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Podręcznik właściciela
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Wstęp

Witaj w powiększającej się rodzinie właścicieli pojazdów marki INFINITI. Oddajemy ten pojazd w Twoje ręce pewni, że spełni Twoje oczekiwania. Został
on wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii i pod ścisłą kontrolą jakości.

Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie Cię z obsługą i konserwacją pojazdu, tak abyś mógł czerpać radość z wielu kilometrów (mil) jazdy. Prosimy,
abyś przeczytał tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu.

Dostarczona osobno Książeczka Gwarancyjna wyjaśnia szczegółowo warunki gwarancji, którą objęty jest Twój pojazd.

Przedstawiciel firmy w ośrodku INFINITI zna Twój pojazd najlepiej. Jeśli będziesz miał pytania lub będziesz chciał skorzystać z usług serwisowych,
Centrum serwisowe INFINITI z przyjemnością udzieli Ci pomocy, korzystając z będącego w jego dyspozycji bogatego zaplecza.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!
Poniżej zawarliśmy ważne zasady dotyczące prowadzenia pojazdu - prze-
strzeganie ich pomoże Ci zapewnić sobie i swoim pasażerom bezpieczną
podróż!

• NIGDY nie prowadź pojazdu, znajdując się pod wpływem alkoholu lub narkoty-
ków.

• ZAWSZE przestrzegaj obowiązujących ograniczeń prędkości i dostosowuj pręd-
kość do panujących warunków.

• ZAWSZE zapinaj pasy bezpieczeństwa i korzystaj z odpowiednich fotelików dla
dzieci. Dzieci należy umieszczać na tylnych siedzeniach.

• ZAWSZE informuj wszystkich pasażerów o prawidłowych sposobach używania
zabezpieczeń, w które wyposażono Twój pojazd.

• ZAWSZE upewniaj się, korzystając z tej instrukcji, w ważnych kwestiach do-
tyczących bezpieczeństwa.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące wszystkich wersji wy-
posażenia, dostępnych dla tego modelu pojazdu. Z tego powodu może się
okazać, że część zawartych tu informacji nie znajduje zastosowania w
przypadku Twojego pojazdu.

Wszystkie informacje, specyfikacje i ilustracje, zawarte w tej instrukcji,

odpowiadają stanowi z dnia, w którym została ona wydrukowana. INFINITI
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub projektów w każdym
momencie bez zawiadomienia oraz bez zobowiązań.

MODYFIKACJE POJAZDU
Nie należy przeprowadzać modyfikacji tego pojazdu. Mogą one negatyw-
nie wpłynąć na jego osiągi, bezpieczeństwo, trwałość, a nawet naruszać
przepisy prawne. Ponadto, uszkodzenia lub obniżenie osiągów pojazdu
wynikające z wprowadzonych modyfikacji mogą nie być objęte gwarancją
firmy INFINITI.

NAJPIERW PRZECZYTAJ — POTEM JEDŹ BEZPIECZNIE
Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu przeczytaj uważnie niniejszą
instrukcję użytkownika. Pomoże Ci to zapoznać się z jego obsługą i wy-
mogami dotyczącymi konserwacji oraz umożliwi bezpieczne użytkowanie
Twojego pojazdu.

W instrukcji użyto następujących symboli i zwrotów:

OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie, mogące doprowadzić do śmierci lub odniesienia poważnych
obrażeń. W celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka, przedstawione czynności mu-
szą zostać wykonane dokładnie zgodnie z opisem.
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OSTROŻNIE

Oznacza zagrożenie, mogące doprowadzić do odniesienia lekkich lub średnich ob-
rażeń lub uszkodzenia Twojego pojazdu. W celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka,
przedstawione czynności muszą zostać wykonane zgodnie z opisem.

UWAGA

Oznacza dodatkową, przydatną informację.

Ten symbol oznacza “Nie rób tego” lub “Nie pozwól, aby do tego doszło”.

Na rysunkach, strzałki podobne do tych wskazują przód pojazdu.

Na rysunkach, strzałki podobne do tych wskazują ruch lub czynność.

Na rysunkach, strzałki podobne do tych zwracają uwagę na część rysunku.

[ ]:

Nawiasy kwadratowe są używane do wskazywania komunikatów, przy-
cisków i elementów wyświetlanych na ekranie.

< >:

Nawiasy ostre są używane do wskazywania tekstu widocznego na elemen-
tach sterujących, takich jak przyciski lub przełączniki wewnątrz kabiny lub
na pojeździe.

Naklejki ostrzegawcze poduszek powietrznych:

“W żadnym przypadku NIE WOLNO montować fotelika dla dzieci skierowa-
nego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu, przed którym znajduje się
AKTYWNA PODUSZKA POWIETRZNA. Może to doprowadzić do POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ lub ŚMIERCI DZIECKA”.

Pamiętaj, aby przeczytać punkt “Naklejki ostrzegawcze poduszek
powietrznych” w rozdziale “Bezpieczeństwo” niniejszej instrukcji oraz
punkt “Etykieta poduszki powietrznej” na końcu tej instrukcji.

UTYLIZACJA BATERII
OSTROŻNIE

Nieprawidłowo zutylizowana bateria może zaszkodzić środowisku naturalnemu. Za-
wsze zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych baterii.

Przykładowe baterie znajdujące się w pojeździe:

• Akumulator pojazdu

• Bateria pilota (do inteligentnego kluczyka i/lub zdalnego systemu otwierania
pojazdu niewymagającego kluczyka)



• Bateria czujnika systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

• Bateria pilota (do systemu cyfrowej rozrywki)

W razie wątpliwości związanych z utylizacją baterii, zasięgnij informacji u
lokalnych władz, dealera INFINITI lub w kwalifikowanym warsztacie.

m
Bluetooth® jest znakiem towarowym stanowiącym
własność Bluetooth SIG, Inc.

miPod® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

m
Gracenote® i CDDB są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Gracenote, Inc. Logo i logotyp
Gracenote oraz logo “Powered by Gracenote” są
znakami towarowymi firmy Gracenote.

Oryginalne części i akcesoria INFINITI mogą nosić markę zarówno INFINITI,
jak i NISSAN
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1. Punkt mocowania fotelika dla dziecka
(Str. 1-21)

2. Zagłówki (Str. 1-7)

3. Pasy bezpieczeństwa (Str. 1-10)

4. System pasów bezpieczeństwa z
napinaczami (Str. 1-38)

5. Kurtynowe poduszki powietrzne (Str. 1-37)

6. Przednie fotele (Str. 1-3)

7. Czołowe poduszki powietrzne (Str. 1-28)

8. Lampka stanu poduszki powietrznej
pasażera z przodu (Str. 1-36)

9. System mocowania fotelika dla dzieci
ISOFIX (Str. 1-20)

10. Tylne siedzenia (Str. 1-5)
— Foteliki dla dzieci (Str. 1-15)

11. Boczne poduszki powietrzne (Str. 1-28)

12. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z
przodu (Str. 1-37)

NIC2552
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1. Pokrywa przedziału silnika (Str. 3-21)

2. Reflektory i kierunkowskazy
— Obsługa przełączników (Str. 2-33)
— System reflektorów adaptacyjnych
(AFS)* (Str. 2-34)
— Wymiana żarówek (Str. 8-29)

3. Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby
— Obsługa przełączników (Str. 2-37)
— Wymiana piór wycieraczek (Str. 8-20)
— Płyn do spryskiwacza (Str. 8-21)
— Odmrażanie szyby przedniej (Str. 2-40)

4. Okno dachowe* (Str. 2-44)

5. Okna sterowane elektrycznie (Str. 2-41)

6. Hak holowniczy (Str. 6-20)

7. Kamera z widokiem do przodu* (Str. 4-29)

8. Spryskiwacze reflektorów* (Str. 2-35)

9. Przednie kierunkowskazy
— Obsługa przełącznika (Str. 2-33)

10. Przednie światła przeciwmgłowe (Str. 2-36)

11. Czujnik parkowania (sonar)*
— Monitor kamer* (Str. 4-29)
— Przednie i tylne sonary (czujniki
parkowania)* (Str. 5-103)

12. Opony
— System monitorowania ciśnienia w
kołach (TPMS) (Str. 2-13, Str. 5-6)
— Opony i koła (Str. 8-34)
— Przebita opona (Str. 6-2)
— Specyfikacje (Str. 9-8)

13. Zewnętrzne lusterka wsteczne (Str. 3-27)
— Kierunkowskazy boczne (Str. 2-35)
— Kamera z widokiem na bok* (Str. 4-29)

14. Drzwi
— Kluczyki (Str. 3-2)
— Zamki drzwi (Str. 3-4)
— System inteligentnego kluczyka
(Str. 3-7)
— System bezpieczeństwa (Str. 3-19)
— Oświetlenie kabiny (Str. 2-52)

*: jeśli na wyposażeniu

JVC0734X

PRZÓD Z ZEWNĄTRZ
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1. Bagażnik
— Pokrywa bagażnika (Str. 3-22)
— Koło zapasowe* (Str. 6-2)
— Akumulator* (model z silnikiem Diesla
2,2 l) (Str. 8-22)
— Zbiornik AdBlue®* (Str. 6-4, Str. 8-13)

2. Górne światło hamowania (Str. 8-29)

3. Tylne światło przeciwmgłowe* (Str. 2-36)

4. Tylna lampa zespolona (Str. 8-29)

5. Ogrzewanie tylnej szyby (Str. 2-39)

6. Czujnik parkowania (sonar)*
— Monitor kamer* (Str. 5-29)
— Przednie i tylne sonary (czujniki
parkowania)* (Str. 5-103)

7. Kamera cofania (Str. 4-22, Str. 5-29)

8. Pokrywa wlewu paliwa
— Obsługa (Str. 3-24)
— Informacje o paliwie (Str. 9-2)

9. Blokada zamków tylnych drzwi z
zabezpieczeniem przed dziećmi (Str. 3-6)

*: jeśli na wyposażeniu

JVC0733X

TYŁ Z ZEWNĄTRZ
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1. Tylna osłona przeciwsłoneczna* (Str. 2-52)

2. Wieszaki (Str. 2-50)

3. Tylne lampki osobiste (Str. 2-54)

4. Osłony przeciwsłoneczne (Str. 2-51)

5. Podłokietnik w drzwiach
— Przełączniki elektrycznego sterowania
szybami (Str. 2-41)
— Przełącznik centralnego zamka (Str. 3-5)
— Przełącznik zdalnej regulacji lusterek
zewnętrznych (Str. 3-27)

6. Przełącznik okna dachowego* (Str. 2-44)

7. Lampki do czytania (Str. 2-53)
— Mikrofon systemu aktywnej redukcji
hałasu (Str. 5-114)

8. Schowek na okulary przeciwsłoneczne
(Str. 2-48)

9. Lusterko wewnętrzne wsteczne (Str. 3-26)

10. Elementy sterowania tylnymi fotelami*
— Przełącznik elektrycznej regulacji
tylnego fotela (Str. 1-5)
— Przełącznik funkcji automatycznego
odsuwania fotela (Str. 1-5)
— Przełącznik podgrzewania foteli*
(Str. 1-6)
— Przełącznik sterowania tylną osłoną
przeciwsłoneczną* (Str. 2-52)

11. Przełączniki regulacji obsługiwane przez
pasażerów z tyłu*
— Klimatyzacja (Str. 4-58)
— Dźwięk (Str. 4-102)

12. Uchwyty kubków na tylnych siedzeniach
(Str. 2-50)

13. Tylna popielniczka (Str. 2-47)

14. Wieloekranowy system rozrywki DVD
Infiniti* (Str. 4-103)

15. Pomocnicze gniazda wejściowe*
(Str. 4-104)/Gniazdo zasilania* (Str. 2-46)
lub tylna kieszeń* (Str. 2-49)

SSI0791

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI
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16. Konsola środkowa (Str. 2-48)
— Gniazdo zasilania (Str. 2-46)
— Obsługa pamięci USB (Str. 4-83)
— Obsługa odtwarzacza iPod (Str. 4-87)

17. Przednie uchwyty kubków (Str. 2-49)

18. Automatyczna regulacja pozycji kierowcy*
(Str. 3-29)

*: jeśli na wyposażeniu

Ilustrowany spis treści 0-7



MODEL Z KIEROWNICĄ PO LEWEJ
STRONIE (LHD)
1. Przełącznik regulacji jasności wskaźników

(Str. 2-3)

2. Przełącznik AFS* (Str. 2-34) lub przełącznik
zmywania reflektorów* (Str. 2-35)

3. Przełącznik reflektorów, świateł
przeciwmgielnych oraz kierunkowskazów
— Reflektory (Str. 2-33)
— Kierunkowskazy (Str. 2-35)
— Światła przeciwmgielne (Str. 2-36)

4. Przełącznik komputera pokładowego
(Str. 2-29)

5. Przełącznik TRIP/RESET podwójnego
licznika przebiegu (Str. 2-2)

6. Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
szyby przedniej (Str. 2-37)

7. Dźwignia skrzyni biegów (Str. 5-15)

8. Wyłącznik (OFF) systemu sterowania
dynamiką pojazdu (VDC) (Str. 5-26)/
Wyłącznik (OFF) elektronicznego systemu
stabilizacji toru jazdy (ESP) (Str. 5-28)

9. Przełącznik tylnej osłony
przeciwsłonecznej* (Str. 2-52) lub
wyłącznik systemu Stop/Start* (Str. 2-35)

10. Przełącznik podgrzewania kierownicy*
(Str. 2-41)

11. Przycisk zwalniający blokadę pokrywy
bagażnika (Str. 3-22)

12. Wyłącznik systemu czujników parkowania*
(Str. 5-103) lub przełącznik zapasowego
systemu zapobiegania kolizjom (BCI)*
(Str. 5-53)

13. Przełącznik systemów ostrzegania*
— System ostrzegania przed
niekontrolowaną zmianą pasa ruchu
(LDW)* (Str. 5-35)
— System sygnalizacji martwego pola
(BSW)* (Str. 5-43)

14. Przełącznik pochylania/teleskopowego
wysuwania kierownicy (Str. 3-25)

JVC0731X

KABINA
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15. Elementy sterowania zamontowane w
kierownicy (po lewej stronie)
— Przełącznik sterowania systemem audio
(Str. 4-100)
— Przełącznik zestawu głośnomówiącego
(Str. 4-114, Str. 4-122, Str. 4-134)

16. Kierownica
— System wspomagania układu
kierowniczego (Str. 5-108)
— Sygnał dźwiękowy (Str. 2-40)
— Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
(Str. 1-28)

17. Przełącznik systemów aktywnego
wspomagania kierowcy*
— System zapobiegania niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu (LDP)* (Str. 5-35)
— System eliminacji martwego pola*
(Str. 5-43)
— System wspomagania kontroli dystansu
(DCA)* (Str. 5-82)

18. Elementy sterowania zamontowane w
kierownicy (po prawej stronie)
— Przełączniki tempomatu* (Str. 5-62)
— Przełączniki systemu inteligentnego
tempomatu (ICC)* (Str. 5-64)

*: jeśli na wyposażeniu

Ilustrowany spis treści 0-9



MODEL Z KIEROWNICĄ PO PRAWEJ
STRONIE (RHD)
1. Dźwignia skrzyni biegów (Str. 5-15)

2. Przełącznik reflektorów, świateł
przeciwmgielnych oraz kierunkowskazów

— Reflektory (Str. 2-33)
— Kierunkowskazy (Str. 2-35)
— Światła przeciwmgielne (Str. 2-36)

3. Przełącznik TRIP/RESET podwójnego
licznika przebiegu (Str. 2-2)

4. Przełącznik komputera pokładowego
(Str. 2-29)

5. Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
szyby przedniej (Str. 2-37)

6. Przełącznik AFS* (Str. 2-34)

7. Przełącznik regulacji jasności wskaźników
(Str. 2-3)

8. Elementy sterowania zamontowane w
kierownicy (po lewej stronie)
— Przełącznik sterowania systemem audio
(Str. 4-100)
— Przełącznik zestawu głośnomówiącego
(Str. 4-114, Str. 4-122)

9. Przełącznik pochylania/teleskopowego
wysuwania kierownicy (Str. 3-25)

10. Kierownica
— System wspomagania układu
kierowniczego (Str. 5-108)
— Sygnał dźwiękowy (Str. 2-40)
— Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
(Str. 1-28)

11. Przełącznik systemów aktywnego
wspomagania kierowcy*
— System zapobiegania niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu (LDP)* (Str. 5-35)
— System eliminacji martwego pola*
(Str. 5-43)
— System wspomagania kontroli dystansu
(DCA)* (Str. 5-82)

JVC0732X
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12. Elementy sterowania zamontowane w
kierownicy (po prawej stronie)
— Przełączniki tempomatu* (Str. 5-62)
— Przełączniki systemu inteligentnego
tempomatu (ICC)* (Str. 5-64)

13. Przycisk zwalniający blokadę pokrywy
bagażnika (Str. 3-22)

14. Wyłącznik elektronicznego systemu
stabilizacji toru jazdy (ESP) (Str. 5-28)

15. Wyłącznik systemu czujników parkowania*
(Str. 5-103) lub przełącznik zapasowego
systemu zapobiegania kolizjom (BCI)*
(Str. 5-53)

16. Przełącznik systemów ostrzegania*
— System ostrzegania przed
niekontrolowaną zmianą pasa ruchu
(LDW)* (Str. 5-35)
— System sygnalizacji martwego pola
(BSW)* (Str. 5-43)

*: jeśli na wyposażeniu
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MODEL Z KIEROWNICĄ PO LEWEJ
STRONIE (LHD)
1. Nawiew boczny (Str. 4-44)

2. Łopatkowy przełącznik zmiany biegów*
(Str. 5-18)

3. Liczniki i przyrządy pomiarowe (Str. 2-2)

4. Przełącznik świateł awaryjnych (Str. 6-2)

5. Przełącznik ogrzewania szyb
(odparowywanie) (Str. 2-39)/przełącznik
odmrażania przedniej szyby* (Str. 2-40)

6. Wyświetlacz środkowy
— Monitor kamery cofania* (Str. 4-22)
— Monitor kamer* (Str. 4-29)
— System nawigacji* (patrz oddzielna
instrukcja użytkownika systemu nawigacji)

7. Zegar (Str. 2-46)

8. Środkowy wielofunkcyjny panel sterowania
(Str. 4-2)
— Przyciski informacji o pojeździe i
wprowadzania ustawień (Str. 4-8)
— System audio (Str. 4-60)
— Telefoniczny system głośnomówiący
Bluetooth (Str. 4-114)

9. Nagrzewnica i klimatyzator (Str. 4-45)/
System powietrza leśnego* (Str. 4-54)

10. Środkowy otwór wentylacyjny (Str. 4-44)

11. System audio (Str. 4-60)

12. Dodatkowa czołowa poduszka powietrzna
pasażera z przodu (Str. 1-28)

13. Uchwyt zwalniający pokrywę przedziału
silnika (Str. 3-21)

14. Pokrywa skrzynki bezpieczników (Str.
8-28)

15. Pedał hamulca postojowego
— Obsługa (Str. 3-29)
— Parkowanie (Str. 5-102)

16. Wciskany włącznik zapłonu (Str. 5-10)

17. Wskaźnik blokady drzwi (Str. 2-17)

18. Przełączniki siedzenia z układem
ogrzewania i klimatyzacji* (Str. 1-4)

19. Pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI
(Str. 5-23)

NIC1631
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20. Popielniczki i zapalniczka* (Str. 2-47) lub
schowek* (Str. 2-47) i gniazdo zasilania*
(Str. 2-46)

21. Uchwyt pokrywy schowka na rękawiczki
(Str. 2-47)

22. Wyłącznik tylnego panelu sterowania*
(Str. 4-59, Str. 4-103)

23. Przełącznik anulujący zasilane elektrycznie
otwieranie bagażnika (Str. 3-24)

*: jeśli na wyposażeniu
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MODEL Z KIEROWNICĄ PO PRAWEJ
STRONIE (RHD)
1. Dodatkowa czołowa poduszka powietrzna

pasażera z przodu (Str. 1-28)

2. System audio (Str. 4-60)

3. Przełącznik świateł awaryjnych (Str. 6-2)

4. Przełącznik ogrzewania szyb
(odparowywanie) (Str. 2-39)/Przełącznik
odmrażania przedniej szyby (Str. 2-40)

5. Wyświetlacz środkowy
— Monitor obserwacji widoku z tyłu*
(Str. 4-22)
— Monitor kamer* (Str. 4-29)
— System nawigacji* (patrz oddzielna
instrukcja użytkownika systemu nawigacji)

6. Zegar (Str. 2-46)

7. Środkowy wielofunkcyjny panel sterowania
(Str. 4-2)
— Przyciski informacji o pojeździe i
wprowadzania ustawień (Str. 4-8)
— System audio (Str. 4-60)
— Telefoniczny system głośnomówiący
Bluetooth® (typ A) (Str. 4-114)

8. Nagrzewnica i klimatyzator (Str. 4-45)/
System powietrza leśnego* (Str. 4-54)

9. Środkowy otwór wentylacyjny (Str. 4-44)

10. Wciskany włącznik zapłonu (Str. 5-10)

11. Liczniki i przyrządy pomiarowe (Str. 2-2)

12. Łopatkowy przełącznik zmiany biegów*
(Str. 5-18)

13. Nawiew boczny (Str. 4-44)

14. Przełącznik anulujący zasilane elektrycznie
otwieranie bagażnika (Str. 3-24)

15. Uchwyt pokrywy schowka na rękawiczki
(Str. 2-47)

SSI0736
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16. Lampka kontrolna blokady drzwi (Str. 2-17)

17. Popielniczki i zapalniczka* (Str. 2-47) lub
schowek* (Str. 2-47) i gniazdo zasilania*
(Str. 2-46)

18. Przełączniki siedzenia z układem
ogrzewania i klimatyzacji* (Str. 1-4)

19. Pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI
(Str. 5-23)

20. Przełącznik tylnej osłony
przeciwsłonecznej* (Str. 2-52) lub
wyłącznik systemu Stop/Start* (Str. 5-31)

21. Pedał hamulca postojowego
— Obsługa (Str. 3-29)
— Parkowanie (Str. 5-102)

22. Przełącznik podgrzewania kierownicy
(Str. 2-41)

23. Pokrywa skrzynki bezpieczników (Str.
8-28)

24. Uchwyt zwalniający pokrywę przedziału
silnika (Str. 3-21)

*: jeśli na wyposażeniu
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1. Obrotomierz (Str. 2-2)

2. Lampki ostrzegawcze i kontrolne (Str. 2-6)

3. Prędkościomierz (Str. 2-2)

4. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
silnik (Str. 2-3)

5. Ekran informacji o pojeździe (Str. 2-21)
— Licznik przebiegu/podwójny licznik
przebiegu okresowego (Str. 2-2)
— Lampka kontrolna położenia
automatycznej skrzyni biegów (AT)
(Str. 2-4)

6. Wskaźnik paliwa (Str. 2-3)

SIC4317
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MODEL Z SILNIKIEM VQ25HR*
1. Tablica bezpieczników/bezpieczników

mocy (Str. 8-26)

2. Akumulator (Str. 8-22)

3. Korek wlewu oleju silnikowego (Str. 8-9)

4. Zbiornik płynu hamulcowego (Str. 8-17)

5. Zbiornik płynu do spryskiwacza (Str. 8-21)

6. Zbiornik płynu wspomagania układu
kierowniczego (Str. 8-18)

7. Filtr powietrza (Str. 8-19)

8. Korek chłodnicy (Str. 8-7)

9. Zbiornik płynu chłodniczego (Str. 8-7)

10. Paski napędowe (Str. 8-14)

11. Miarka poziomu oleju silnikowego
(Str. 8-9)

*: Demontaż przedniej pokrywy silnika, patrz
“Położenia miejsc kontroli w przedziale silnika” w roz-
dziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane samo-
dzielnie”.

