üzemanyag felhasználás,
jobb vezetési stílus és a környezet védelmében
a kibocsátás csökkentése érdekében kövesse
az alábbi tanácsokat:

Gazdaságos vezetés
Mérje fel a forgalmi viszonyokat, és ennek meg-
felelően csökkentse az üzemanyag felhaszná-
lást, ezzel segítve természetes környezetünk
megóvását. Ha közlekedési lámpa felé közelít,
vegye le a lábát a gázról és kerülje az utolsó
pillanatban való fékezést, amikor a lámpa piros-
ra vált.
Kerülje a gyorshajtást, hirtelen gyorsítást, vagy
fékezést. Amennyit időben nyer, az nem éri meg
a légszennyezést, amit ezzel okoz. Hegymenet-
ben való vezetésnél próbálja tartani a sebessé-
get, ezzel csökkentve az üzemanyag fogyasztást

és a légszennyezést. Tartsa a sebességet vagy
hagyja lassabban haladni a járművet, ahol a for-
galom ezt lehetővé teszi.

Vezetés közben húzza fel az ablakokat
A 100 km/h (62 MPH) sebességnél nyitott ablak-
nál való vezetés akár 4%-kal is növelheti az
üzemanyagfogyasztást. A csukott ablaknál való
vezetés nagyobb üzemanyag-takarékosságot
tesz lehetővé.

Optimalizálja a légkondicionálás
használatát
A légkondicionáló rendszer pozitív hatással van
a vezetésre és a jármű biztonságára, mert a kel-
lemesen hűtött és páramentesített járműben a
vezető éberebb és jobban lát, ha az ablak párát-
lanítására/fagymentesítésére van szükség. Vi-
szont a légkondicionálás használata városi
használat esetén jelentősen növeli az üzema-
nyag-fogyasztást. A légkondicionálás használa-
tának optimalizálása érdekében a lehető leg-
több esetben használja a szellőzőket.

Húzza be a kéziféket lejtőkön
Húzza be a kéziféket ha lejtőn tartja a járművét.
Ne használja a gázpedál a gépjármű megtartá-
sához, ez szükségtelenül megnövelheti a
fogyasztást és az alkatrészek kopását.



Tartsa a megfelelő követési távolságot
A zökkenőmentes, biztonságos vezetés és kom-
fort érdekében becsülje fel előre a közlekedési
helyzeteket. Forgalomban tartsa be a biztonsá-
gos követési távolságot. Ez segít csökkenteni az
üzemanyag-fogyasztást, mivel nem fog folyton
a fékpedálra taposni.

Ellenőrizze a gumiabroncs nyomását
A gumiabroncs alacsony nyomása, valamint a
nem javallott gumiabroncs használata növeli az
üzemanyag-fogyasztást. A helyes gumiabroncs-
nyomás maximalizálja a jármű tapadását és op-
timalizálja az üzemanyag-fogyasztást.

Szervizeltesse járművét rendszeresen
A rendszeres szervizelés lehetővé teszi, hogy
optimális állapotban és a leghatékonyabb
üzemanyag használat mellett üzemeltethesse
járművét. A jármű szabványos állapotban tartá-
sához a járművet INFINITI Központban, vagy
szakszervizben szervizeltesse.
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LÉGZSÁK CÍMKE (ha van)



m



• Szükséghelyzet esetén ... 6-2

(Gumidefekt, motor nem indul, túlmelegedés, vontatás)

• Motor beindításának módja ... 5-2

• Hogyan olvassuk le az órákat és

mérőműszereket ... 2-2

• Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek ... 8-2

• Műszaki információk ... 9-2
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