NIC1793
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MODEL Z SILNIKIEM VQ37VHR*
1. Skrzynka bezpieczników** (Str. 8-26)

2. Akumulator** (Str. 8-22)

3. Korek wlewu oleju silnikowego (Str. 8-9)

4. Zbiornik płynu hamulcowego** (Str. 8-17)

5. Zbiornik płynu do spryskiwacza (Str. 8-21)

6. Zbiornik płynu wspomagania układu
kierowniczego (Str. 8-18)

7. Filtr powietrza (Str. 8-19)

8. Korek chłodnicy (Str. 8-7)

9. Zbiornik płynu chłodniczego (Str. 8-7)

10. Miarka poziomu oleju silnikowego
(Str. 8-9)

11. Paski napędowe (Str. 8-14)

*: Demontaż przedniej pokrywy silnika, patrz
“Położenia miejsc kontroli w przedziale silnika”
w rozdziale “8. Przeglądy i czynności
wykonywane samodzielnie”.

**: Układ na rysunku dotyczy modelu z
kierownicą po lewej stronie (LHD). W
modelu z kierownicą po prawej stronie
(RHD) elementy te znajdują się po
przeciwnej stronie.

JVC0268X
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MODELE Z SILNIKIEM DIESLA 2,2 L
1. Tablica bezpieczników/bezpieczników

mocy* (Str. 8-26)

2. Akumulator* (Str. 8-22)

3. Filtr powietrza (Str. 8-19)

4. Korek wlewu oleju silnikowego (Str. 8-10)

5. Zbiornik płynu hamulcowego* (Str. 8-17)

6. Zbiornik płynu do spryskiwacza (Str. 8-21)

7. Zbiornik płynu wspomagania układu
kierowniczego (Str. 8-18)

8. Umiejscowienie paska napędowego silnika
(Str. 8-14)

9. Miarka poziomu oleju silnikowego
(Str. 8-9)

10. Zbiornik płynu chłodniczego (Str. 8-7)

Akumulator dodatkowy znajduje się w przedzia-
le bagażowym. (Str. 8-22).

*: Układ na rysunku dotyczy modelu z kierowni-
cą po lewej stronie. W modelu z kierownicą po
prawej stronie (RHD) elementy te znajdują się
po przeciwnej stronie.

JVC0730X
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OSTRZEŻENIE

• Podczas jazdy oparcie fotela nie może być opusz-
czone. Może to być niebezpieczne. Odcinek barko-
wy pasa nie będzie prawidłowo przylegał do ciała.
W razie wypadku kierowca lub pasażer może zos-
tać wyrzucony w kierunku luźnego pasa i odnieść
obrażenia szyi, a także inne poważne urazy. Kie-
rowca lub pasażer może również wysunąć się przez
biodrowy odcinek pasa i odnieść poważne obraże-
nia.

• W celu zapewnienia najlepszej ochrony podczas
jazdy siedzenie powinno być ustawione w pozycji
pionowej. Pamiętaj, aby zawsze oprzeć plecy o
oparcie siedząc w pozycji wyprostowanej i wyko-
nać odpowiednią regulację siedzenia. (Patrz: “Pa-
sy bezpieczeństwa” w dalszej części rozdziału).

• Nie pozostawiaj w pojeździe dzieci bez opieki. Mo-
gą niechcący uruchomić przełączniki lub elementy
sterowania pojazdu. Dzieci pozostawione bez
opieki mogą stać się ofiarą poważnych wypadków.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci poprzez
niezamierzone użycie pojazdu i/lub jego syste-
mów, nie zostawiaj dzieci, osób, które wymagają
pomocy innych, ani zwierząt bez opieki w samo-
chodzie. Dodatkowo temperatura wewnątrz za-
mkniętego pojazdu w ciepły dzień może szybko
wzrosnąć do poziomu, który stwarza znaczne ryzy-
ko obrażeń lub śmierci u ludzi i zwierząt.

OSTROŻNIE

Regulując położenie siedzenia, nie dotykaj rucho-
mych części, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodze-
nia mechanizmów.

SSS0133AZ
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FOTELE PRZEDNIE

OSTRZEŻENIE

Nie reguluj fotela kierowcy w czasie jazdy - cała uwaga
powinna być skupiona na prowadzeniu pojazdu.

Elektryczna regulacja foteli

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie pozostawiaj dzieci lub osób dorosłych wy-
magających opieki samych w pojeździe. Zwierząt tak-
że nie należy pozostawiać w pojeździe. Mogą przy-
padkowo uruchomić przełączniki lub elementy stero-
wania, powodując tym samym poważny wypadek lub
odnosząc obrażenia.

Wskazówki dotyczące obsługi:

• Siłownik fotela posiada wbudowaną funkcję, zapo-
biegającą przeciążeniu. Jeśli siłownik zatrzyma się
w trakcie wykonywania regulacji fotela, odczekaj
30 sekund, a następnie ponownie wciśnij przełącz-
nik.

• Nie używaj elektrycznej regulacji foteli zbyt długo,
jeśli silnik pojazdu jest wyłączony, ponieważ może
to spowodować rozładowanie akumulatora.

Aby zapoznać się z obsługą automatycznego
systemu ustawiania pozycji do jazdy (jeśli na
wyposażeniu), patrz: “Automatyczna regulacja po-
zycji kierowcy (gdzie zamontowano)” w rozdziale
“3. Kontrola i regulacja przed jazdą”.

Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu:

Przesuń do przodu lub do tyłu przełącznik regu-
lacjij1 , wybierając pożądane położenie.

Opuszczanie oparcia:

Przesuń do przodu lub do tyłu przełącznik regu-
lacjij2 , wybierając pożądane położenie.

Funkcja opuszczania oparcia umożliwia dopaso-
wanie jego położenia do sylwetki kierowcy lub
pasażera, zapewniając odpowiednie przylega-
nie pasa bezpieczeństwa. (Patrz: “Pasy
bezpieczeństwa” w dalszej części rozdziału).

Oparcie można również opuścić, gdy pojazd jest
zaparkowany a kierowca lub pasażer chce od-
począć.

OSTRZEŻENIE

Oparcie fotela nie powinno być opuszczone bardziej,
niż to konieczne dla zapewnienia komfortu jazdy. Pasy
bezpieczeństwa działają najskuteczniej, kiedy pasa-
żer siedzi w pozycji wyprostowanej, dotykając pleca-
mi oparcia. Jeśli oparcie fotela jest za bardzo odchylo-
ne, zwiększa się ryzyko wysunięcia się spod odcinka
biodrowego pasa bezpieczeństwa i odniesienia obra-
żeń.

SSS0834Z
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Podnośnik fotela (jeśli na wyposażeniu):

1. Pociągnij do góry lub popchnij w dół przełącz-
nik regulacji, aby wyregulować odpowiednio
wysokość fotela.

2. Przechyl do góry lub w dół przełącznik regu-
lacji, aby dostosować odpowiednio kąt na-
chylenia siedzenia.

Podparcie lędźwiowe (jeśli na wyposażeniu):

Funkcja podparcia odcinka lędźwiowego zapew-
nia oparcie dla dolnej części kręgosłupa kierow-
cy.

Regulacja automatyczna

Naciśnij przełącznik regulacji z obydwu stron,
aby odpowiednio dostosować położenie części
lędźwiowej siedzenia.

Klimatyzowane siedzenia (jeśli na
wyposażeniu)
Układ klimatyzacji siedzeń podgrzewa lub chło-
dzi przednie fotele doprowadzając ciepłe lub
zimne powietrze na powierzchnię siedziska.
Przełączniki znajdują się na konsoli środkowej i
działają w sposób niezależny od siebie.

1. Uruchom silnik.

2. Obróć pokrętło sterowaniajA w stronę wy-
sokiejj1 lub niskiej temperaturyj2 . Zapali
się lampka kontrolnajB na pokrętle regula-
cji.

3. Ustaw żądaną temperaturę powietrza za po-
mocą pokrętła regulacyjnegojA .

Nadmuch powietrza będzie ustawiony auto-
matycznie. Po przekręceniu pokrętła regula-
cyjnego w stronę chłodzenia, początkowo
nadmuch powietrza będzie większy, aby za-
pewnić szybkie schłodzenie.

4. Gdy wnętrze pojazdu jest ogrzewane lub
chłodzone, sprawdź, czy pokrętło regulacyj-
ne jest ustawione w położeniu “OFF” (środko-
wym). Lampka kontrolnajB na pokrętle re-
gulacji zgaśnie w pozycji “OFF” (wyłączona).

W celu sprawdzenia filtra powietrza układu kli-
matyzacji siedzeń skontaktuj się z Centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

SSS0835Z
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OSTROŻNIE

• Akumulator może się rozładować, jeśli układ kli-
matyzacji siedzeń jest włączony, a silnik nie pra-
cuje.

• Nie należy korzystać z układu klimatyzacji siedze-
nia przez dłuższy okres czasu lub gdy siedzenie
nie jest używane.

• Nie kładź na siedzeniach niczego, co zatrzymuje
ciepło (np. koca, poduszki, pokrowców na siedze-
nia itp.). Może to doprowadzić do przegrzania się
siedzenia.

• Nie umieszczaj na siedzeniach twardych lub cięż-
kich przedmiotów ani nie przekłuwaj ich szpilkami
lub podobnymi przedmiotami. Może to do dopro-
wadzić do uszkodzenia klimatyzowanego siedze-
nia.

• Wszelkie płyny wylane na siedzenie należy natych-
miast zetrzeć suchą szmatką.

• Klimatyzowane siedzenie wyposażone jest w filtr
powietrza. Nie włączaj układu klimatyzacji siedze-
nia bez filtra powietrza. Może to do doprowadzić
do uszkodzenia układu.

• Podczas czyszczenia siedzenia nigdy nie używaj
benzyny, rozcieńczalnika ani podobnych substan-
cji.

• Jeśli klimatyzowane siedzenie nie działa prawidło-
wo lub nie włącza się, wyłącz go za pomocą prze-
łącznika i oddaj do kontroli w centrum INFINITI lub
profesjonalnej stacji obsługi.

TYLNE SIEDZENIA

Elektrycznie regulowane siedzenia
(gdzie zamontowano)
Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu:

Naciśnij przełącznik po stronie z napisem FRONT
j1 lub REARj2 w celu przesunięcia fotela zew-
nętrznego odpowiednio do przodu lub do tyłu.
Fotel przesuwa się, dopóki przełącznik jest wciś-
nięty.

Funkcja ułatwionego wsiadania/wysiadania
(automatycznego odsuwania fotela):

Naciśnięcie po stronie ONj1 przełącznika znaj-
dującego się w tylnym środkowym podłokietni-
ku powoduje uruchomienie funkcji automatycz-
nego odsuwania fotela.

Po otwarciu tylnych drzwi znajdujący się przy
nich tylny fotel automatycznie przesuwa się
maksymalnie do tyłu, ułatwiając wsiadanie i wy-
siadanie z pojazdu.

Naciśnięcie przełącznika po stronie CANCELj2
powoduje wyłączenie funkcji automatycznego
odsuwania fotela.

SSS1105Z
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Podgrzewane siedzenia (jeśli na
wyposażeniu)
Tylne zewnętrzne fotele są podgrzewane przy
pomocy wbudowanych grzałek. Przełączniki
znajdują się wewnątrz tylnego środkowego pod-
łokietnika i działają w sposób niezależny od sie-
bie.

1. Uruchom silnik.

2. Wybierz moc grzania:

• W celu ustawienia wysokiej temperatury ogrze-
wania naciśnij przełącznik po stronie <HI>j1 .

• W celu ustawienia umiarkowanej temperatury
ogrzewania naciśnij przełącznik po stronie <LO>
j2 .

• Po wybraniu jednego z dwóch ustawień pod-
grzewania, zaświeci się lampka kontrolnaj3 .

3. W celu wyłączenia podgrzewania naciśnij
przełącznik po stronie <HI> lub <LO> (po stro-
nie, która jest aktualnie wybrana). Upewnij
się, że lampka kontrolna zgasła.

System podgrzewania siedzeń kontrolowany
jest przez termostat, automatycznie włączający
i wyłączający grzejniki. Lampka kontrolna po-
zostanie włączona tak długo, jak długo ogrzewa-
nie siedzeń będzie włączone.

Gdy wnętrze pojazdu jest już dostatecznie na-
grzane, wyłącz przełącznik.

OSTROŻNIE

• Akumulator może się rozładować, jeśli ogrzewanie
jest włączone, a silnik nie pracuje.

• Nie należy korzystać z podgrzewania siedzenia
przez dłuższy okres czasu lub gdy siedzenie nie
jest używane.

• Nie kładź na siedzeniach niczego, co zatrzymuje
ciepło (np. koca, poduszki, pokrowców na siedze-
nia itp.). Może to doprowadzić do przegrzania się
siedzenia.

• Nie umieszczaj na siedzeniach twardych lub cięż-
kich przedmiotów ani nie przekłuwaj ich szpilkami
lub podobnymi przedmiotami. Może to do dopro-
wadzić do uszkodzenia grzejnika.

• Wszelkie płyny wylane na podgrzewane siedzenie
należy natychmiast zetrzeć suchą szmatką.

• Podczas czyszczenia siedzenia nigdy nie używaj
benzyny, rozcieńczalnika ani podobnych substan-
cji.

• Jeśli podgrzewanie siedzenia nie działa prawidło-
wo lub nie włącza się wcale, wyłącz go przy po-
mocy przełącznika i oddaj do kontroli w centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

PODŁOKIETNIK

Tył
Pociągnij podłokietnik do przodu do pozycji po-
ziomej.

SSS1061Z
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Dostęp z przedziału pasażerskiego do
bagażnika
Oparcie środkowego tylnego fotela można zło-
żyć, tworząc dostęp do bagażnika z wnętrza po-
jazdu.

Aby dostać się do bagażnika, pociągnij w dół
tylny środkowy podłokietnik i otwórz wewnętrz-
ną pokrywę dającą dostęp do bagażnikaj1 .

Aby zablokować pokrywę, użyj kluczyka mecha-
nicznego, obracając go w pozycję zablokowania
j2 . Aby odblokować pokrywę, obróć kluczyk w
pozycję odblokowaniaj3 . Informacje na temat
korzystania z kluczyka mechanicznego, patrz
“Kluczyki” w rozdziale “3. Kontrola i regulacja przed
jazdą”.

Przed otwarciem lub zamknięciem pokrywy do-
stępu wyjmij kluczyk z zamka. W przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia tylnego pod-
łokietnika i pokrywy.

OSTRZEŻENIE

Rolą zagłówków jest wspomaganie innych systemów
bezpieczeństwa pojazdu. Mogą one zapewnić dodat-
kową ochronę przed obrażeniami w przypadku pew-
nych kolizji tylnych. Zagłówki powinny być prawidło-
wo wyregulowane, zgodnie z instrukcjami zawartymi
w niniejszym rozdziale. Jeśli przed Tobą na danym
siedzeniu podróżował ktoś inny, upewnij się, że za-
główek ustawiony jest na odpowiedniej wysokości.
Nie przytwierdzaj niczego do prętów zagłówków i nie
demontuj ich. Nie używaj siedzenia, jeśli zagłówek
został zdemontowany. Jeśli zagłówek został zdemon-
towany, ponownie go zamontuj i wyreguluj przed ko-
rzystaniem z siedzeń przez pasażerów. W przeciwnym
razie ich skuteczność może być zmniejszona. Może to
zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń i śmierci pod-
czas wypadku.

• Twój pojazd jest wyposażony w zagłówki, które mo-
gą być zintegrowane, regulowane bądź nieregulo-
wane.

• Regulowane zagłówki posiadają wiele nacięć
wzdłuż drążka, umożliwiających ustawienie ich w
pożądanej pozycji.

• Nieregulowane zagłówki posiadają jedno nacięcie
regulacyjne mocujące je do ramy siedzenia.

• Prawidłowa regulacja:

– W przypadku typu regulowanego wyrów-
naj zagłówek tak, aby środek Twojego
ucha znajdował się mniej więcej na po-
ziomie środka zagłówka.

– Jeśli Twoje uszy nadal znajdują się powy-
żej zalecanego położenia, ustaw zagłó-
wek w najwyższej pozycji.

• Jeżeli zagłówek został zdjęty, pamiętaj o ponownej
jego instalacji i mocowaniu przed jazdą w wyzna-
czonej pozycji siedzącej.

ELEMENTY REGULOWANEGO
ZAGŁÓWKA

1. Zagłówek zdejmowany

2. Wiele nacięć

3. Przycisk blokady

4. Pręty

SSS0992Z

ZAGŁÓWKI
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ELEMENTY NIEREGULOWANEGO
ZAGŁÓWKA

1. Zagłówek zdejmowany

2. Jedno nacięcie

3. Przycisk blokady

4. Pręty

ZDEJMOWANIE

OSTROŻNIE

Zagłówki przednich foteli z wbudowanymi tylnymi wy-
świetlaczami nie są demontowalne. Wyjęcie zagłówka
przy użyciu siły może spowodować uszkodzenie wy-
świetlacza.

Aby zdjąć zagłówek, postępuj według poniższej
procedury.

1. Wysuń zagłówek maksymalnie do góry.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady.

3. Wysuń zagłówek z siedzenia.

4. Umieść zagłówek w bezpiecznym miejscu,
aby nie przemieszczał się swobodnie po po-
jeździe w trakcie jazdy.

5. Ponownie zamontuj i wyreguluj zagłówek
przed korzystaniem z siedzeń przez pasaże-
rów.

MONTAŻ

1. Wyrównaj pręty zagłówka z otworami w sie-
dzeniu. Upewnij się, że zagłówek jest skiero-
wany w odpowiednim kierunku. Pręt z nacię-
ciami regulacyjnymij1 musi być zamonto-
wany w otworach używając przycisku blokady
j2 .

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk blokady i
pchnij zagłówek w dół.

3. Wyreguluj zagłówek przed korzystaniem z
siedzeń przez pasażerów.

JVR0203XZ
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REGULACJA

Dla regulowanych zagłówków

Ustaw zagłówek tak, żeby jego środekznajdował
się na równi z Twoimi uszami. Jeśli Twoje uszy
nadal znajdują się powyżej zalecanego położe-
nia, ustaw zagłówek w najwyższej pozycji.

Dla nieregulowanych zagłówków

Przed jazdą w wyznaczonej pozycji siedzącej
przesuń zagłówek z położenia spoczynkowego

lub jakiejkolwiek pozycji niezablokowanej, tak
aby przycisk blokady zablokował się w nacięciu.

Podnoszenie

Aby podnieść zagłówek, pociągnij go w górę.

Przed jazdą w wyznaczonej pozycji siedzącej
przesuń zagłówek z położenia spoczynkowego
lub jakiejkolwiek pozycji niezablokowanej, tak
aby przycisk blokady zablokował się w nacięciu.

Obniżanie

Aby opuścić zagłówek, przytrzymaj wciśnięty
przycisk blokady i pchnij zagłówek w dół.

Przed jazdą w wyznaczonej pozycji siedzącej
upewnij się, że zagłówek znajduje się w takim
położeniu, aby przycisk blokady był zablokowa-
ny w nacięciu.

SSS0997Z
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
KORZYSTANIA Z PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli prawidłowo wyregulowałeś i zapiąłeś pasy
i siedzisz w pozycji wyprostowanej, dotykając
plecami oparcia, ryzyko odniesienia obrażeń
podczas wypadku może zostać znacznie zmniej-
szone. Firma INFINITI stanowczo zaleca zapina-
nie pasów przez kierowcę i wszystkich pasaże-
rów, za każdym razem, nawet jeśli miejsce które
zajmują wyposażone jest w poduszkę powietrz-
ną.

SSS0134AZ

SSS0136AZ
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OSTRZEŻENIE

• Pasy bezpieczeństwa opierają się o wystające
części ciała i powinny przebiegać jak najniżej w
poprzek miednicy, klatki piersiowej i barku. Nie
wolno zakładać odcinka biodrowego pasa na
brzuch. Nieprawidłowe założenie pasa może być
przyczyną poważnych obrażeń.

• Odcinek biodrowy pasa zakładaj tak, by ściśle
przylegał do ciała i był umieszczony jak najniżej
wokół bioder, a nie pasa. Zbyt wysoko zapięty
biodrowy odcinek pasa może zwiększyć ryzyko od-
niesienia obrażeń wewnętrznych podczas wypad-
ku.

• Nie zezwalaj na korzystanie z jednego pasa bez-
pieczeństwa więcej niż jednej osobie. Pojedynczy
pas bezpieczeństwa może być używany równo-
cześnie wyłącznie przez jedną osobę. Zakładanie
pasa na dziecko, podróżujące na kolanach pasaże-
ra jest niebezpieczne.

• Nigdy nie przewoź w pojeździe większej ilości
osób, niż liczba zamontowanych w nim pasów bez-
pieczeństwa.

• Nigdy nie zakładaj pasów odwrotną stroną. Zapię-
ty pas nie może być skręcony. Może to obniżyć jego
skuteczność.

• Aby pasy bezpieczeństwa mogły dobrze spełniać
swoje zadanie, muszą być naciągnięte najmocniej
jak to możliwe, jednocześnie nie krępując użyt-
kownika. Luźny pas bezpieczeństwa zapewnia pa-
sażerowi znacznie mniejszą ochronę.

• Każda osoba przebywająca w pojeździe powinna
mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa. Dzieci
należy sadzać na tylnych siedzeniach i w przezna-
czonych do tego celu fotelikach.

• Nie zapinaj pasa za głową lub pod ramieniem. Pas
bezpieczeństwa układaj zawsze na barku i w po-
przek klatki piersiowej. Pas bezpieczeństwa po-

winien układać się z dala od twarzy i szyi, ale też
nie może zsuwać się z ramienia. Nieprawidłowe za-
łożenie pasa może być przyczyną poważnych ob-
rażeń.

• Nie należy przeprowadzać żadnych modyfikacji,
uniemożliwiających zwijaczowi zniwelowanie luzu
na pasie bezpieczeństwa, lub też uniemożliwiają-
cych pasowi naciągnięcie się w celu zniwelowania
luzu.

• Należy zachować ostrożność, aby uniknąć zanie-
czyszczenia tkaniny pasa środkami do polerowa-
nia, olejami i innymi chemikaliami, zwłaszcza elek-
trolitem z akumulatora. Pasy można bezpiecznie
czyścić przy pomocy delikatnego mydła i wody.
Jeśli tkanina pasa stanie się wystrzępiona, zabru-
dzona lub uszkodzona, należy go wymienić.

• Po silnej kolizji konieczna jest wymiana całego
zespołu pasa bezpieczeństwa, nawet jeśli nie ma
na nim widocznych uszkodzeń.

• Po każdej kolizji należy przeprowadzić kontrolę
wszystkich zespołów pasów bezpieczeństwa,
włącznie ze zwijaczami taśmy i klamrami, w cen-
trum INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.
Firma INFINITI zaleca wymianę wszystkich zespo-
łów pasów bezpieczeństwa używanych w czasie
kolizji, chyba że zderzenie było niegroźne i nie są
widoczne żadne oznaki uszkodzenia, a pasy dzia-
łają poprawnie. Pasy bezpieczeństwa nie będące
w użyciu podczas kolizji także należy poddać kon-
troli i wymianie, jeśli zauważone zostanie ich usz-
kodzenie lub nieprawidłowe działanie.

SSS0014Z
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• Po uruchomieniu napinacza pasa bezpieczeństwa,
nie ma możliwości ponownego jego użycia. Pas i
napinacz muszą zostać wymienione, wraz ze zwi-
jaczem. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

• Demontaż i instalacja elementów systemu pasów
bezpieczeństwa z napinaczami może być przepro-
wadzona wyłącznie przez centrum INFINITI lub pro-
fesjonalną stację obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

OSTRZEŻENIE

• Niemowlęta i dzieci wymagają szczególnej ochro-
ny. Pasy bezpieczeństwa w pojeździe mogą nie
pasować do sylwetki dziecka. Odcinek barkowy
pasa może znajdować się zbyt blisko twarzy lub
szyi dziecka. Odcinek biodrowy może nie przyle-
gać ściśle do bioder dziecka. W razie wypadku nie-
przylegający pas bezpieczeństwa może spowodo-
wać poważne, a nawet śmiertelne obrażenia.

• Zawsze używaj odpowiedniego fotelika dla dzieci.

Dzieci wymagają zabezpieczenia ze strony do-
rosłych. Powinny być sadzane w odpowiednim
foteliku dla dzieci. Rodzaj stosowanego zabez-
pieczenia zależy od wielkości dziecka.

Niemowlęta i małe dzieci
Firma INFINITI zaleca przewożenie niemowląt i
małych dzieci w fotelikach dla dzieci. Należy wy-
brać fotelik odpowiedni do dziecka i pasujący
do pojazdu i stosować się do zaleceń jego pro-
ducenta przy instalacji i użytkowaniu.

Duże dzieci

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom na stawanie lub klę-
czenie na siedzeniach.

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom na przebywanie w
przestrzeni bagażowej, gdy pojazd znajduje się w
ruchu. Dziecko może odnieść poważne obrażenia
podczas wypadku lub nagłego hamowania.

Dzieci zbyt duże do podróżowania w foteliku na-
leży umieszczać na siedzeniach i zapinać zwyk-
łymi pasami bezpieczeństwa.

Jeśli odcinek barkowy pasa znajduje się zbyt
blisko twarzy lub szyi dziecka, należy skorzystać
z siedziska (dostępne na rynku). Siedzisko po-
winno unieść dziecko do góry, sprawiając, że
odcinekbarkowy pasa będzie prawidłowo ułożo-
ny na środkowej górnej części barku, a odcinek
biodrowy nisko na biodrach. Siedzisko powinno
być dopasowane do siedzenia pojazdu. Kiedy
dziecko urośnie na tyle, że pas bezpieczeństwa
nie będzie się znajdował zbyt blisko jego twarzy
lub szyi, zrezygnuj z siedziska podczas stosowa-
nia pasów. Ponadto na rynku jest dostępne wiele
systemów zabezpieczenia dla dużych dzieci, z
których należy skorzystać w celu zapewnienia
im maksymalnej ochrony.

KOBIETY W CIĄŻY
Firma INFINITI zaleca kobietom w ciąży stosowa-
nie pasów bezpieczeństwa. Odcinek biodrowy
pasa bezpieczeństwa powinien ściśle przylegać
do ciała i powinien być umieszczony jak najniżej
wokół bioder, a nie talii. Pas bezpieczeństwa
układaj zawsze na barku i w poprzek klatki pier-
siowej. Nigdy nie układaj żadnej części pasa
bezpieczeństwa wokół brzucha. Skontaktuj się
z lekarzem w celu uzyskania dokładnych wska-
zówek.

SSS0099Z
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OSOBY Z OBRAŻENIAMI
Firma INFINITI zaleca osobom z obrażeniami sto-
sowanie pasów bezpieczeństwa. Skontaktuj się
z lekarzem w celu uzyskania dokładnych wska-
zówek.

PRZEDZDERZENIOWE PASY
BEZPIECZEŃSTWA Z FUNKCJĄ
ZWIĘKSZAJĄCĄ KOMFORT
UŻYTKOWANIA (przednie fotele)

System wstępnego napinania pasów bezpie-
czeństwa napina pasy za pomocą silnika elek-
trycznego w celu lepszego zabezpieczenia pasa-
żerów podróżujących na przednich fotelach. Na-
pięcie pasów pozwala na zmniejszenie ryzyka
obrażeń podczas kolizji.

Silnik elektryczny napina pas bezpieczeństwa w
następujących sytuacjach:

• Podczas gwałtownego hamowania.

• Przy wykonywaniu gwałtownych manewrów kie-
rownicą.

• Przy uruchomieniu przedniego systemu awaryjne-
go hamowania (jeśli na wyposażeniu). (Patrz: “Sys-
tem awaryjnego hamowania (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da”).

System wstępnego napinania pasów bezpie-
czeństwa nie zostanie uruchomiony w następu-
jących sytuacjach:

• Gdy pas bezpieczeństwa nie jest zapięty.

• Podczas gwałtownego hamowania, gdy pojazd po-
rusza się z prędkością poniżej 15 km/h (10 MPH).

• Podczas wykonywania gwałtownych manewrów
kierownicą, gdy pojazd porusza się z prędkością
poniżej 30 km/h (19 MPH).

System wstępnego napinania pasów bezpie-
czeństwa nie uruchomi się, jeśli pedał hamulca
nie zostanie naciśnięty, z wyjątkiem sytuacji, w
której kierowca zacznie wykonywać gwałtowne
manewry kierownicą lub uruchomi się system
awaryjnego hamowania.

Pas bezpieczeństwa jest również napinany/zwi-
jany przez silnik elektryczny podczas zapinania
i odpinania. Gdy pas jest zapinany, silnik napina
go w taki sposób, aby ściśle przylegał do ciała.
Podczas odpinania silnik zwija pas. Jeśli pas nie
zostanie do końca zwinięty, silnik zwinie go po
otwarciu drzwi.

Należy pamiętać, aby zawsze prawidłowo zakła-
dać pas bezpieczeństwa oraz zajmować w fotelu
pozycję wyprostowaną, opierając plecy o opar-
cie.

Jeśli silnik nie może napiąć/zwinąć pasa pod-
czas jego zapinania lub odpinania, może to oz-
naczać, że w systemie wstępnego napinania pa-

sów bezpieczeństwa wystąpiła usterka. Oddaj
pojazd do kontroli i naprawy systemu do cen-
trum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli pas bezpieczeństwa zostanie zwinięty kil-
kakrotnie w krótkich odstępach czasu, silnikmo-
że chwilowo przestać działać. Po kilku minutach
silnik wznowi pracę i zwinie pas. Jeśli pas nie
może zostać zwinięty, oznacza to, że w systemie
wstępnego napinania pasów wystąpiła usterka.
Oddaj pojazd do kontroli i naprawy systemu do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

OZNACZENIE CENTRE NA PASACH
BEZPIECZEŃSTWA

SSS1084Z
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Wybór właściwego zestawu pasów
bezpieczeństwa
Zamek pasa bezpieczeństwa na środkowym sie-
dzeniu jest oznaczony symbolem CENTER jA .
Klamra środkowego pasa bezpieczeństwa może
być wpięta wyłącznie w środkowy zamek.

TRZYPUNKTOWE PASY
BEZPIECZEŃSTWA

Zapinanie pasów bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Oparcie fotela nie powinno być opuszczone bardziej,
niż to konieczne dla zapewnienia komfortu jazdy. Pasy
bezpieczeństwa działają najskuteczniej, kiedy pasa-
żer siedzi w pozycji wyprostowanej, dotykając pleca-
mi oparcia.

1. Ustaw fotel. (Patrz: “Siedzenia” we wcześniej-
szej części rozdziału).

2. Powoli wyciągnij pas ze zwijacza i wepnij
klamrę w zamek, aż usłyszysz i poczujesz, że
się zatrzasnęła.

• Zwijacz pasa bezpieczeństwa ma za zadanie
zablokowanie pasa podczas uderzenia lub
gwałtownego hamowania. Powolne pociąganie
za pas pozwala na jego wysunięcie i zapewnia
pewną swobodę ruchów na siedzeniu.

• Jeśli nie możesz wyciągnąć pasa ze zwijacza,
mocno pociągnij go i zwolnij. Następnie lekko
wyciągnij go ze zwijacza.

3. Ułóż odcinek biodrowy pasa nisko na biod-
rach tak, by ściśle przylegał do ciała, tak jak
pokazano na rysunku.

4. Pociągnij odcinek barkowy w kierunku zwija-
cza, aby zniwelować luz. Upewnij się, że pas
ułożony jest na barku i ściśle przylega do
klatki piersiowej.

Regulacja wysokości odcinka
barkowego pasa bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

• Zawieszenie odcinka barkowego pasa bezpieczeń-
stwa powinno być dostosowane do osoby zajmują-
cej to miejsce. Niezastosowanie się do tego zale-
cenia może obniżyć skuteczność całego systemu
bezpieczeństwa biernego oraz zwiększyć ryzyko i
stopień obrażeń podczas wypadku.

• Pas powinien spoczywać na środkowej części bar-
ku. Pas nie może opierać się na szyi.

• Upewnij się, że pas nie jest w żaden sposób skrę-
cony.

• Upewnij się, że zawieszenie odcinka barkowego
jest odpowiednio zablokowane, próbując poruszyć
nim w dół i w górę po wykonaniu regulacji.

SSS0292Z

SSS0467Z

SSS0294AZ
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Aby zmienić położenie zawieszenia, naciśnij
przyciskjA i przesuń je na odpowiednią pozycję
tak, żeby pas spoczywał na środkowej części
barku. Pas bezpieczeństwa powinien układać
się z dala od twarzy i szyi, ale też nie może
zsuwać się z ramienia. Zwolnij przycisk, aby za-
blokować zawieszenie w wybranej pozycji.

Odpinanie pasów bezpieczeństwa
Naciśnij przycisk na zamku. Pas zostanie auto-
matycznie zwinięty.

Kontrola działania pasów
bezpieczeństwa
Zwijacze pasów bezpieczeństwa mają za zada-
nie zablokować ruch pasa:

• Jeśli pas zostanie szybko wyciągnięty ze zwijacza.

• Podczas gwałtownego zwalniania pojazdu.

Aby sprawdzić działanie pasów bezpieczeń-
stwa, chwyć odcinek barkowy pasa i mocno go
pociągnij. Zwijacz pasa powinien go zablokować
i uniemożliwić dalsze rozwijanie. Jeśli zwijacz
nie blokuje pasa, niezwłocznie skontaktuj się z
centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsłu-
gi.

KONSERWACJA PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Regularnie sprawdzaj poprawne działanie pa-
sów bezpieczeństwa oraz ich metalowych ele-
mentów, takich jak zamki, klamry, zwijacze,

elastyczne przewody i zawieszenia. Jeśli stwier-
dzisz poluzowanie się elementów lub wytarcie,
rozcięcia lub inne uszkodzenia tkaniny pasa, na-
leży wymienić cały zespół pasa bezpieczeństwa.

Nagromadzenie się brudu wewnątrz prowadnicy
pasów bezpieczeństwa może powodować ich
powolne zwijanie się. Wytrzyj zawieszenie pa-
sów czystą, suchą szmatką.

W celu wyczyszczenia tkaniny pasa zastosuj ła-
godny roztwór mydła lub inny środek przezna-
czony do czyszczenia tapicerki lub dywanów.
Następnie wytrzyj pas szmatką i pozostaw do
wyschnięcia w cieniu. Nie dopuść do zwinięcia
się pasów, dopóki całkowicie nie wyschną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z
UŻYWANIEM FOTELIKA DLA DZIECI

OSTRZEŻENIE

• Niemowlęta i małe dzieci zawsze powinny być
przewożone w przeznaczonych do tego celu foteli-
kach. Niezastosowanie systemu zabezpieczenia
dziecka może skończyć się poważnymi obrażenia-
mi lub śmiercią.

• Niemowlęta i małe dzieci nigdy nie powinny być
przewożone na kolanach pasażerów. Nawet najsil-
niejszy dorosły człowiek nie potrafi oprzeć się si-
łom działającym w czasie groźnego wypadku.
Dziecko może zostać zmiażdżone między dorosłym
a częściami pojazdu. Nie używaj tego samego pasa
bezpieczeństwa do zapinania siebie i dziecka.

• INFINITI zaleca instalowanie fotelików dla dzieci
na tylnych siedzeniach. Według statystyk wypad-

SSS0099Z

FOTELIKI DLA DZIECI
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ków, dzieci prawidłowo zabezpieczone w foteliku
na tylnym siedzeniu są bezpieczniejsze niż na fo-
telu przednim.

• Niewłaściwe użytkowanie lub niewłaściwy montaż
fotelika dla dzieci zwiększa niebezpieczeństwo
lub zakres obrażeń dziecka i innych pasażerów po-
jazdu i może prowadzić do poważnych uszkodzeń
ciała lub śmierci w razie wypadku.

• Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta doty-
czącymi montażu i użycia fotelika. Wybierając fo-
telik dla dzieci, upewnij się, że jest on odpowiedni
dla Twojego dziecka oraz pojazdu. Prawidłowy
montaż niektórych typów fotelików w twoim po-
jeździe może nie być możliwy.

• Ustawienie fotelika dla dzieci (przodem lub tyłem
do kierunku jazdy) zależy od typu fotelika i wagi
dziecka. Zapoznaj się ze szczegółowymi zalecenia-
mi producenta fotelika.

• Regulowane oparcia powinny być ustawione w ta-
kiej pozycji, aby oparcie w pełni przylegało do fo-
telika.

• Po zamontowaniu fotelika, sprawdź go, zanim
umieścisz w nim dziecko. Poruszaj fotelikiem na
boki i pociągnij do przodu, aby upewnić się, że jest
bezpiecznie zamocowany. Fotelik dziecięcy nie po-
winien mieć więcej niż 25 mm (1 in) luzu. Jeśli
fotelik nie trzyma się pewnie, prawidłowo naciąg-
nij pas lub zamontuj fotelik na innym siedzeniu i
ponownie sprawdź.

• Jeśli fotelik dla dzieci nie jest używany, zabezpiecz
go pasem bezpieczeństwa, żeby zapobiec wyrzu-
ceniu do przodu w razie gwałtownego hamowania
lub wypadku.

• Nigdy nie montuj fotelika dla dzieci skierowanego
tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu, jeżeli
samochód wyposażony jest w przednią poduszką
powietrzną pasażera. Przednie poduszki powietrz-
ne napełniają się z dużą siłą. Fotelik dla dzieci,
zamontowany tyłem do kierunku jazdy, może w
czasie wypadku zostać uderzony przez czołową
poduszkę powietrzną i spowodować poważne ob-
rażenia lub śmierć dziecka.

• Jeśli pas bezpieczeństwa w miejscu, gdzie monto-
wany jest fotelik dla dziecka wymaga zatrzasku, a
nie zostanie on zastosowany, dziecko może do-
znać obrażeń z powodu przewrócenia się fotelika
w czasie normalnego hamowania lub wchodzenia
w zakręt.

OSTROŻNIE

Pamiętaj, że fotelik pozostawiony w zamkniętym po-
jeździe może się bardzo nagrzać. Sprawdź powierzch-
nię siedzenia oraz zatrzaski przed umieszczeniem
dziecka w foteliku.

INFINITI zaleca przewożenie niemowląt i małych
dzieci w fotelikach dla dzieci. Dobierz fotelik
pasujący do pojazdu i przestrzegaj zaleceń pro-
ducenta fotelika, dotyczących montażu i użytko-
wania. Ponadto na rynku jest dostępne wiele

typów fotelików dla dużych dzieci, z których na-
leży skorzystać w celu zapewnienia im maksy-
malnej ochrony.

UNIWERSALNE FOTELIKI DZIECIĘCE NA
PRZEDNIE I TYLNE SIEDZENIA

OSTRZEŻENIE

W pojazdach wyposażonych w boczne poduszki po-
wietrzne nie przewoź niemowląt, ani małych dzieci na
przednim siedzeniu pasażera, ponieważ w razie uru-
chomienia się poduszki powietrznej podczas kolizji,
mogą one doznać poważnych obrażeń.

UWAGA

Uniwersalne foteliki dla dzieci spełniające wymagania
normy UN nr 44 są wyraźnie oznaczone jako uniwer-
salne („Universal”).

Podczas wybierania fotelika dla dzieci, należy
pamiętać o następujących zasadach:

• Wybierz fotelik, który jest zgodny z normą UN nr
44.

• Umieść dziecko w foteliku i sprawdź różne ustawie-
nia, żeby upewnić się, że fotelik jest dla niego od-
powiedni. Zawsze postępuj zgodnie z zalecaną pro-
cedurą.

• Upewnij się, czy fotelik jest kompatybilny z syste-
mem pasów bezpieczeństwa w twoim pojeździe.
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• Zapoznaj się z zamieszczonymi w dalszej części
tego rozdziału tabelami zawierającymi listę foteli-
ków zatwierdzonych do użytku w Twoim pojeździe
oraz zalecane pozycje ich montażu.

Grupa wagowa fotelika
Grupa wagowa Waga dziecka

Grupa 0 do 10 kg
Grupa 0+ do 13 kg
Grupa I Od 9 do 18 kg
Grupa II Od 15 do 25 kg
Grupa III Od 22 do 36 kg

Rodzaje fotelików dziecięcych (przykład):

JVR0371XZ

Foteliki dziecięce kategorii 0 i 0+

JVR0372XZ

Foteliki dziecięce kategorii 0+ i I

JVR0373XZ

Foteliki dziecięce kategorii II i III
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Dopuszczalne pozycje montażu fotelików dla dzieci (bez ISOFIX)
Należy przestrzegać poniższych ograniczeń dotyczących używania fotelików o różnej grupie
wagowej i pozycji montażu (nie dotyczy fotelików wyposażonych w system mocowania ISOFIX).

Miejsce siedzące
Grupa wagowa Przednie

pasażera
Z elektryczną regulacją Bez elektrycznej regulacji
Tylne

zewnętrzne
Tylne

środkowe
Tylne

zewnętrzne
Tylne środkowe

0 (<10 kg) X U X U X
0+ (<13 kg) X U X U X
I (9 - 18 kg) X U X U X

II (15 - 25 kg) X U X U X
III (22 - 36 kg) X U X U X

U: Foteliki odpowiednie dla kategorii “Uniwersalnej”, zatwierdzone dla tej grupy wagowej.
UF: Foteliki montowane przodem do kierunku jazdy odpowiednie dla kategorii “Uniwersalnej”, zatwierdzone dla tej

grupy wagowej.
X: Pozycja siedząca nieodpowiednia dla fotelików z tej grupy wagowej.
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Dopuszczalne pozycje montażu fotelików dla dzieci (z ISOFIX)
Należy przestrzegać poniższych ograniczeń dotyczących używania fotelików o różnej grupie
wagowej i pozycji montażu (dotyczy fotelików wyposażonych w system mocowania ISOFIX).

Miejsce siedzące
Grupa wagowa Z elektryczną regulacją Bez elektrycznej regulacji

Tylne zewnętrzne Tylne zewnętrzne

Nosidło
F ISO/L1 X X
G ISO/L2 X X

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

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

I (9 - 18 kg)

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

II (15 - 25 kg) — X X
III (22 - 36 kg) — X X

IUF: Odpowiednie dla kategorii “Uniwersalnej” - foteliki montowane przodem do kierunku jazdy - zatwierdzone dla tej
grupy wagowej.

IL: Odpowiednia dla określonych fotelików ISOFIX, wymienionych w tabeli.
Foteliki te mogą należeć do jednej z czterech kategorii: “tylko dla niektórych pojazdów”, “zastrzeżone”, “półuni-
wersalne” lub “uniwersalne”.

X: Pozycja siedząca nieodpowiednia dla fotelików z tej grupy wagowej.
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Lista zatwierdzonych fotelików dla dzieci ISOFIX

FOTELIK DLA DZIECI ZGODNY Z
SYSTEMEM ISOFIX

Twój pojazd jest wyposażony w specjalne punk-
ty mocowania fotelików dziecięcych, zgodnych
z systemem ISOFIX.

Umiejscowienie dolnych punktów
mocujących ISOFIX
Punkty mocujące ISOFIX przeznaczone są do
montażu fotelików dla dzieci wyłącznie na zew-
nętrznych tylnych siedzeniach. Nie podejmuj
prób montażu fotelika dla dzieci na środkowym
tylnym siedzeniu przy wykorzystaniu punktów
mocujących ISOFIX.

Grupa wagowa Nazwa fotelika Kierunek
montażu

Kategoria

0 - 18 kg C ISO/R3

Fair G 0/1*

Tyłem do
kierunku jazdy Półuniwersalna

9 - 18 kg A ISO/F3 Przodem do
kierunku jazdy Półuniwersalna

* Do zamontowania tego fotelika w Twoim pojeździe wymagana jest dodatkowa baza.

Montaż tyłem do kierunku jazdy: użyj PODSTAWY typu D (tylny fotel bez elektrycznej regulacji) lub
typu B (tylny fotel z elektryczną regulacją).

Montaż przodem do kierunku jazdy: użyj PODSTAWY typu D (tylny fotel bez elektrycznej regulacji)
lub typu B (tylny fotel z elektryczną regulacją).

SSS0567Z

Umiejscowienie naklejki ISOFIX
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Punkty mocujące systemu ISOFIX znajdują się z
tyłu siedziska fotela w pobliżu oparcia (patrz
ilustracja). Aby ułatwić znalezienie punktów mo-
cujących ISOFIX, na oparciu fotela umieszczona
jest naklejka.

Mocowanie fotelików dla dzieci
ISOFIX
Fotelik dla dzieci ISOFIX wyposażony jest w dwa
sztywne elementy mocujące, które można polą-
czyć z dwoma zaczepami w fotelu pojazdu. Ko-
rzystając z tego systemu, nie musisz używać pa-
sów bezpieczeństwa pojazdu, żeby zabezpie-
czyć fotelik. Sprawdź na etykiecie fotelika, czy
jest on zgodny z systemem ISOFIX. Informację tę
zawiera również instrukcja dostarczana przez
producenta fotelika dla dzieci.

Foteliki dla dzieci ISOFIX wymagają zwykle uży-
cia górnego paska mocującego lub innego ele-
mentu zapobierającemu obróceniu się fotelika -
np. wsporników. Przed zamontowaniem fotelika
ISOFIX uważnie zapoznaj się ze wskazówkami
zawartymi w niniejszej instrukcji oraz instrukcji
dołączonej do fotelika i postępuj zgodnie z nimi.
(Patrz: “Montaż fotelika dla dzieci przy użyciu syste-
mu ISOFIX” w dalszej części rozdziału).

PUNKTY MOCOWANIA FOTELIKA DLA
DZIECKA
Twój pojazd został takzaprojektowany, aby moż-
na było zamontować na zewnętrznych tylnych
siedzeniach fotelik dla dziecka. Podczas monto-
wania fotelika dla dzieci, uważnie przeczytaj i
postępuj zgodnie ze wskazówkami zarówno tej
instrukcji, jak i instrukcji dołączonej do fotelika.

OSTRZEŻENIE

Punkty mocujące fotelika są zaprojektowane tak, żeby
wytrzymać wyłącznie obciążenia nałożone przez pra-
widłowo dopasowane foteliki dla dzieci. Pod żadnym
pozorem nie powinny być używane do mocowania pa-
sów bezpieczeństwa dla dorosłych, uprzęży, ani żad-
nych innych przedmiotów lub sprzętu w pojeździe.
Może to spowodować uszkodzenie punktów mocują-
cych fotelika. Fotelik przymocowany do uszkodzonego
punktu mocującego nie będzie prawidłowo zamonto-
wany, co może doprowadzić do poważnych obrażeń
lub śmierci dziecka podczas wypadku.

Montaż górnego paska mocującego.
Najpierw przymocuj fotelik do dolnych punktów
mocujących ISOFIX (tylko tylne zewnętrzne fote-
le) lub pasem bezpieczeństwa - w zależności od
przypadku.

1. Podnieś osłonę punktu mocującego znajdują-
cego się bezpośrednio za fotelikiem dla dzie-
ci (na tylnej półce).

2. W razie potrzeby unieść lub całkiem zdemon-
tować zagłówek, tak aby przełożyć górny pa-
sek mocujący nad oparciem fotela. Jeżeli wy-
montujesz zagłówek, schowaj go w bezpecz-
nym miejscu. Po zdemontowaniu fotelika dla
dzieci należy pamiętać o ponownym zamon-

SSS0637Z

Umiejscowienie dolnego punktu mocującego ISOFIX

SSS0644Z

Mocowanie
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towaniu zagłówka. Patrz punkt “Zagłówki” we
wcześniejszej części rozdziału aby uzyskać infor-
macje na temat regulacji, demontażu i mon-
tażu zagłówków.

3. Przymocuj pasek do punktu mocowania znaj-
dującego się na tylnej półce.

4. Przed zaciśnięciem paska należy zapoznać
się z przedstawionymi w tej części informa-
cjami na temat kolejnych etapów montażu
fotelika.

Umiejscowienie mocowania
Punkty mocowania dla zewnętrznych miejsc sie-
dzących z tyłu pojazdu są umieszczone pod os-
łoną na wykończeniu tylnej półki.

Przełóż górny pasek mocujący nad oparciem i
zamocuj go z tyłu oparcia siedzenia w logicznie
odpowiadającym mu punkcie. Zaciśnij pasek
mocujący zgodnie z instrukcją producenta, usu-
wając jakikolwiek luz.

MONTAŻ FOTELIKA DLA DZIECI PRZY
UŻYCIU SYSTEMU ISOFIX

OSTRZEŻENIE

• Montuj foteliki dla dzieci ISOFIX wyłącznie w za-
lecanych miejscach. Informacje o umiejscowieniu
dolnych punktów mocujących ISOFIX znajdziesz w
rozdziale “Fotelik dla dzieci zgodny z systemem
ISOFIX” we wcześniejszej części rozdziału. Jeśli
fotelik nie jest prawidłowo przymocowany,
twoje dziecko może w czasie wypadku do-
znać ciężkich, a nawet śmiertelnych obra-
żeń.

• Nie montuj fotelików dziecięcych, wymagających
użycia górnego paska mocującego na fotelach,
które nie posiadają punktów mocujących dla pas-
ków.

• Nie montuj fotelika na tylnym środkowym siedze-
niu, używając dolnych mocowań ISOFIX. Fotelik nie
będzie prawidłowo przymocowany.

• Sprawdź dolne mocowania badając palcami obszar
wokół nich i upewnij się, że nie ma żadnych prze-
szkód, takich jak pas bezpieczeństwa czy materiał
poduszki siedzenia. Fotelik nie będzie prawidłowo
przymocowany, jeśli mocowania systemu ISOFIX
będą przysłonięte.

• Punkty mocujące fotelika są zaprojektowane tak,
żeby wytrzymać wyłącznie obciążenia nałożone
przez prawidłowo dopasowane foteliki dla dzieci.
Pod żadnym pozorem nie powinny być używane do

mocowania pasów bezpieczeństwa dla dorosłych,
uprzęży, ani żadnych innych przedmiotów lub
sprzętu w pojeździe. Może to spowodować uszko-
dzenie punktów mocujących fotelika. Fotelik przy-
mocowany do uszkodzonego punktu mocującego
nie będzie prawidłowo zamontowany, co może do-
prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci
dziecka podczas wypadku.

Montaż na tylnych zewnętrznych
siedzeniach
Przodem do kierunku jazdy:

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta do-
tyczącymi prawidłowego użytkowania fotelika.
W celu zamontowania fotelika dziecięcego przo-
dem do kierunku jazdy na zewnętrznym tylnym
siedzeniu przy wykorzystaniu systemu ISOFIX
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniuj1 .

NPA1102
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Krok 1 i 2.
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2. Bezpiecznie połącz elementy mocujące fote-
lika dla dzieci z dolnymi punktami mocujący-
mi ISOFIXj2 .

3. Oparcie fotelika dla dzieci powinno opierać
się o oparcie fotela w pojeździe. W razie po-
trzeby wyreguluj lub wymontuj zagłówek tak,
aby fotelik ściśle przylegał do oparcia fotela.
(Patrz: “Zagłówki” we wcześniejszej części roz-
działu). Jeżeli wymontujesz zagłówek, scho-
waj go w bezpiecznym miejscu. Po zdemon-
towaniu fotelika dla dzieci dokładnie zamon-
tuj zagłówek. Jeżeli siedzenie nie jest
wyposażone w regulowany zagłówek i prze-
szkadza on w prawidłowym zamontowaniu
fotelika dla dzieci, spróbuj montażu na innym
siedzeniu lub zmień fotelik.

4. Skróć sztywny element mocujący, aby mocno
docisnąć fotelik dla dzieci. Kolanem mocno
naciśnij w dółj3 i do tyłuj4 środkową część
fotelika celem ściśnięcia siedziska i oparcia
fotela w pojeździe.

5. Jeżeli fotelik dla dzieci wyposażony jest w
górny pasek mocujący, odpowiednio popro-
wadż pasek i połącz z punktem mocującym.
(Patrz: “Punkty mocowania fotelika dla dziecka”
we wcześniejszej części rozdziału).

6. Jeżeli fotelik dla dzieci jest wyposażony w
inne elementy zapobiegające obrotowi, takie
jak wsporniki, użyj ich zamiast górnego pas-
ka mocującego, postępując zgodnie z
instrukcjami producenta fotelika.

7. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim
dzieckoj5 . Poruszaj fotelikiem na boki i po-
ciągnij do przodu, aby upewnić się, że jest
dobrze zamocowany.

8. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że
fotelik jest dobrze przymocowany. Jeżeli fote-
li dla dzieci jest zamocowany luźno, powtórz
kroki od 3 do 7.

Tyłem do kierunku jazdy:

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta do-
tyczącymi prawidłowego użytkowania fotelika.
W celu zamontowania fotelika dziecięcego tyłem
do kierunku jazdy na zewnętrznym tylnym sie-
dzeniu przy wykorzystaniu systemu ISOFIX po-
stępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniuj1 .

2. Bezpiecznie połącz elementy mocujące fote-
lika dla dzieci z dolnymi punktami mocujący-
mi ISOFIXj2 .

SSS0754AZ

Krok 4

SSS0755AZ

Krok 7

SSS0649AZ

Krok 1 i 2.
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3. Skróć sztywny element mocujący, aby mocno
docisnąć fotelik dla dzieci. Dłonią mocno na-
ciśnij w dółj3 i do tyłuj4 środkową część
fotelika celem ściśnięcia siedziska i oparcia
fotela w pojeździe.

4. Jeżeli fotelik dla dzieci wyposażony jest w
górny pasek mocujący, odpowiednio popro-
wadż pasek i połącz z punktem mocującym.
(Patrz: “Punkty mocowania fotelika dla dziecka”
we wcześniejszej części rozdziału).

5. Jeżeli fotelik dla dzieci jest wyposażony w
inne elementy zapobiegające obrotowi, takie
jak wsporniki, użyj ich zamiast górnego pas-
ka mocującego, postępując zgodnie z
instrukcjami producenta fotelika.

6. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim
dzieckoj5 . Poruszaj fotelikiem na boki i po-
ciągnij do przodu, aby upewnić się, że jest
dobrze zamocowany.

7. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że
fotelik jest dobrze przymocowany. Jeżeli foteli
dla dzieci jest zamocowany luźno, powtórz
kroki od 3 do 6.

MONTAŻ FOTELIKA DLA DZIECI ZA
POMOCĄ 3-PUNKTOWEGO PASA
BEZPIECZEŃSTWA.

Montaż na tylnych siedzeniach - bez
automatycznie blokowanego zwijacza
Przodem do kierunku jazdy:

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta do-
tyczącymi prawidłowego użytkowania fotelika.
Aby zamontować fotelik dla dzieci przodem do
kierunku jazdy na tylnych siedzeniach pojazdu

za pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeń-
stwa bez automatycznie blokowanego zwijacza,
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniuj1 .

2. Poprowadź język pasa bezpieczeństwa przez
fotelik i wepnij go w zamekj2 , aż usłyszysz
i poczujesz, że zamek się zatrzasnął.

SSS0756AZ

Krok 3
SSS0757AZ

Krok 6

SSS0758AZ

Krok 1

SSS0493AZ

Krok 2
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3. Aby zapobiec poluzowaniu taśmy pasa, na-
leży zamocować pas bezpieczeństwa za po-
mocą elementów mocujących fotelika dla
dzieci.

4. Usuń luz pasa bezpieczeństwa. Kolanem
mocno naciśnij w dółj3 i do tyłuj4 środko-
wą część fotelika w celu ściśnięcia siedziska
i oparcia fotela w pojeździe, jednocześnie
pociągając do góry pas bezpieczeństwa.

Regulowane oparcia powinny być ustawione
w takiej pozycji, aby oparcie w pełni przyle-
gało do fotelika.

5. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim
dzieckoj5 . Poruszaj fotelikiem na boki i po-
ciągnij do przodu, aby upewnić się, że jest
dobrze zamocowany.

6. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że
fotelik jest dobrze przymocowany. Jeżeli fote-
li dla dzieci jest zamocowany luźno, powtórz
kroki od 3 do 5.

Tyłem do kierunku jazdy:

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta do-
tyczącymi prawidłowego użytkowania fotelika.
Aby zamontować fotelik dla dzieci tyłem do kie-
runku jazdy na tylnych siedzeniach pojazdu za
pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa
bez automatycznie blokowanego zwijacza, po-
stępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniuj1 .

SSS0647AZ

Krok 4

SSS0638AZ

Krok 5

SSS0759AZ

Krok 1

SSS0654AZ

Krok 2
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2. Poprowadź język pasa bezpieczeństwa przez
fotelik i wepnij go w zamekj2 , aż usłyszysz
i poczujesz, że zamek się zatrzasnął.

3. Aby zapobiec poluzowaniu taśmy pasa, na-
leży zamocować pas bezpieczeństwa za po-
mocą elementów mocujących fotelika dla
dzieci.

4. Usuń luz pasa bezpieczeństwa. Dłonią moc-
no naciśnij w dółj3 i do tyłuj4 środkową
część fotelika w celu ściśnięcia siedziska i
oparcia fotela w pojeździe, jednocześnie po-
ciągając do góry pas bezpieczeństwa.

5. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim
dzieckoj5 . Poruszaj fotelikiem na boki i po-
ciągnij do przodu, aby upewnić się, że jest
dobrze zamocowany.

6. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że
fotelik jest dobrze przymocowany. Jeżeli fote-
li dla dzieci jest zamocowany luźno, powtórz
kroki od 3 do 5.

SSS0639AZ

Krok 4

SSS0658AZ

Krok 5
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Montaż na przednim fotelu pasażera

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie montuj fotelika tyłem do kierunku jazdy
na przednim siedzeniu. Przednie poduszki
powietrzne napełniają się z dużą siłą. Fotelik dla
dzieci, zamontowany tyłem do kierunku jazdy, mo-
że w czasie wypadku zostać uderzony przez czoło-
wą poduszkę powietrzną i spowodować poważne
obrażenia lub śmierć dziecka.

• Nigdy nie montuj fotelika dla dziecka z górnym
paskiem na przednim fotelu pasażera.

• INFINITI zaleca montowanie fotelików dla dzieci na
tylnym siedzeniu. Jeśli musisz zamontować fotelik
na przednim fotelu pasażera, przesuń je maksy-
malnie do tyłu.

• Foteliki dla niemowląt muszą być skierowane ty-
łem do kierunku jazdy, dlatego też nie wolno ich
używać na przednim siedzeniu wyposażonym w
poduszkę powietrzną.

• Fotelik dla dziecka nie będzie prawidłowo zabez-
pieczony, jeśli nie zostaną zapięte pasy bezpie-
czeństwa. Podczas nagłego hamowania lub kolizji
fotelikmoże się przewrócić lub w inny sposób prze-
mieścić, powodując obrażenia dziecka.

Przodem do kierunku jazdy:

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta do-
tyczącymi prawidłowego użytkowania fotelika.
Aby zamontować fotelik dla dzieci przodem do
kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera za
pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa
bez automatycznie blokowanego zwijacza, po-
stępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Wyłącz poduszkę powietrzną pasażera z przo-
du, używając odpowiedniego przełącznika.

(Patrz: “System poduszek powietrznych” w dalszej
części rozdziału.) Ustaw włącznikzapłonu w po-
zycji ON i upewnij się, że zaświeciła się lamp-
ka kontrolna stanu czołowej poduszki
powietrznej m .

2. Przesuń siedzenie maksymalnie do tyłuj1 .

3. Wysuń zagłówek maksymalnie do góryj2 .

4. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniu.

SSS0300AZ

SSS0627Z

Kroki 2 i 3

SSS0360CZ

Krok 5
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5. Poprowadź język pasa bezpieczeństwa przez
fotelik i wepnij go w zamekj3 , aż usłyszysz
i poczujesz, że zamek się zatrzasnął.

6. Aby zapobiec poluzowaniu taśmy pasa, na-
leży zamocować pas bezpieczeństwa za po-
mocą elementów mocujących fotelika dla
dzieci.

7. Usuń luz pasa bezpieczeństwa. Kolanem
mocno naciśnij w dółj4 i do tyłuj5 środko-
wą część fotelika w celu ściśnięcia siedziska i
oparcia fotela w pojeździe, jednocześnie po-
ciągając do góry pas bezpieczeństwa.

8. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim
dzieckoj6 . Poruszaj fotelikiem na boki i po-
ciągnij do przodu, aby upewnić się, że jest
dobrze zamocowany.

9. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że
fotelik jest dobrze przymocowany. Jeżeli fote-
lik dla dzieci jest zamocowany luźno, powtórz
kroki od 6 do 8.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
UZUPEŁNIAJĄCEGO SYSTEMU
BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO (SRS)
Ten punkt, dotyczący uzupełniającego systemu
bezpieczeństwa biernego (SRS), zawiera ważne
informacje na temat poduszek powietrznych kie-
rowcy i pasażera z przodu, bocznych i kurtyno-
wych poduszek powietrznych oraz systemu pa-
sów bezpieczeństwa z napinaczami.

System czołowych poduszek
powietrznych
System czołowych poduszek powietrznych po-
maga złagodzić siłę uderzenia w rejonie głowy i
klatki piersiowej kierowcy oraz pasażera z przo-
du podczas niektórych zderzeń czołowych. Czo-
łowa poduszka powietrzna napełnia się z przo-
du, gdzie dochodzi do uderzenia.

W niniejszej sekcji opisano system czołowych
poduszek powietrznych:

• Bez zaawansowanego systemu poduszek powietrz-
nych — z przełącznikiem dezaktywującym czołową
poduszkę powietrzną pasażera.

System bocznych poduszek
powietrznych
System bocznych poduszek powietrznych
pomaga złagodzić siłę uderzenia w rejonie klatki
piersiowej oraz miednicy kierowcy i pasażera na
przednim siedzeniu podczas niektórych zderzeń

SSS0647BZ

Krok 7

SSS0302GZ

Krok 8

UZUPEŁNIAJĄCY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
BIERNEGO (SRS)
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bocznych. Boczne poduszki powietrzne napeł-
niają się po stronie, po której dochodzi do ude-
rzenia.

System kurtynowych poduszek
powietrznych
System kurtynowych poduszek powietrznych
pomaga złagodzić siłę uderzenia w rejonie gło-
wy kierowcy, pasażera na przednim siedzeniu i
pasażerów na tylnych zewnętrznych siedze-
niach podczas niektórych zderzeń bocznych.
Kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się
po tej stronie, po której dochodzi do uderzenia.

Rolą systemu SRS jest uzupełnienie ochrony,
jaką podczas wypadku zapewniają pasy bezpie-
czeństwa kierowcy i pasażera z przodu, nie zaś
jej zastąpienie. System SRS może uratować ży-
cie kierowcy i pasażerów i zmniejszyć ilość po-
ważnych obrażeń. Napełniające się boczne po-
duszki powietrzne mogą jednak spowodować
otarcia lub inne obrażenia. Poduszki powietrzne
nie chronią dolnych części ciała. Pasy bezpie-
czeństwa powinny być zawsze prawidłowo za-
pięte, a kierowca i pasażer z przodu powinni
zajmować swoje miejsca z zachowaniem odpo-
wiedniej odległości od kierownicy, deski roz-
dzielczej i tapicerki drzwi. (Patrz: “Pasy
bezpieczeństwa” we wcześniejszej części rozdziału.)
Poduszki powietrzne napełniają się bardzo
szybko w celu ochrony kierowcy i pasażerów. Z
tego powodu, jeżeli pasażer znajduje się zbyt
blisko poduszki powietrznej podczas jej napeł-

niania, ryzyko odniesienia obrażeń może być
większe. Po kolizji poduszka powietrzna szybko
się opróżnia.

System SRS działa tylko wtedy, gdy włącznik
zapłonu ustawiony jest na pozycji Acc lub ON
(WŁĄCZONY).

Po przełączeniu zapłonu na pozycję ON (WŁĄ-
CZONY), na 7 sekund zaświeci się lampka
ostrzegawcza systemu SRS, po czym zgaśnie.
Oznacza to, że system SRS działa prawidłowo.
(Patrz punkt “Lampki ostrzegawcze, lampki kontrol-
ne i przypomnienia dźwiękowe” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”
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OSTRZEŻENIE

• Zazwyczaj, w przypadku zderzenia bocznego, tyl-
nego, podczas dachowania lub mniej groźnego
zderzenia czołowego, przednie poduszki powietrz-
ne nie napełnią się. Aby zmniejszyć ryzyko odnie-

sienia poważnych obrażeń podczas wszelkiego ro-
dzaju wypadków, zawsze zapinaj pasy bezpieczeń-
stwa.

• Pasy bezpieczeństwa i czołowe poduszki powietrz-
ne oferują najskuteczniejszą ochronę, jeśli
siedzisz wyprostowany, z plecami przylegającymi
do oparcia fotela. Przednie poduszki powietrzne
napełniają się z dużą siłą. Jeśli kierowca lub który-
kolwiek z pasażerów nie jest zapięty pasem bez-

pieczeństwa, pochyla się do przodu, siedzi bokiem
lub jego pozycja w inny sposób odbiega od pozycji
prawidłowej, ryzyko odniesienia obrażeń lub
śmierci podczas wypadku wzrasta. Kierowca oraz
pasażerowie mogą również odnieść poważne lub
śmiertelne obrażenia, jeśli znajdują się zbyt blisko
napełniającej się czołowej poduszki powietrznej.
Zawsze siedź oparty o siedzenie, jak najdalej od
kierownicy i deski rozdzielczej jak to praktycznie
możliwe. Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa.

• Trzymaj ręce po zewnętrznej stronie kierownicy.
Trzymanie ich wewnątrz obręczy kierownicy zwięk-
sza ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku na-
pełnienia się czołowej poduszki powietrznej.

SSS0131AZ

SSS0132AZ
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OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom na jazdę bez odpo-
wiednich zabezpieczeń ani na wystawianie rąk lub
twarzy przez okno. Nie próbuj trzymać ich w ramio-
nach lub na kolanach. Niektóre przykłady niebez-
piecznych pozycji podczas jazdy przedstawiono na
rysunkach.

SSS0006Z

SSS0007Z

SSS0008Z

SSS0009Z

SSS0099Z

SSS0100Z
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• Jeśli dzieci nie są prawidłowo zabezpieczone, mo-
gą odnieść poważne obrażenia lub zginąć podczas
napełniania się poduszek powietrznych.

• Nigdy nie montuj fotelika tyłem do kierunku jazdy
na przednim fotelu. Napełniająca się czołowa po-
duszka powietrzna może poważnie zranić lub za-
bić Twoje dziecko. (Patrz: “Foteliki dla dzieci” we
wcześniejszej części rozdziału).

OSTRZEŻENIE

• Zazwyczaj, w przypadku zderzenia czołowego, tyl-
nego, podczas dachowania lub mniej groźnego
zderzenia bocznego, boczne poduszki powietrzne
oraz poduszki kurtynowe nie napełnią się. Aby

SSS0059AZ

SSS0140Z

SSS0159Z

SSS0162Z
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zmniejszyć ryzyko odniesienia poważnych obra-
żeń podczas wypadków, zawsze zapinaj pasy bez-
pieczeństwa.

• Pasy bezpieczeństwa oraz boczne i kurtynowe po-
duszki powietrzne oferują najskuteczniejszą
ochronę, jeśli siedzisz wyprostowany, z plecami
przylegającymi do oparcia fotela. Boczne poduszki
powietrzne i poduszki kurtynowe napełniają się z
dużą siłą. Jeśli kierowca lub którykolwiek z pasa-
żerów nie jest zapięty pasem bezpieczeństwa, po-
chyla się do przodu, siedzi bokiem lub jego po-
zycja w inny sposób odbiega od pozycji prawidło-
wej, ryzyko odniesienia obrażeń lub śmierci
podczas wypadku wzrasta.

• Nie pozwalaj żadnemu z pasażerów na trzymanie
rąk, nóg lub twarzy w pobliżu bocznych lub kurty-
nowych poduszek powietrznych znajdujących się
po bokach oparć przednich siedzeń i na bocznych
krawędziach sufitu. Nie pozwalaj osobom siedzą-
cym na przednich fotelach oraz zewnętrznych tyl-
nych fotelach na wystawianie rąk przez okno lub
opieranie się o drzwi. Niektóre przykłady niebez-
piecznych pozycji podczas jazdy przedstawiono na
rysunkach.

• Siedząc na tylnym siedzeniu nie trzymaj się opar-
cia przedniego fotela. W razie napełnienia się
bocznych poduszek i kurtyn powietrznych możesz
odnieść poważne obrażenia. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas przewożenia dzieci, które po-
winny być zawsze prawidłowo zabezpieczone.

• Nie zakładaj pokrowców na oparcia przednich fo-
teli. Mogą one utrudnić napełnianie się bocznych
poduszek powietrznych.

System pasów bezpieczeństwa z
napinaczami
System pasów bezpieczeństwa z napinaczami
może zostać uruchomiony wraz z systemem po-
duszek powietrznych podczas niektórych typów
kolizji.

Oddziałując na mechanizm zwijania taśmy pa-
sów przednich siedzeń, powoduje on zwiększe-
nie napięcia taśmy przy niektórych rodzajach
kolizji, chroniąc kierowcę i pasażera na przed-
nim siedzeniu. (Patrz: “System pasów bezpieczeń-
stwa z napinaczami” w dalszej części rozdziału).

Naklejki ostrzegawcze poduszek
powietrznych
Naklejki ostrzegawcze z informacjami dotyczą-
cymi systemu czołowych poduszek powietrz-
nych są umieszczone w pojeździe w miejscach
przedstawionych na rysunku.

Naklejka ostrzegawczaj1 znajduje się na po-
wierzchni osłony przeciwsłonecznej kierowcy
i/lub pasażera.

Naklejka (naklejki) ostrzega, by nie montować
fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na
przednim siedzeniu pasażera, ponieważ umie-
szczony w tej pozycji fotelik może w razie uru-
chomienia się poduszki powietrznej podczas ko-
lizji spowodować poważne obrażenia u dziecka.

Etykieta zawiera ostrzeżenie:

“W żadnym przypadku NIE WOLNO montować
fotelika dla dzieci skierowanego tyłem do kie-
runku jazdy na siedzeniu, przed którym znajduje

SSS1016Z

Umiejscowienie naklejek
JVR0243XZ

Naklejka ostrzegawcza poduszki powietrznej
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się AKTYWNA PODUSZKA POWIETRZNA. Może to
doprowadzić do POWAŻNYCH OBRAŻEŃ lub
ŚMIERCI DZIECKA”.

W przypadku pojazdów wyposażonych w system
czołowych poduszek powietrznych, zakładaj fo-
telik dla dzieci skierowany tyłem do kierunku
jazdy wyłącznie na tylnych siedzeniach.

Przy montażu fotelika dla dzieci w pojeździe, za-
wsze stosuj się do zaleceń dotyczących montażu
podanych przez jego producenta. Dodatkowe in-
formacje, patrz “Foteliki dla dzieci” we wcześniejszej
części rozdziału.

Lampka ostrzegawcza systemu SRS
poduszek powietrznych
Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek
powietrznych, widoczna jako ikona m na tab-
licy rozdzielczej kontroluje obwody poduszek
powietrznych i systemu pasów bezpieczeństwa
z napinaczami oraz wszystkie powiązane prze-
wody elektryczne.

Po przełączeniu zapłonu na pozycję ON (WŁĄ-
CZONY), na 7 sekund zaświeci się lampka ostrze-
gawcza systemu SRS, po czym zgaśnie. Oznacza
to, że system SRS poduszek powietrznych działa
prawidłowo.

Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji,
oznacza to, że system poduszek powietrznych
i/lub pasów bezpieczeństwa z napinaczami wy-
maga naprawy:

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek po-
wietrznych nie gaśnie po około 7 sekundach.

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek po-
wietrznych miga niejednostajnie.

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek po-
wietrznych w ogóle nie zaświeca się.

Wystąpienie którejkolwiek z powyższych sytua-
cji oznacza, że system poduszek powietrznych
i/lub pasów bezpieczeństwa z napinaczami mo-
że nie działać prawidłowo. Należy je oddać do
kontroli i naprawy. Skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.SPA1097Z
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SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH
1. Czujnik strefy zgniotu

2. Moduły czołowych poduszek powietrznych

3. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z
przodu

4. Moduły bocznych poduszek powietrznych

5. Kurtynowe poduszki powietrzne

6. Generatory gazu kurtynowych poduszek
powietrznych

7. Zespół diagnostyczny

8. Zewnętrzny napinacz biodrowego odcinka
pasa bezpieczeństwa (jeśli na
wyposażeniu)

9. Czujniki uderzeń

10. Zwijacz/napinacz pasa bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na środko-
wej części kierownicy, na tablicy rozdzielczej, w
okolicy tapicerki przednich drzwi oraz przednich
siedzeń. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów po-
między kierowcą lub którymkolwiek z pasażerów a
kierownicą, tablicą rozdzielczą, tapicerką przed-
nich drzwi i przednimi siedzeniami. Przedmioty
znajdujące się w powyższych miejscach mogą sta-
nowić zagrożenie podczas wypadku, gdy poduszka
powietrzna nagle wypełni się.

• Bezpośrednio po napełnieniu, niektóre z elemen-
tów systemu poduszki powietrznej będą gorące.
Nie dotykaj tych części, ponieważ możesz się po-
ważnie poparzyć.

• Nie wolno przeprowadzać we własnym zakresie
żadnych modyfikacji jakichkolwiek elementów lub
okablowania systemu poduszek powietrznych. Ma
to na celu zapobieżenie uszkodzeniu systemu po-
duszek powietrznych i ich przypadkowemu napeł-
nieniu.

• Nie wykonuj we własnym zakresie jakichkolwiek
zmian w systemie elektrycznym pojazdu, w jego
zawieszeniu, konstrukcji przodu pojazdu lub w
bocznych panelach. Takie zmiany mogą spowodo-
wać usterkę w pracy systemu poduszek powietrz-
nych.

SSS1115
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• Próby modyfikacji systemu poduszki powietrznej
mogą doprowadzić do odniesienia poważnych ob-
rażeń ciała. Dotyczy to także zmian w środkowej
części kierownicy i desce rozdzielczej, polegają-
cych na przykrywaniu ich materiałem lub umie-
szczaniu dodatkowego materiału wykończeniowe-
go na modułach poduszek powietrznych.

• Manipulowanie przednim siedzeniem pasażera
lub próby jego modyfikacji mogą doprowadzić do
odniesienia poważnych obrażeń ciała. Przykłado-
wo nie wolno przykrywać poduszki siedzenia ma-
teriałem lub umieszczać dodatkowego materiału
wykończeniowego, np. pokrowców, na siedzeniu,
jeśli nie został on specjalnie zaprojektowany w
celu zapewnienia prawidłowego działania po-
duszek powietrznych. Ponadto nie wolno chować
żadnych przedmiotów pod przednim siedzeniem
pasażera, pod poduszką siedzenia lub oparciem.
Znajdujące się w powyższych miejscach przedmio-
ty mogą utrudnić pracę czujnika klasyfikacji pasa-
żera.

• Wszelkie czynności związane z systemem
poduszek powietrznych powinny być wykonane w
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.
Wiązka przewodów systemu SRS nie może być od-
łączana ani w żaden sposób modyfikowana. Nie
wolno wykonywać żadnych pomiarów w systemie
poduszek powietrznych przy użyciu nieautoryzo-
wanych elektronicznych urządzeń kontrolnych i
mierniczych.

• Złącza wiązek przewodów systemu SRS są łatwe w
identyfikacji - są żółte i/lub pomarańczowe.

Podczas napełniania się poduszek powietrz-
nych, może rozlec się głośny huk i pojawić się
dym. Dym ten nie jest szkodliwy i nie stanowi
oznaki pożaru. Mimo to nie należy go wdychać,
ponieważ może on powodować podrażnienia i
krztuszenie się. Osobom z dolegliwościami
związanymi z oddychaniem, należy bezzwłocz-
nie zapewnić dopływ świeżego powietrza.

System czołowych poduszek
powietrznych
Poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w
środkowej części kierownicy. Poduszka pasaże-
ra z przodu znajduje się na desce rozdzielczej,
powyżej schowka na rękawiczki.

System czołowych poduszek powietrznych
skonstruowany jest tak, żeby napełniać się pod-
czas poważniejszych kolizji czołowych, chociaż
może się on także napełnić podczas kolizji inne-
go typu, podczas których występują podobne
siły. Może się zdarzyć, że poduszki nie napełnią
się podczas niektórych zderzeń czołowych. Usz-
kodzenia pojazdu (lub ich brak) nie zawsze sta-
nowią oznakę prawidłowego działania czoło-
wych poduszek powietrznych.

Lampka stanu poduszki powietrznej pasażera
z przodu:

Lampka stanu poduszki powietrznej pasażera z
przodu znajduje się na lampce do czytania.

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON lampka zapala się na około 7 sekund, po
czym gaśnie lub pozostaje zapalona w zależnoś-
ci od stanu poduszki powietrznej pasażera z
przodu.

• Jeśli poduszka powietrzna pasażera z przodu jest
aktywna, po ustawieniu włącznika zapłonu w po-
zycji ON lampka gaśnie po około 7 sekundach.

• Gdy poduszka powietrzna pasażera z przodu zos-
tanie wyłączona odpowiednim wyłącznikiem,
lampka kontrolna zaświeci się i będzie się świeciła
tak długo, jak wyłącznik poduszki pasażera z przo-
du będzie się znajdował w położeniu “OFF” (“WY-
ŁĄCZONY”).

SSS0909Z
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Jeśli lampka działa w sposób inny od opisanego
powyżej, może to oznaczać, że poduszka po-
wietrzna pasażera z przodu nie działa prawidło-
wo. Niezwłocznie oddaj swój samochód do kon-
troli (i w razie konieczności naprawy) do centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z
przodu:

Poduszka powietrzna pasażera z przodu może
zostać wyłączona przy pomocy wyłącznikajA
znajdującego się w schowku na rękawiczki.

Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera z
przodu:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

2. Otwórz schowek na rękawiczki i wprowadź
kluczyk mechaniczny do przełącznika po-
duszki powietrznej pasażera z przodu. Infor-
macje na temat korzystania z kluczyka me-
chanicznego, patrz “Kluczyki” w rozdziale
“3. Kontrola i regulacja przed jazdą”.

3. Wciśnij kluczyk i przekręć go w pozycję OFF.

4. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON. Lamp-
ka kontrolna poduszki powietrznej pasażera
z przodu zaświeci się i pozostanie włączona.

Włączanie poduszki powietrznej pasażera z
przodu:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

2. Otwórz schowek na rękawiczki i wprowadź
kluczyk mechaniczny do przełącznika po-
duszki powietrznej pasażera z przodu.

3. Wciśnij kluczyk i przekręć go w pozycję ON.

4. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON. Lamp-
ka kontrolna poduszki powietrznej pasażera
z przodu zaświeci się, po czym zgaśnie.

System bocznych poduszek
powietrznych
Boczne poduszki powietrzne znajdują się w zew-
nętrznych częściach oparć przednich foteli.

System bocznych poduszek powietrznych jest
skonstruowany tak, żeby napełniać się podczas
poważniejszych kolizji bocznych, chociaż może
się on także napełnić podczas kolizji innego ty-
pu, podczas których występują podobne siły.
Może się zdarzyć, że poduszki nie napełnią się
podczas niektórych zderzeń bocznych. Uszko-
dzenia pojazdu (lub ich brak) nie zawsze stano-
wią oznakę prawidłowego działania bocznych
poduszek powietrznych.

System kurtynowych poduszek
powietrznych
Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się na
bocznych krawędziach sufitu.

SSS1139Z

Typ A

JVR0375XZ

Typ B

SSS0521Z
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System kurtynowych poduszek powietrznych
jest skonstruowany tak, żeby napełniać się pod-
czas poważniejszych kolizji bocznych, chociaż
może się on także napełnić podczas kolizji inne-
go typu, podczas których występują podobne
siły. Może się zdarzyć, że poduszki nie napełnią
się podczas niektórych zderzeń bocznych. Usz-
kodzenia pojazdu (lub ich brak) nie zawsze sta-
nowią oznakę prawidłowego działania kurtyno-
wych poduszek powietrznych.

SYSTEM PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Z
NAPINACZAMI

OSTRZEŻENIE

• Po aktywacji napinacza, zespół pasa bezpieczeń-
stwa nie nadaje się do ponownego użytku. Pas i
napinacz muszą zostać wymienione wraz ze zwija-
czem jako całość.

• Jeśli pojazd brał udział w kolizji czołowej, w wy-
niku której napinacze nie zostały aktywowane, na-
leży zlecić ich kontrolę i, w razie potrzeby, wymia-
nę w centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji ob-
sługi.

• Nie należy przeprowadzać we własnym zakresie
żadnych modyfikacji jakichkolwiek elementów lub
okablowania systemu pasów bezpieczeństwa z na-
pinaczami. Ma to na celu zapobieżenie przypadko-
wej aktywacji napinacza lub jego uszkodzenia.

• Wszelkie czynności związane z systemem pasów
bezpieczeństwa z napinaczami powinny być wy-

konane przez centrum INFINITI lub profesjonalną
stację obsługi. Wiązka przewodów systemu SRS
nie może być odłączana ani w żaden sposób mody-
fikowana. Nie wolno wykonywać żadnych pomia-
rów w systemie pasów bezpieczeństwa z napina-
czami przy użyciu nieautoryzowanych elektronicz-
nych urządzeń kontrolnych i mierniczych.

• Jeśli zachodzi konieczność utylizacji napinacza lub
złomowania pojazdu, skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi. Prawid-
łowe procedury demontażu i utylizacji napinacza
opisane są w odpowiedniej instrukcji serwisowej
pojazdu INFINITI. Wyrzucenie/zezłomowanie nie-
zgodne z procedurami może prowadzić do uszko-
dzeń ciała.

System pasów bezpieczeństwa z napinaczami
może zostać uruchomiony wraz z systemem po-
duszek powietrznych podczas niektórych typów
kolizji.

Rolą systemu jest napięcie pasa bezpieczeń-
stwa, podczas określonego typu kolizji, poprzez
podtrzymanie pasażera w fotelu dzięki zwijaczo-
wi pasa.

Napinacz znajduje się w zwijaczu i miejscu mo-
cowania pasa. Korzystanie z takich pasów od-
bywa się w taki sam sposób, jak w przypadku
zwykłych pasów bezpieczeństwa.

W chwili uruchomienia się systemu pasów z na-
pinaczami, może rozlec się głośny huk i pojawić
się dym. Dym ten nie jest szkodliwy i nie stanowi

oznaki pożaru. Mimo to nie należy go wdychać,
ponieważ może on powodować podrażnienia i
krztuszenie się. Osobom z dolegliwościami
związanymi z oddychaniem, należy bezzwłocz-
nie zapewnić dopływ świeżego powietrza.

PROCEDURA NAPRAWY I WYMIANY

OSTRZEŻENIE

• Po napełnieniu się czołowych, bocznych lub kurty-
nowych poduszek powietrznych ich moduły stają
się nieaktywne i należy je wymienić. Wymiana mo-
dułów poduszek powietrznych powinna zostać
przeprowadzona w centrum INFINITI lub w profe-
sjonalnej stacji obsługi. Nie ma możliwości napra-
wy modułu poduszki powietrznej.

• Jeżeli doszło do jakichkolwiek uszkodzeń przed-
niej lub bocznej części pojazdu, system poduszek
powietrznych powinien zostać skontrolowany
przez przedstawiciela centrum INFINITI lub w pro-
fesjonalnej stacji obsługi.

• Jeśli zachodzi konieczność utylizacji systemu SRS
lub złomowania pojazdu, skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi. Prawid-
łowe procedury demontażu i utylizacji opisane są
w odpowiedniej instrukcji serwisowej pojazdu
INFINITI. Wyrzucenie/zezłomowanie niezgodne z
procedurami może prowadzić do uszkodzeń ciała.

Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki po-
wietrzne oraz pasy bezpieczeństwa z napinacza-
mi są przeznaczone do jednokrotnego użytku.
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Jeśli lampka ostrzegawcza systemu SRS
poduszek powietrznych nie została uszkodzona,
będzie się świeciła po napełnieniu się poduszki,
przypominając o konieczności wymiany. Czyn-
ności związane z naprawą i wymianą systemu
SRS powinny być wykonywane wyłącznie w cen-
trum INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli pojazd wymaga przeprowadzenia czynnoś-
ci konserwacyjnych, osobie wykonującej te
czynności należy przekazać informacje o
poduszkach powietrznych, pasach bezpieczeń-
stwa z napinaczami oraz powiązanych z nimi
elementach pojazdu. Podczas wykonywania
prac w przedziale silnika lub wewnątrz pojazdu,
włącznik zapłonu powinien się zawsze znajdo-
wać w pozycji LOCK.

W niektórych zderzeniach czołowych z udziałem
pieszych system podnoszenia pokrywy przed-
ziału silnika może pomóc w ograniczeniu obra-
żeń głowy pieszego. System ten ma za zadanie
podnoszenie tylnej części pokrywy przedziału
silnika w niektórych zderzeniach czołowych, aby
poprzez utworzenie określonego prześwitu mię-
dzy pokrywą a przedziałem silnika zmniejszyć
siłę uderzeniową skierowaną na pieszego.

System podnoszenia pokrywy przedziału silnika
podczas wypadków uruchamia się przy pewnych
zderzeniach z udziałem pieszych lub przedmio-
tów, gdy pojazd jedzie z pewną prędkością. Czas
aktywacji systemu podnoszenia pokrywy przed-
ziału silnika podczas wypadku zależy od mode-
lu. System podnoszenia pokrywy może zostać
uruchomiony, jeśli podczas jazdy zostanie wy-
kryte uderzenie w dolną część pojazdu lub zde-
rzak. System zostaje uruchomiony, gdy siła ude-
rzenia osiąga określony poziom, nawet jeśli ko-
lizja nie powoduje uszkodzenia zderzaka.

Podnoszenie pokrywy przedziału silnika pod-
czas wypadków działa jedynie, gdy włącznik za-
płonu znajduje się w pozycji ON (włączony). Gdy
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
lampka ostrzegawcza unoszonej pokrywy
przedziału silnika zapala się na około 7 sekund,
a następnie gaśnie. Oznacza to, że funkcja pod-
noszenia pokrywy przedziału silnika podczas
wypadków działa prawidłowo. (Patrz punkt

“Lampki ostrzegawcze, lampki kontrolne i przypom-
nienia dźwiękowe” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki”

OSTRZEŻENIE

• Funkcja podnoszenia pokrywy przedziału silnika
podczas wypadków nie włączy się w razie uderze-
nia bocznego, od tyłu lub kolizji z dachowaniem.

• Funkcja podnoszenia pokrywy przedziału silnika
podczas wypadków może nie włączyć się w razie
uderzenia w jeden z rogów przedniego zderzaka.

• Żadne przeróbki na własną rękę nie powinny być
wykonywane w żadnych elementach, łącznie z po-
krywą przedziału silnika i przednim zderzakiem
lub w okablowaniu systemu podnoszenia pokrywy
przedziału silnika podczas wypadków. Ma to na
celu zapobiegnięcie przypadkowemu lub nieodpo-
wiedniemu uruchomieniu systemu podnoszenia
pokrywy przedziału silnika podczas wypadków
oraz jego ewentualnemu uszkodzeniu.

• Prace przy systemie podnoszenia pokrywy przed-
ziału silnika podczas wypadków powinny być wy-
konywane w ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej
stacji obsługi. Okablowanie systemu podnoszenia
pokrywy przedziału silnika podczas wypadków nie
powinno być modyfikowane lub odłączane. Do sys-
temu nie należy stosować nieautoryzowanych
elektrycznych urządzeń testowych i mierników.
Mogłoby to negatywnie wpłynąć na działanie sys-
temu oraz spowodować jego przypadkową i nieod-
powiednią aktywację.

SYSTEM PODNOSZENIA POKRYWY PRZEDZIAŁU SILNIKA PODCZAS WYPADKÓW (jeśli na
wyposażeniu)

Bezpieczeństwo — fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeństwa biernego 1-39



• Po uruchomieniu systemu nie ciągnij za uchwyt
zwalniania zamka pokrywy przedziału silnika ani
nie próbuj naciskać na pokrywę. Może to spowodo-
wać obrażenia lub uszkodzenia pokrywy silnika,
ponieważ po uruchomieniu systemu nie ma możli-
wości ręcznego zamknięcia pokrywy. Jeśli doszło
do uruchomienia systemu podnoszenia pokrywy
przedziału silnika, skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

• Jeśli musisz zutylizować system lub zezłomować
pojazd, skontaktuj się z ośrodkiem INFINITI lub
profesjonalną stacją obsługi. Prawidłowe procedu-
ry utylizacji systemu podnoszenia pokrywy przed-
ziału silnika podczas wypadków są przedstawione
w odpowiednim poradniku konserwacji firmy
INFINITI. Wyrzucenie/zezłomowanie niezgodne z
procedurami może prowadzić do uszkodzeń ciała.

• Po aktywacji systemu podnoszenia pokrywy
przedziału silnika podczas wypadków nie mozna
użyć ponownie. Skontaktuj się z ośrodkiem
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w celu
dokonania wymiany. Jeśli pojazd uczestniczył w
czołowym zderzeniu, a system podnoszenia po-
krywy przedziału silnika nie uruchomił się, zleć
jego kontrolę i - w razie potrzeby - wymianę w
centrum INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsłu-
gi.
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UWAGA

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami, patrz
“Kabina” w rozdziale “0. Ilustrowany spis treści”, “De-
ska rozdzielcza” w rozdziale “0. Ilustrowany spis treś-
ci”, i “Liczniki i wskaźniki” w rozdziale “0. Ilustrowany
spis treści”

UWAGA

Wskazówki przyrządów mogą się nieznacznie poru-
szać, po tym jak włącznik zapłonu zostanie wciśnięty
w położenie “OFF”. Nie jest to usterka.

PRĘDKOŚCIOMIERZ I LICZNIK
PRZEBIEGU

Prędkościomierz
Prędkościomierz pokazuje aktualną prędkość
pojazdu.

Licznik przebiegu/podwójny licznik
przebiegu okresowego
Licznik przebiegu/podwójny licznik przebiegu
okresowego jest wyświetlany na ekranie infor-
macji o pojeździe, gdy włącznik zapłonu znajdu-
je się w pozycji ON.

Licznik przebiegu j1 pokazuje całkowity dys-
tans przejechany przez pojazd.

Podwójny licznik przebiegu okresowegoj2 za-
pamiętuje odległości poszczególnych podróży.

Zmiana wyświetlania podwójnego licznika
przebiegu okresowego:

Wciśnij przełącznik TRIP RESETj3 po prawej lub
lewej stronie tablicy rozdzielczej, aby zmienić
tryb wyświetlania w poniższej kolejności:

TRIP A → TRIP B → TRIP A

Zerowanie licznika przebiegu okresowego:

Naciśnij przełącznikTRIP RESETj3 i przytrzymaj
go przez ponad 1 sekundę, aby wyzerować licz-
nik przebiegu okresowego.

OBROTOMIERZ

Obrotomierz wskazuje prędkość silnika w obro-
tach na minutę (rpm). Nie pozwól, żeby wska-
zówka obrotomierza weszła na czerwone pole
j1 .

Czerwone pole różni się w każdym modelu.
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WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁYNU
CHŁODZĄCEGO SILNIK

Wskaźnik określa temperaturę płynu chłodzące-
go silnik.

Temperatura płynu chłodzącego silnik jest w
normie, gdy wskazówka znajduje się w strefie
j1 pokazanej na rysunku.

Na temperaturę płynu chłodzącego ma wpływ
temperatura otoczenia oraz warunki jazdy.

OSTROŻNIE

• Jeśli wskazówka pokazuje, że temperatura cieczy
chłodzącej silnik znajduje się blisko strefy gorącej
(H) prawidłowego zakresu temperatury, zmniejsz
prędkość pojazdu, aby obniżyć temperaturę cie-
czy.

• Jeśli wskazówka wykroczy poza prawidłowy
zakres, zatrzymaj pojazd tak szybko jak to bez-
piecznie możliwe i pozostaw silnik na wolnych ob-
rotach.

• Praca pojazdu przy przegrzanym silniku może spo-
wodować jego poważne uszkodzenie. (Patrz:
“Przegrzanie silnika” w rozdziale “6. W nagłym
wypadku” opisujący czynności, które należy
niezwłocznie wykonać.)

WSKAŹNIK PALIWA

Wskaźnik paliwa pokazuje przybliżoną ilość pa-
liwa w zbiorniku, gdy włącznik zapłonu znajduje
się w położeniu ON (WŁĄCZONY).

Wskazówka może nieznacznie zmieniać swoje
położenie w czasie hamowania, skręcania, przy-
spieszania, jazdy pod górę lub w dół, z powodu
przemieszczania się paliwa w zbiorniku.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa
m pojawia się na ekranie informacji o pojeź-
dzie i zapala się lampka ostrzegawcza niskiego
poziomu paliwa m na zestawie wskaźników
(jeśli na wyposażeniu), gdy poziom paliwa w
zbiorniku zaczyna być niski. Uzupełnij poziom

paliwa przy najbliższej okazji, najlepiej zanim
wskazówka osiągnie poziom 0 (pusty).

Ikona m informuje o tym, że pokrywa wlewu
paliwa znajduje się po prawej stronie pojazdu.

OSTROŻNIE

Uzupełnij poziom paliwa, zanim wskaźnik osiągnie
położenie 0 (pusty).

Gdy wskazówka osiągnie położenie 0 (pusty), w
zbiorniku pozostaje niewielka rezerwa paliwa.

REGULACJA JASNOŚCI WSKAŹNIKÓW

Przełącznik regulacji jasności wskaźników może
zostać włączony, jeśli włącznik zapłonu znajdu-
je się w pozycji ON (WŁĄCZONY). Gdy przełącznik
zostanie naciśnięty, ekran informacji o pojeź-
dzie przełączy się w tryb regulacji jasności.

Wciśnij górny przyciskjA , aby zwiększyć pod-
świetlenie tablicy rozdzielczej. Pasek przesuwa
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się w kierunku +. Po osiągnięciu maksymalnej
jasności na wyświetlaczu pojawi się napis
[BRIGHTNESS MAX].

Wciśnij dolny przełącznikjB , aby zmniejszyć
podświetlenie tablicy rozdzielczej lub zestawu
wskaźników. Pasek przesuwa się w kierunku −.
Po osiągnięciu minimalnej jasności na wyświet-
laczu pojawi się napis [BRIGHTNESS MIN]. Ko-
munikat [BRIGHTNESS MIN] nie pojawia się w
trybie nocnym (jeśli na wyposażeniu).

Ekran informacji o pojeździe powraca do nor-
malnego trybu w następujących warunkach:

• Gdy przełącznik regulacji jasności wskaźników nie
będzie używany przez ponad 5 sekund.

• Gdy zostanie wciśnięty przełącznik m lub m
po prawej lub lewej stronie tablicy rozdzielczej.

WSKAŹNIK POŁOŻENIA
AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
(AT)
Wskaźnik położenia automatycznej skrzyni bie-
gów (AT) określa położenie dźwigni skrzyni bie-
gów, gdy włącznik zapłonu znajduje się w poło-
żeniu ON. (Patrz: “Lampka kontrolna położenia au-
tomatycznej skrzyni biegów (AT)” w dalszej części
rozdziału oraz “Jazda samochodem z automatyczną
skrzynią biegów” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da”).
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Lampka ostrzegawcza układu
zapobiegającego blokowaniu się kół (ABS)

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu
paliwa*

Lampka stanu poduszki powietrznej
pasażera z przodu

Lampka ostrzegawcza automatycznej skrzyni
biegów (AT)

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w
oponach*

Lampka kontrolna świec żarowych (modele z
silnikami diesla)

Lampka ostrzegawcza systemu sygnalizacji
martwego pola (BSW)/eliminacji martwego
pola (BSI) (pomarańczowa)*

Główna lampka ostrzegawcza Lampka kontrolna świateł drogowych

Lampka ostrzegawcza hamulca Lampka ostrzegawcza otwarcia pokrywy
przedziału silnika*

Lampka kontrolna systemu ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
(zielona)*

Lampka ostrzegawcza ładowania Lampka i sygnał kontrolny pasów
bezpieczeństwa. Lampka ostrzegawcza usterki (MIL lub MI)

Lampka ostrzegawcza systemu
wspomagania kontroli dystansu (DCA)
(pomarańczowa)*

Lampka ostrzegawcza systemu SRS
poduszek powietrznych

Lampka kontrolna tylnego światła
przeciwmgłowego

Lampka ostrzegawcza poziomu oleju
silnikowego*

Lampka ostrzeżenia o wodzie w filtrze paliwa
(model z silnikiem Diesla) Lampka kontrolna systemu bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju
silnikowego*

Lampka ostrzegawcza systemu kontroli
dynamiki pojazdu (VDC) (Rosja i Ukraina)/
Lampka ostrzegawcza systemu
elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP)
(Europa)

Lampka kontrolna małych elementów
oświetlenia

Lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego
hamowania*

Lampka kontrolna funkcji AFS przednich
świateł* Lampka kontrolna systemu Stop/Start*

Lampka ostrzegawcza systemu aktywnej
pracy 4 kół (4WAS)*

Lampka kontrolna położenia automatycznej
skrzyni biegów (AT)

Lampki kontrolne kierunkowskazów/świateł
awaryjnych

Lampka ostrzegawcza napędu na cztery koła
(4WD)*

Lampka kontrolna systemu eliminacji
martwego pola (BSI) (zielona)*

Lampka kontrolna informująca o wyłączeniu
systemu kontroli dynamiki pojazdu (VDC)
(Rosja i Ukraina)/ Lampka kontrolna
informująca o wyłączeniu systemu
elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP)
(Europa)

LAMPKI OSTRZEGAWCZE, LAMPKI KONTROLNE I PRZYPOMNIENIA DŹWIĘKOWE
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Lampka ostrzegawcza elektryczno-
hydraulicznego systemu wspomagania
kierownicy (Hybrid EPS)*

Lampka kontrolna ekonomicznego trybu
jazdy (ECO)*

Lampka ostrzegawcza inteligentnego
systemu utrzymywania stałej prędkości
jazdy (ICC) (pomarańczowa)*

Lampka kontrolna blokady drzwi

Lampka kontrolna systemu ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
(pomarańczowa)*

Lampka kontrolna przednich świateł
przeciwmgłowych *: jeśli na wyposażeniu
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SPRAWDZENIE LAMPEK
Upewnij się, że wszystkie drzwi są zamknięte,
włącz hamulec postojowy, zapnij pasy bezpie-
czeństwa i ustaw włącznikzapłonu w pozycji ON,
nie uruchamiając silnika. Zaświecą się następu-
jące kontrolki (jeśli na wyposażeniu): m ,
m , m , m , m , m , m , m

Następujące lampki (jeśli na wyposażeniu) za-
świecą się na chwilę, a następnie zgasną: m ,

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

m , m , m , m , m (model z silnikiem
Diesla 2,2 l)

Jeśli któraś z lampek nie zaświeci się lub działa
w sposób inny od opisanego, może to wskazy-
wać na przepalenie się żarówki i/lub usterkę
układu. Oddaj pojazd do kontroli do centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Niektóre wskaźniki i ostrzeżenia są także wy-
świetlane na ekranie informacji o pojeździe
znajdującym się między prędkościomierzem i
obrotomierzem. (Patrz: “Ekran informacji o
pojeździe” w dalszej części rozdziału).

LAMPKI OSTRZEGAWCZE

Lampka ostrzegawcza układu
zapobiegającego blokowaniu
się kół (ABS)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na po-
zycję ON (WŁĄCZONY), lampka ostrzegawcza
układu zapobiegającego blokowaniu się kół
(ABS) zapala się i po chwili gaśnie. Oznacza to,
że system ABS działa prawidłowo.

Jeśli ta lampka zaświeci się, podczas gdy silnik
jest włączony lub podczas jazdy, może to ozna-
czać, że system ABS nie działa poprawnie. Od-
daj pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub
profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli w systemie ABS wystąpi usterka, funkcja
zapobiegania blokowaniu się kół zostanie wy-
łączona. W takiej sytuacji układ hamulcowy
działa normalnie, lecz bez funkcji zapobiegania
blokowaniu się kół. (Patrz: “Układ hamulcowy” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”).

Lampka ostrzegawcza
automatycznej skrzyni biegów
(AT)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na po-
zycję ON (włączony), lampka ostrzegawcza au-
tomatycznej skrzyni biegów (AT) zapala się i po
chwili gaśnie. Oznacza to, że automatyczna
skrzynia biegów działa prawidłowo.

Jeśli ta lampka zaświeci się, podczas gdy silnik
jest włączony lub w czasie jazdy, może to ozna-
czać, że automatyczna skrzynia biegów nie dzia-
ła prawidłowo i może wymagać naprawy. Nie-
zwłocznie oddaj swój samochód do kontroli (i w
razie konieczności naprawy) do centrum INFINITI
lub profesjonalnej stacji obsługi.

Lampka ostrzegawcza
systemu sygnalizacji
martwego pola (BSW)/
eliminacji martwego pola (BSI)
(pomarańczowa) (jeśli na
wyposażeniu)

Po wciśnięciu włącznika zapłonu w położenie
ON, lampka zapali się na pomarańczowo, po
czym zmieni kolor na zielony i zgaśnie. Oznacza
to, że został włączony system sygnalizacji mar-
twego pola (BSW) i system eliminacji martwego
pola (BSI).

Jeśli lampka zapala się na pomarańczowo i po-
zostaje zaświecona, może to oznaczać, że syste-
my BSW i BSI nie działają prawidłowo. Pomimo
że można kontynuować jazdę, należy oddać po-
jazd do kontroli systemu do centrum INFINITI lub
profesjonalnej stacji obsługi. Patrz punkt “Syste-
my sygnalizacji martwego pola (BSW)/eliminacji mar-
twego pola/zapobiegania kolizjom (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.
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Lampka ostrzegawcza
hamulca

OSTRZEŻENIE

• Jeśli poziom płynu znajduje się poniżej znacznika
minimum na zbiorniku płynu hamulcowego, nie
ruszaj pojazdu dopóki układ hamulcowy nie zos-
tanie skontrolowany przez przedstawiciela cen-
trum INFINITI bądź profesjonalną stację obsługi.

• Z uwagi na to, że jazda samochodem w takim przy-
padku jest niebezpieczna, pojazd należy odholo-
wać.

• Wciśnięcie pedału hamulca przy zgaszonym silni-
ku lub niskim poziomie płynu hamulcowego może
wydłużyć drogę hamowania a także spowodować
konieczność głębszego i mocniejszego wciskania
pedału hamulca.

Lampka ostrzegawcza hamulca sygnalizuje pra-
cę hamulca ręcznego, niski poziom płynu hamul-
cowego w układzie oraz usterki w układzie zapo-
biegającym blokowaniu się kół (ABS).

Lampka ostrzegawcza hamulca postojowego:

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON (WŁĄCZONY) przy włączonym hamulcu po-
stojowym zapala się lampka ostrzegawcza ha-
mulca postojowego. Po zwolnieniu hamulca po-
stojowego, lampka gaśnie.

Jeśli hamulec postojowy nie zostanie całkowicie
zwolniony, lampka będzie się dalej świecić.

Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że lamp-
ka ostrzegawcza hamulca zgasła. (Patrz: “Hamu-
lec postojowy” w rozdziale “3. Kontrola i regulacja
przed jazdą”).

Wskaźnik niskiego poziomu płynu hamulcowe-
go:

Jeśli lampka ostrzegawcza hamulca zapali się,
gdy silnik pracuje lub w czasie jazdy, a hamulec
ręczny jest spuszczony, może to wskazywać na
niski poziom płynu hamulcowego.

Jeśli lampka ostrzegawcza hamulca zaświeci się
podczas jazdy, zatrzymaj pojazd najszybciej, jak
to bezpiecznie możliwe. Wyłącz silnik i sprawdź
poziom płynu hamulcowego. Jeśli płyn znajduje
się na znaczniku minimum, uzupełnij go stosow-
nie do potrzeb. (Patrz: “Płyn hamulcowy” w rozdzia-
le “8. Przeglądy i czynności wykonywane samodziel-
nie”).

Jeśli poziom płynu hamulcowego jest w normie,
system ostrzegania powinien zostać niezwłocz-
nie skontrolowany przez centrum INFINITI bądź
profesjonalną stację obsługi.

Lampka ostrzegawcza układu zapobiegającego
blokowaniu się kół (ABS):

Jeśli poziom płynu hamulcowego jest w normie,
hamulec ręczny jest zwolniony i pali się zarówno
lampka ostrzegawcza hamulca, jak i lampka sys-
temu ABS, to może to wskazywać na nieprawid-
łową pracę systemu ABS. Oddaj swój samochód
do kontroli (i w razie konieczności naprawy) do

centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi. (Patrz: “Lampka ostrzegawcza układu zapobiega-
jącego blokowaniu się kół (ABS)” we wcześniejszej
części rozdziału).

Lampka ostrzegawcza
ładowania

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON (WŁĄCZONY), zapala się lampka ostrzega-
wcza ładowania. Lampka gaśnie po uruchomie-
niu silnika. Oznacza to, że system ładowania
działa prawidłowo.

Jeśli ta lampka zaświeci się, podczas gdy silnik
jest włączony lub w czasie jazdy, może to ozna-
czać, że system ładowania nie działa poprawnie
i może wymagać naprawy.

Jeśli lampka ostrzegawcza ładowania zaświeci
się podczas jazdy, zatrzymaj pojazd najszybciej,
jak to bezpiecznie możliwe. Wyłącz silnik i
sprawdź pasek alternatora. System ładowania
może wymagać naprawy, jeśli pasek alternatora
jest luźny, uszkodzony lub jeśli go nie ma.
(Patrz: “Paski napędowe” w rozdziale “8. Przeglądy i
czynności wykonywane samodzielnie”).

Jeśli pasek alternatora działa prawidłowo, a
lampka ostrzegawcza ładowania nie gaśnie, nie-
zwłocznie oddaj pojazd do kontroli systemu ła-
dowania do centrum INFINITI lub profesjonalnej
stacji obsługi.
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OSTROŻNIE

Zaprzestań jazdy, jeśli pasek alternatora jest luźny,
uszkodzony lub jeśli go nie ma.

Lampka ostrzegawcza
systemu wspomagania
kontroli dystansu (DCA)
(pomarańczowa) (jeśli na
wyposażeniu)

Lampka zapala się, jeśli w systemie wspomaga-
nia kontroli dystansu (DCA) zostanie wykryta
usterka.

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza, zaparkuj
pojazd w bezpiecznym miejscu. Wyłącz silnik,
włącz go ponownie, wznów jazdę i ponownie
włącz system DCA.

Jeśli nie można włączyć systemu lub jeśli lamp-
ka ostrzegawcza nie gaśnie, może to wskazy-
wać na nieprawidłowe działanie systemu. Po-
mimo, że pojazd ciągle nadaje się do jazdy w
normalnych warunkach, oddaj go do przeglądu
w ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej stacji
obsługi.

Lampka ostrzegawcza
poziomu oleju silnikowego
(model z silnikiem Diesla 2,2 l)

Lampka ostrzegawcza poziomu oleju silnikowe-
go zapala się, gdy zostanie wykryty niski poziom
oleju w silniku. Jeżeli zapali się ta lampka,
sprawdź poziom oleju za pomocą miarki. (Patrz:
“Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” w rozdziale
“8. Przeglądy i czynności wykonywane samodziel-
nie”).

OSTROŻNIE

Poziom oleju należy sprawdzać regularnie przy pomo-
cy miarki. Używanie pojazdu, podczas gdy poziom ole-
ju jest zbyt niski może doprowadzić do uszkodzenia
silnika, co nie jest objęte gwarancją.

Lampka ostrzegawcza
ciśnienia oleju silnikowego (z
wyjątkiem modelu z silnikiem
Diesla 2,2 l)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON (WŁĄCZONY), zapala się lampka ostrzega-
wcza ciśnienia oleju silnikowego. Lampka gaś-
nie po uruchomieniu silnika. Oznacza to, że czuj-
niki ciśnienia oleju w silniku działają prawidło-
wo.

Jeśli lampka ciśnienia oleju silnikowego świeci
się lub miga, gdy silnik jest włączony, może to
wskazywać na niski poziom ciśnienia oleju.

Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak to bezpiecznie
możliwe. Natychmiast wyłącz silnik i zadzwoń
do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji ob-
sługi.

OSTROŻNIE

• Uruchamianie silnika, podczas gdy świeci się
lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, może spo-
wodować jego poważne uszkodzenie.

• Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego
nie sygnalizuje niskiego poziomu oleju. Poziom
oleju należy sprawdzać regularnie przy pomocy
bagnetu. (Patrz: “Olej silnikowy” w rozdziale
“8. Przeglądy i czynności wykonywane samodziel-
nie”).

Lampka ostrzegawcza
systemu awaryjnego
hamowania (jeśli na
wyposażeniu)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON
zapala się lampka ostrzegawcza systemu awa-
ryjnego hamowania. Lampka gaśnie po urucho-
mieniu silnika.

Lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego ha-
mowania zapala się, gdy system awaryjnego ha-
mowania zostaje wyłączony (OFF) na środkowym
wyświetlaczu.

Jeśli lampka zapali się, gdy system awaryjnego
hamowania zostanie włączony (ON), może to oz-
naczać, że system jest niedostępny. Patrz punkt
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“System awaryjnego hamowania (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”
aby uzyskać szczegółowe informacje.

Lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego ha-
mowania zapala się również, gdy system utrzy-
mywania toru jazdy (poza Europą)/system dyna-
micznej kontroli skrętu (Europa) nie działa pra-
widłowo. Pomimo, że pojazd ciągle nadaje się
do jazdy w normalnych warunkach, oddaj go do
przeglądu w ośrodku INFINITI lub w profesjonal-
nej stacji obsługi. (Patrz: “System utrzymywania
toru jazdy (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uru-
chamianie i jazda” lub “System dynamicznej kontroli
skrętu (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Urucha-
mianie i jazda”).

Lampka ostrzegawcza
systemu aktywnej pracy 4 kół
(4WAS) (jeśli na wyposażeniu)

Jeśli lampka ta zapali się podczas pracy silnika,
może oznaczać to wystąpiła usterka w systemie
aktywnej pracy 4 kół (4WAS), który jest częścią
układu kierowniczego. Wciśnij włącznik zapłonu
do pozycji “OFF” (wyłączony), a następnie do
pozycji ON (włączony). Jeśli lampka nie gaśnie
po wyłączeniu i włączeniu silnika, dokonaj prze-
glądu tego systemu w ośrodku INFINITI lub w
profesjonalnej stacji obsługi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu
aktywnej pracy 4 kół (4WAS), patrz: “System czte-
rech kół skrętnych (4WAS) (jeśli na wyposażeniu)” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

Jeśli w systemie pojawi się usterka, funkcja ak-
tywnej pracy 4 kół wyłączy się, lecz będzie moż-
na kontynuować jazdę. Niemniej jednak, kierow-
nica będzie podlegać nieznacznym ruchom na-
wet podczas jazdy na prostej drodze. Udaj się,
zachowując ostrożność do najbliższego ośrodka
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Lampka ostrzegawcza napędu
na cztery koła (4WD) (jeśli na
wyposażeniu)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na po-
zycję ON (WŁĄCZONY), zapala się lampka ostrze-
gawcza napędu na cztery koła. Lampka gaśnie
po uruchomieniu silnika.

Jeśli dojdzie do usterki systemu napędu na czte-
ry koła (4WD) lub jeśli zostaną wykryte różnice
w prędkości obrotowej lub średnicy kół przed-
nich i tylnych, lampka ostrzegawcza będzie da-
lej świecić lub migać. (Patrz: “Napęd na cztery koła
(4WD) (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Urucha-
mianie i jazda”).

OSTROŻNIE

• Jeśli lampka ostrzegawcza 4WD zapala się podczas
jazdy, w systemie napędu na cztery koła (4WD)
mogła pojawić się usterka. Zmniejsz prędkość po-
jazdu i jak najszybciej oddaj go do kontroli do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

• Jeśli lampka ostrzegawcza napędu na cztery koła
miga podczas jazdy:

– Lampka miga szybko (około dwa razy na
sekundę):
zjedź z drogi w bezpieczne miejsce i po-
zostaw silnik na wolnych obrotach. Tryb
napędu zmieni się na 2WD (napęd na dwa
koła), aby uchronić system napędu 4WD
(napęd na cztery koła) przed usterką.
Jeśli lampka ostrzegawcza zgaśnie, mo-
żesz wznowić jazdę.

– Lampka miga wolno (co około dwie se-
kundy):
zjedź z drogi w bezpieczne miejsce i po-
zostaw silnik na wolnych obrotach.
Sprawdź, czy rozmiar wszystkich kół jest
jednakowy, czy ciśnienie w oponach jest
prawidłowe oraz czy opony nie są zużyte.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności
lampka ostrzegawcza wciąż się świeci, oddaj
pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub pro-
fesjonalnej stacji obsługi tak szybko jak to moż-
liwe.
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Lampka ostrzegawcza
elektryczno-hydraulicznego
systemu wspomagania
kierownicy (Hybrid EPS) (jeśli
na wyposażeniu)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON
lampka ostrzegawcza układu wspomagania kie-
rownicy zapala się. Po uruchomieniu silnika
lampka ostrzegawcza układu wspomagania kie-
rownicy gaśnie. Sygnalizuje to prawidłowe dzia-
łanie elektryczno-hydraulicznego systemu
wspomagania kierownicy (Hybrid EPS).

Jeśli lampka zaświeci się przy włączonym silni-
ku, może to oznaczać, że system Hybrid EPS nie
działa prawidłowo i może wymagać naprawy.
Oddaj pojazd do kontroli systemu Hybrid EPS do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

Gdy lampka ostrzegawcza systemu Hybrid EPS
zapala się przy pracującym silniku, układ wspo-
magania kierownicy przestaje działać, lecz kie-
rowca nie traci panowania nad pojazdem. W
efekcie, obracanie kierownicą będzie wymagało
znacznie większej siły, zwłaszcza podczas po-
konywania ostrych zakrętów lub przy niskich
prędkościach. Jeśli kierowca będzie kontynuo-
wał manewrowanie kierownicą, system Hybrid
EPS może się wyłączyć i zapali się lampka
ostrzegawcza systemu Hybrid EPS. Ustaw włącz-
nik zapłonu w pozycji “OFF” i na chwilę przestań
kręcić kierownicą. Temperatura systemu Hybrid

EPS spadnie, a po uruchomieniu silnika zostanie
przywrócone normalne wspomaganie układu
kierowniczego. Lampka ostrzegawcza systemu
Hybrid EPS zgaśnie.

Lampka ostrzegawcza
inteligentnego systemu
utrzymywania stałej prędkości
jazdy (ICC) (pomarańczowa)
(jeśli na wyposażeniu)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na po-
zycję ON (WŁĄCZONY), lampka ostrzegawcza in-
teligentnego systemu utrzymywania stałej pręd-
kości jazdy (ICC) zaświeca się. Lampka gaśnie
po uruchomieniu silnika. Oznacza to, że system
działa prawidłowo.

Lampka zapala się, jeśli w systemie utrzymywa-
nia stałej prędkości jazdy zostanie wykryta
usterka.

Jeśli lampka zapali się, zatrzymaj pojazd w bez-
piecznym miejscu. Wyłącz silnik, włącz go po-
nownie, wznów jazdę i ustaw system utrzymy-
wania stałej prędkości jazdy.

Jeśli nie można go ustawić lub jeśli lampka
ostrzegawcza nie gaśnie, może to wskazywać na
nieprawidłowe działanie systemu. Pomimo że w
normalnych warunkach można kontynuować
jazdę, należy oddać pojazd do kontroli systemu
do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji ob-
sługi.

Patrz punkt “System inteligentnego tempomatu (ICC)
(jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i
jazda”.

W przypadku pojazdów niewyposażonych w sys-
tem awaryjnego hamowania lampka ostrzega-
wcza systemu inteligentnego tempomatu (ICC)
zapala się również, gdy system utrzymywania
toru jazdy nie działa prawidłowo. Pomimo że w
normalnych warunkach można kontynuować
jazdę, należy oddać pojazd do kontroli do cen-
trum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.
(Patrz: “System dynamicznej kontroli skrętu (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”).

Lampka kontrolna systemu
ostrzegania przed
niekontrolowaną zmianą pasa
ruchu (LDW) (pomarańczowa)
(jeśli na wyposażeniu)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON lampka zapali się na pomarańczowo, po
czym zmieni kolor na zielony i zgaśnie. Oznacza
to, że został włączony system ostrzegania przed
niekontrolowaną zmianą pasa ruchu (LDW) i sys-
tem zapobiegania niekontrolowanej zmianie pa-
sa ruchu (LDP).

Gdy obydwa powyższe systemy są włączone,
lampka miga na pomarańczowo i słychać dźwięk
ostrzegawczy, jeśli pojazd porusza się zbyt bli-
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sko lewej lub prawej granicy pasa ruchu wyzna-
czanej przez wykrywalne dla systemu poziome
oznaczenia pasa.

Jeśli lampka zapala się na pomarańczowo i po-
zostaje zaświecona, może to oznaczać, że syste-
my LDW i LDP nie działają prawidłowo. Oddaj
pojazd do kontroli systemów do centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Patrz punkt “System ostrzegania przed niekontrolo-
waną zmianą pasa ruchu (LDW)/system zapobiegania
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

Lampka ostrzegawcza
niskiego poziomu paliwa (jeśli
na wyposażeniu)

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa
zapala się, gdy paliwo w zbiorniku osiągnie niski
poziom. Uzupełnij paliwo przy najbliższej okaz-
ji, zanim wskaźnik osiągnie poziom 0.

Po osiągnięciu przez wskaźnik poziomu 0 (pus-
ty) w zbiorniku będzie pozostawać niewielka
rezerwa paliwa.

Lampka ostrzegawcza
niskiego ciśnienia w oponach*

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON,
lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w opo-
nach zapala się, a następnie gaśnie. Oznacza
to, że system ostrzegania o niskim ciśnieniu w
oponach działa prawidłowo.

Lampka ta zapala się, jeśli w oponach jest niskie
ciśnienie lub nastąpiła usterka systemu ostrze-
gania o ciśnieniu opon.

System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS) kontroluje ciśnienie we wszystkich opo-
nach, z wyjątkiem zapasowej.

Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu w oponach:

Podczas jazdy samochodem zapali się lampka
ostrzegawcza, jeśli w oponach będzie zbyt ni-
skie ciśnienie.

Na ekranie informacji o pojeździe pojawi się tak-
że ostrzeżenie [CHECK TYRE PRESSURE] (jeśli na
wyposażeniu).

Gdy zapali się lampka ostrzegawcza niskiego
ciśnienia opon, możliwie jak najszybciej zatrzy-
maj się i dostosuj ciśnienie do zalecanego po-
ziomu dla opony zimnej (COLD) podanego na na-
klejce z informacją o oponach. Użyj miernika
ciśnienia w oponach, aby je sprawdzić.

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w opo-
nach może nie zgasnąć automatycznie po wy-
regulowaniu ciśnienia. Po napompowaniu opo-
ny do zalecanego poziomu zresetuj wartości ciś-
nienia opon zapisane w pojeździe, a następnie
poprowadź samochód z prędkością powyżej 25
km/h (16 MPH).

Wykonanie tych czynności jest wymagane do
uruchomienia systemu TPMS i wyłączenia lamp-
ki ostrzegawczej niskiego ciśnienia w oponach.

Resetowanie systemu TPMS musi być również
wykonane po wymianie opony lub koła, bądź po
przełożeniu kół.

W zależności od zmian temperatury zewnętrz-
nej, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w
oponach może zaświecić się, nawet jeśli ciśnie-
nie w oponach zostało prawidłowo wyregulowa-
ne. Gdy opony będą zimne, ponownie wyreguluj
ciśnienie do zalecanego poziomu dla opony zim-
nej (COLD) i zresetuj system TPMS.

Jeśli po zresetowaniu lampka ostrzegawcza ni-
skiego ciśnienia w oponach nadal się świeci,
może to sygnalizować nieprawidłowe działanie
systemu TPMS. Oddaj pojazd do kontroli do cen-
trum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Dodatkowe informacje, patrz “Ekran informacji o
pojeździe” w dalszej części rozdziału, “System moni-
torowania ciśnienia w oponach (TPMS)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda” oraz “System monitorowa-
nia ciśnienia w oponach (TPMS)” w rozdziale “6. W na-
głym wypadku”.

Usterka systemu monitorowania ciśnienia w
oponach (TPMS):

Jeśli system monitorowania ciśnienia w
oponach (TPMS) nie działa prawidłowo, lampka
ostrzegawcza niskiego ciśnienia będzie migać
przez około 1 minutę po wciśnięciu włącznika
zapłonu do pozycji ON. Po minucie lampka za-
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cznie świecić światłem ciągłym. Oddaj pojazd
do kontroli do centrum INFINITI lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

Ostrzeżenie [CHECK TYRE PRESSURE] (jeśli na
wyposażeniu) nie pojawia się, jeśli lampka
ostrzegawcza niskiego ciśnienia zapala się w
celu zasygnalizowania usterki systemu TPMS.

Dodatkowe informacje, patrz “System monitoro-
wania ciśnienia w oponach (TPMS)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

OSTRZEŻENIE

• Jeśli lampka nie zapali się po wciśnięciu włącznika
zapłonu do pozycji ON, niezwłocznie oddaj pojazd
do przeglądu w ośrodku INFINITI lub w profesjonal-
nej stacji obsługi.

• Jeżeli zapali się lampka ostrzegawcza niskiego ciś-
nienia w oponach lub na wyświetlaczu pojawi się
komunikat LOW PRESSURE, unikaj gwałtownego
manewrowania kierownicą lub raptownego hamo-
wania, zmniejsz prędkość pojazdu, zjedź z drogi w
bezpieczne miejsce oraz jak najszybciej wyłącz sil-
nik. Jazda z niedopompowanymi oponami może
doprowadzić do trwałych uszkodzeń opon oraz
zwiększyć prawdopodobieństwo ich awarii. Grozi
to wystąpieniem poważnego uszkodzenia samo-
chodu, które może doprowadzić do wypadku oraz
spowodować poważne obrażenia ciała. Sprawdź
ciśnienie we wszystkich czterech oponach. Dosto-
suj ciśnienie opon do zalecanego poziomu dla opo-
ny zimnej (COLD) podanego na naklejce z informa-

cją o oponach, aby wyłączyć lampkę ostrzegawczą
niskiego ciśnienia w oponach. Jeśli lampka dalej
się pali podczas jazdy po dopompowaniu, jedna z
opon może być przebita lub mogła wystąpić uster-
ka w systemie TPMS. Jeśli opona zostanie przebita,
jak najszybciej wymień ją na zapasową lub napraw
za pomocą zestawu naprawczego (jeśli na wyposa-
żeniu). Jeśli żadna opona nie jest przebita i wszyst-
kie opony są prawidłowo napompowane, oddaj po-
jazd do kontroli w centrum INFINITI lub profesjo-
nalnej stacji obsługi.

• Pamiętaj, aby po wyregulowaniu ciśnienia w opo-
nach zresetować system TPMS. Jeżeli nie jest wy-
konywane resetowanie, system TPMS nie ostrzega
o niskim ciśnieniu opon.

• Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w
czujnik TPMS, po jego założeniu lub wymianie koła
system TPMS nie będzie działał, a lampka ostrze-
gawcza niskiego ciśnienia w oponach będzie mi-
gać przez około 1 minutę. Po minucie lampka za-
cznie świecić światłem ciągłym. Jak najszybciej
skontaktuj się z ośrodkiem INFINITI lub profesjo-
nalną stacją obsługi w celu wymiany opony i/lub
ponownego nastawienia systemu.

• Wymiana opon na inne, niż zalecane przez firmę
INFINITI może mieć negatywny wpływ na działanie
systemu TPMS.

OSTROŻNIE

• System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS) nie zastępuje regularnej kontroli ciśnienia.
Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu ciśnienia w
oponach.

• Jeśli pojazd jedzie z prędkością poniżej 25 km/h
(16 MPH), system TPMS może nie działać prawid-
łowo.

• Zwróć uwagę na prawidłowe zamontowanie opon
o zalecanym rozmiarze na wszystkich czterech ko-
łach.

Główna lampka ostrzegawcza
Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
główna lampka ostrzegawcza świeci się, jeśli na
ekranie informacji o pojeździe jest wyświetlane
jedno z poniższych wskazań.

• Ostrzeżenie NO KEY (BRAK KLUCZYKA)

• Ostrzeżenie niskiego poziomu paliwa

• Ostrzeżenie niskiego poziomu płynu spryskiwacza

• Ostrzeżenie zaciągnięcia hamulca ręcznego

• Ostrzeżenie o otwartych drzwiach/pokrywie przed-
ziału bagażowego

• Ostrzeżenie systemu inteligentnego kluczyka

• Ostrzeżenie Front radar obstruction (jeśli na wy-
posażeniu)

• Ostrzeżenie AdBlue® (jeśli na wyposażeniu)
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• Ostrzeżenie o braku dostępności zapasowego sys-
temu zapobiegania kolizjom (BCI) (jeśli na wyposa-
żeniu)

• Ostrzeżenie o usterce zapasowego systemu zapo-
biegania kolizjom (BCI) (jeśli na wyposażeniu)

• Ostrzeżenie systemu awaryjnego hamowania (jeśli
na wyposażeniu)

(Patrz: “Ekran informacji o pojeździe” w dalszej części
rozdziału).

Lampka ostrzegawcza
otwarcia pokrywy przedziału
silnika (jeśli na wyposażeniu)

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
lampka ostrzegawcza unoszonej pokrywy
przedziału silnika zapala się na około 7 sekund,
a następnie gaśnie. Oznacza to, że system uno-
szonej pokrywy przedziału silnika działa pra-
widłowo.

System unoszonej pokrywy przedziału silnika
wymaga serwisu w opisanych poniżej okolicz-
nościach. Niezwłocznie oddaj swój samochód
do kontroli (i w razie konieczności naprawy) do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

• Lampka ostrzegawcza unoszonej pokrywy przed-
ziału silnika nie gaśnie po 7 sekundach.

• Lampka ostrzegawcza otwarcia pokrywy przedzia-
łu silnika miga w sposób przerywany.

• Lampka ostrzegawcza unoszonej pokrywy przed-
ziału silnika w ogóle nie zapala się.

Jeśli nie dokonasz jego przeglądu i naprawy,
system unoszonej pokrywy przedziału silnika
może nie działać prawidłowo. (Patrz: “System
podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wy-
padków (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “1. Bez-
pieczeństwo — fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupeł-
niający system bezpieczeństwa biernego”).

Lampka i sygnał kontrolny
pasów bezpieczeństwa.

Ta lampka i towarzyszący jej sygnał dźwiękowy
przypominają kierowcy, aby zapiął pas bezpie-
czeństwa.

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON (WŁĄCZONY), zapala się lampka ostrzega-
wcza pasów bezpieczeństwa. Lampka zgaśnie
dopiero wtedy, gdy kierowca zapnie pasy.

Gdy prędkość pojazdu przekroczy 15 km/h (10
MPH), lampka zacznie migać i włączy się sygnał
dźwiękowy, jeśli pasy nie zostały zapięte. Syg-
nał dźwiękowy będzie się rozlegał przez około
90 sekund aż do chwili zapięcia pasów.

Więcej informacji na temat środków ostrożności
dotyczących korzystania z pasów bezpieczeń-
stwa znajdziesz w punkcie “Pasy bezpieczeństwa”
w rozdziale “1. Bezpieczeństwo — fotele, pasy bezpie-
czeństwa i uzupełniający system bezpieczeństwa bier-
nego”.

Lampka ostrzegawcza
systemu SRS poduszek
powietrznych

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON (WŁĄCZONY), na około 7 sekund zapali się
lampka ostrzegawcza uzupełniającego systemu
bezpieczeństwa biernego (SRS), po czym zgaś-
nie. Oznacza to, że system SRS poduszek po-
wietrznych działa prawidłowo.

Wystąpienie którejkolwiek z sytuacji opisanych
poniżej oznacza, że system SRS poduszek po-
wietrznych i pasów bezpieczeństwa z napina-
czami wymaga naprawy. Niezwłocznie oddaj
swój samochód do kontroli (i w razie koniecz-
ności naprawy) do centrum INFINITI lub profesjo-
nalnej stacji obsługi.

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek po-
wietrznych nie gaśnie po około 7 sekundach.

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek po-
wietrznych miga niejednostajnie.

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek po-
wietrznych w ogóle nie zaświeca się.

System SRS poduszek powietrznych oraz wypo-
sażone w napinacze pasy bezpieczeństwa mogą
nie działać prawidłowo, jeśli nie zostaną pod-
dane kontroli i naprawie. (Patrz: “Uzupełniający
system bezpieczeństwa biernego (SRS)” w rozdziale
“1. Bezpieczeństwo — fotele, pasy bezpieczeństwa i
uzupełniający system bezpieczeństwa biernego”).
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Lampka ostrzegająca o wodzie
w filtrze paliwa (model z
silnikiem Diesla)

Jeżeli lampka ostrzegawcza o wodzie w filtrze
paliwa zaświeci się przy pracującym silniku, nie-
zwłocznie spuść wodę z filtra paliwa. (Patrz:
“Filtr paliwa (modele z silnikiem Diesla)” w rozdziale
“8. Przeglądy i czynności wykonywane samodziel-
nie”).

OSTROŻNIE

Dalsza eksploatacja samochodu bez prawidłowego
spuszczenia wody może spowodować poważne uszko-
dzenie silnika.

Lampka ostrzegawcza
systemu kontroli dynamiki
pojazdu (VDC) (Rosja i
Ukraina)/Lampka
ostrzegawcza systemu
elektronicznej stabilizacji toru
jazdy (ESP) (Europa)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON, lampka kontrolna systemu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy (ESP)/systemu kontroli
dynamiki pojazdu (VDC) zapala się i po chwili
gaśnie.

Lampka ostrzegawcza miga podczas działania
systemu VDC/ESP.

Jeśli lampka miga w czasie jazdy, oznacza to, że
powierzchnia jezdni jest śliska i pojazd jest bli-
ski utraty przyczepności.

Jeśli lampka zaświeci się po ustawieniu włączni-
ka zapłonu w pozycji ON, może to wskazywać,
że system VDC/ESP, system utrzymywania toru
jazdy (Rosja i Ukraina – jeśli na wyposażeniu)/
dynamicznej kontroli skrętu (Europa – jeśli na
wyposażeniu), funkcja rise up i build up, system
rozkładu siły hamowania lub układ wspomaga-
nia przy ruszaniu pod górę nie działa prawidło-
wo i może wymagać naprawy. Niezwłocznie od-
daj swój samochód do kontroli (i w razie koniecz-
ności naprawy) do centrum INFINITI lub
profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli w systemie VDC/ESP wystąpiła usterka,
zostanie on wyłączony - mimo to można konty-
nuować jazdę.

Patrz punkt “System kontroli dynamiki pojazdu (VDC)
(Rosja i Ukraina)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da” lub “System elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESP) (Europa)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

LAMPKI KONTROLNE

Lampka kontrolna funkcji AFS
przednich świateł (jeśli na
wyposażeniu)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na po-
zycję ON (WŁĄCZONY), lampka ostrzegawcza
funkcji AFS przednich świateł zapala się i po
chwili gaśnie. Oznacza to, że funkcja AFS działa
prawidłowo.

Lampka ta zaświeca się również po wyłączeniu
funkcji przełącznikiem AFS (jeśli na wyposaże-
niu).

Jeśli lampka miga, może to oznaczać, że funkcja
AFS nie działa prawidłowo. Oddaj pojazd do kon-
troli do centrum INFINITI lub profesjonalnej sta-
cji obsługi. (Patrz: “Adaptywny system przedniego
oświetlenia (AFS) (jeśli na wyposażeniu)” w dalszej
części rozdziału).

Lampka kontrolna położenia
automatycznej skrzyni biegów
(AT)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na po-
zycję ON, lampka wskazuje położenie dźwigni
automatycznej skrzyni biegów.

Z wyjątkiem modeli z silnikiem Diesla 2,2 l:

W trybie manualnej zmiany biegów, gdy skrzy-
nia nie przełącza się na wybrany bieg ze względu
na aktywny tryb ochrony skrzyni biegów, lampka
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kontrolna położenia automatycznej skrzyni bie-
gów zacznie migać i rozlegnie się sygnał dźwię-
kowy.

Patrz punkt “Jazda samochodem z automatyczną
skrzynią biegów” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da” w celu uzyskania dodatkowych informacji na
ten temat.

Lampka kontrolna systemu
eliminacji martwego pola (BSI)
(zielona) (jeśli na
wyposażeniu)

Lampka zapala się na zielono po włączeniu sys-
temu eliminacji martwego pola (BSI). Lampka
gaśnie po wyłączeniu systemu.

UWAGA

Lampka ta działa razem z lampką ostrzegawczą syste-
mu sygnalizacji martwego pola (BSW)/systemu elimi-
nacji martwego pola (BSI) (pomarańczową). (Patrz:
“Lampka ostrzegawcza systemu sygnalizacji martwe-
go pola (BSW)/eliminacji martwego pola (BSI) (poma-
rańczowa) (jeśli na wyposażeniu)” we wcześniejszej
części rozdziału).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Sys-
temy sygnalizacji martwego pola (BSW)/eliminacji
martwego pola/zapobiegania kolizjom (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

Lampka kontrolna
ekonomicznego trybu jazdy
(ECO) (jeśli na wyposażeniu)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON lampka zapali się na pomarańczowo, po
czym zmieni kolor na zielony i zgaśnie.

Jeśli pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI zos-
tanie obrócone w położenie ECO, zaświeci się
lampka kontrolna ekonomicznego trybu jazdy
(ECO). Lampka zmienia kolor w zależności od
położenia pedału gazu w celu zasygnalizowania
kierowcy, jak w bardziej ekonomiczny sposób
prowadzić pojazd. Więcej informacji na ten te-
mat znajdziesz w “Tryb ECO (jeśli na wyposażeniu)”
w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

Lampka kontrolna blokady
drzwi

Lampka kontrolna zablokowania drzwi znajdują-
ca się na panelu wskaźników zapala się, gdy
wszystkie drzwi są zablokowane.

• Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
lampka kontrolna zablokowania drzwi zapala się i
pozostaje włączona, jeżeli drzwi zostały zabloko-
wane przy pomocy przełącznika centralnego za-
mka.

• Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC,
OFF lub LOCK, lampka kontrolna zablokowania
drzwi zachowuje się w następujący sposób:

– Jeśli drzwi zostały zamknięte przy pomocy
przełącznika centralnego zamka, lampka
będzie się świecić przez 30 minut.

– Jeśli drzwi zostały zamknięte przez naciś-
nięcie przycisku LOCK w inteligentnym
kluczyku lub któregokolwiek z przełączni-
ków odbierających sygnał inteligentnego
kluczyka, lampka kontrolna blokady drzwi
zapali się na 1 minutę.

Lampka gaśnie po otwarciu którychkolwiek
drzwi.

Więcej informacji na temat otwierania i zamyka-
nia drzwi znajdziesz w “Drzwi” w rozdziale “3. Kon-
trola i regulacja przed jazdą”.
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Lampka kontrolna przednich
świateł przeciwmgłowych

Ta lampka zaświeca się po włączeniu przednich
świateł przeciwmgłowych. (Patrz: “Przełącznik
świateł przeciwmgłowych” w dalszej części rozdziału).

Lampka stanu poduszki
powietrznej pasażera z przodu

Lampka stanu poduszki powietrznej przedniego
pasażera (m ) znajdująca się na lampce do
czytania zaświeci się, gdy poduszka powietrzna
pasażera z przodu zostanie wyłączona przy po-
mocy wyłącznika. Gdy poduszka powietrzna pa-
sażera z przodu zostanie włączona, lampka
zgaśnie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Sys-
tem czołowych poduszek powietrznych” w rozdziale
“1. Bezpieczeństwo — fotele, pasy bezpieczeństwa i
uzupełniający system bezpieczeństwa biernego”.

Lampka kontrolna świec
żarowych (model z silnikiem
Diesla)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON
lampka kontrolna świec żarowych zapala się i
po rozgrzaniu świec żarowych - gaśnie.

Jeżeli świece żarowe są rozgrzane, lampka kon-
trolna miga przez krótką chwilę po czym gaśnie.

Lampka kontrolna świateł
drogowych

Lampka kontrolna świateł drogowych zapala
się, gdy zostaną włączone światła drogowe.
Lampka gaśnie po przełączeniu na światła mija-
nia. (Patrz: “Przełącznik reflektorów i
kierunkowskazów” w dalszej części rozdziału).

Lampka kontrolna systemu
ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu (LDW) (zielona)
(jeśli na wyposażeniu)

Lampka zapala się na zielono po włączeniu sys-
temu zapobiegania niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu (LDP). Lampka gaśnie po wyłączeniu
systemu.

UWAGA

Lampka ta działa razem z lampką kontrolną systemu
ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(LDW) (pomarańczową). (Patrz: “Lampka kontrolna
systemu ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą
pasa ruchu (LDW) (pomarańczowa) (jeśli na
wyposażeniu)” we wcześniejszej części rozdziału).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Sys-
tem ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą pasa
ruchu (LDW)/system zapobiegania niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu (LDP) (jeśli na wyposażeniu)” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

Lampka ostrzegawcza usterki
(MIL lub MI)

OSTROŻNIE

• Dalsze użytkowanie pojazdu bez odpowiedniej na-
prawy systemu kontroli silnika może doprowadzić
do znacznego pogorszenia się właściwości jezd-
nych, zwiększonego zużycia paliwa i uszkodzenia
systemu kontroli silnika, co może mieć wpływ na
gwarancję.

• Nieprawidłowa konfiguracja systemu kontroli sil-
nika może spowodować niezgodność z lokalnymi i
krajowymi normami i przepisami dotyczącymi emi-
sji spalin.

Z wyjątkiem modelu z silnikiem Diesla 2,2 l:

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON (WŁĄCZONY), zapala się lampka sygnalizują-
ca usterkę. Lampka gaśnie po uruchomieniu sil-
nika. Oznacza to, że system kontroli silnika dzia-
ła prawidłowo.

Model z silnikiem Diesla 2,2 l:

Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w po-
zycji ON, lampka sygnalizująca usterkę zapala
się i po chwili gaśnie. Oznacza to, że system
kontroli silnika działa prawidłowo.

Modele z silnikiem benzynowym:

Jeśli lampka zaświeci się, podczas gdy silnik jest
włączony, może to oznaczać, że system kontroli
silnika nie działa poprawnie i wymaga naprawy.

2-18 Wskaźniki i przełączniki



Niezwłocznie oddaj swój samochód do kontroli
(i w razie konieczności naprawy) do centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli lampka zacznie migać, podczas gdy silnik
jest włączony, może to wskazywać na usterkę w
systemie kontroli emisji spalin. W takiej sytuacji
system kontroli emisji spalin może nie działać
prawidłowo i może wymagać naprawy. Nie-
zwłocznie oddaj swój samochód do kontroli (i w
razie konieczności naprawy) do centrum INFINITI
lub profesjonalnej stacji obsługi.

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l (bez systemu
AdBlue® SCR):

Jeśli lampka zaświeci się, podczas gdy silnik jest
włączony, może to oznaczać, że system kontroli
silnika nie działa poprawnie i wymaga naprawy.
Niezwłocznie oddaj swój samochód do kontroli
(i w razie konieczności naprawy) do centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l (z systemem
AdBlue® SCR):

Jeśli lampka zaświeci się przy włączonym silni-
ku, może to oznaczać, że system kontroli silnika
i/lub system selektywnej redukcji katalitycznej
AdBlue® (SCR) nie działają prawidłowo i mogą
wymagać naprawy. Niezwłocznie oddaj swój sa-
mochód do kontroli (i w razie konieczności na-
prawy) do centrum INFINITI lub profesjonalnej
stacji obsługi.

Środki ostrożności:

W celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka wy-
stąpienia uszkodzenia systemu kontroli silnika,
gdy miga lampka sygnalizująca usterkę (MIL):

• Nie przekraczaj prędkości 70 km/h (43 MPH).

• Unikaj gwałtownego przyspieszania i zwalniania.

• Unikaj stromych podjazdów.

• Unikaj przewożenia lub holowania niepotrzebnych
ładunków.

Lampka kontrolna tylnego
światła przeciwmgłowego

Ta lampka zapala się po włączeniu tylnych świa-
teł przeciwmgłowych. (Patrz: “Przełącznik świateł
przeciwmgłowych” w dalszej części rozdziału).

Lampka kontrolna systemu
bezpieczeństwa

Lampka kontrolna systemu bezpieczeństwa mi-
ga, kiedy włącznik zapłonu znajduje się w po-
zycji ACC, “OFF” (wyłączony) lub LOCK. Funkcja
ta sygnalizuje, że zamontowany w pojeździe sys-
tem bezpieczeństwa działa prawidłowo.

Jeżeli system bezpieczeństwa nie działa prawid-
łowo, to lampka ta nie zgaśnie po przekręceniu
kluczyka w stacyjce w położenie “ON”. (Patrz:
“System bezpieczeństwa” w rozdziale “3. Kontrola i
regulacja przed jazdą” jeśli chcesz uzyskać więcej
informacji.)

Lampka kontrolna małych
elementów oświetlenia

Zapalona lampka kontrolna małych elementów
oświetlenia sygnalizuje, że świecą się światła
tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przed-
nie światła pozycyjne i oświetlenie tablicy roz-
dzielczej. Lampka gaśnie po wyłączeniu m .

Lampka kontrolna systemu
Stop/Start (jeśli na
wyposażeniu)

Lampka kontrolna systemu Stop/Start świeci
się podczas działania systemu Stop/Start.

Jeśli po wyłączeniu silnika przez system zosta-
nie otwarta pokrywa przedziału silnika, lampka
kontrolna systemu Stop/Start zacznie szybko
migać.

Jeśli w systemie Stop/Start zostanie wykryta
usterka, lampka kontrolna systemu zacznie wol-
no migać.

UWAGA

• Gdy lampka kontrolna systemu Stop/Start szybko
miga (w przybliżeniu dwa razy na sekundę), na-
leży zamknąć pokrywę silnika. Otwarcie pokrywy
silnika powoduje całkowite wyłączenie silnika. W
takiej sytuacji należy ponownie uruchomić silnik
włącznikiem zapłonu.

• Gdy lampka kontrolna systemu Stop/Start miga
wolno (w przybliżeniu raz na sekundę), jak naj-
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szybciej oddaj pojazd do kontroli (i w razie ko-
nieczności naprawy) systemu do centrum NISSAN
lub profesjonalnej stacji obsługi.

Lampki kontrolne
kierunkowskazów/świateł
awaryjnych

Lampki kontrolne kierunkowskazów/świateł
awaryjnych migają, jeśli przełącznik kierunkow-
skazu lub świateł awaryjnych jest włączony.
(Patrz: “Przełącznik reflektorów i kierunkowskazów”
w dalszej części rozdziału lub “Włącznik świateł
awaryjnych” w rozdziale “6. W nagłym wypadku”).

Lampka kontrolna informująca
o wyłączeniu systemu kontroli
dynamiki pojazdu (VDC) (Rosja
i Ukraina)/lampka kontrolna
informująca o wyłączeniu
systemu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy (ESP)
(Europa)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
ON lampka kontrolna informująca o wyłączeniu
systemu kontroli dynamiki pojazdu (VDC)/
lampka kontrolna informująca o wyłączeniu sys-
temu elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP)
zapala się i po chwili gaśnie.

Lampka ta zapala się, gdy wyłącznik systemu
kontroli dynamiki pojazdu/elektronicznej stabi-
lizacji toru jazdy (VDC/ESP OFF) zostaje wciśnię-
ty do pozycji OFF (wyłączony).

Gdy wyłącznik systemu kontroli dynamiki pojaz-
du/elektronicznej stabilizacji toru jazdy (VDC/
ESP OFF) zostanie wciśnięty do pozycji OFF (wy-
łączony), system VDC/ESP wyłączy się.

Patrz punkt “System kontroli dynamiki pojazdu (VDC)
(Rosja i Ukraina)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da” lub “System elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESP) (Europa)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

PRZYPOMNIENIA DŹWIĘKOWE

Ostrzeżenie o zużyciu klocków
hamulcowych
Hamulce tarczowe wyposażone są w dźwiękowe
ostrzeżenia o zużyciu klocków. Jeżeli klocek ha-
mulcowy wymaga wymiany, emituje wysoki pi-
szczący dźwięk, gdy pojazd porusza się.
Piszczący dźwięk początkowo rozlega się tylko
podczas naciskania na pedał hamulca. Gdy klo-
cek będzie bardziej zużyty, dźwięk będzie sły-
szalny również przy zwolnionym pedale hamul-
ca.

Niezwłocznie oddaj swój samochód do kontroli
(i w razie konieczności naprawy) do centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi. (Patrz:
“Hamulce” w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wy-
konywane samodzielnie”).

Sygnał przypomnienia o kluczu
Sygnał przypomnienia o kluczu rozlegnie się w
chwili, gdy system wykryje jedną z poniższych
czynności:

• Drzwi kierowcy zostają otwarte, podczas gdy
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub
“OFF”.

• Przełącznik centralnego zamka zostaje wciśnięty
do pozycji zamkniętej, gdy drzwi kierowcy są ot-
warte, a włącznik zapłonu znajduje się w położeniu
ACC lub ON.

• Przełącznik centralnego zamka zostaje wciśnięty
do pozycji zamkniętej, gdy są otwarte którekolwiek
z drzwi z wyjątkiem drzwi kierowcy.

Pamiętaj, aby ustawić włącznik zapłonu na po-
zycję LOCK, gdy są otwarte drzwi, i zabrać ze
sobą inteligentny kluczyk, gdy wysiadasz z sa-
mochodu.

System inteligentnego kluczyka jest wyposażo-
ny w wewnętrzny i zewnętrzny sygnał dźwięko-
wy, uruchamiany w określonych warunkach. Gdy
usłyszysz sygnał, pamiętaj, aby sprawdzić za-
równo pojazd, jak i inteligentny kluczyk. (Patrz:
“System inteligentnego kluczyka” w rozdziale “3. Kon-
trola i regulacja przed jazdą”).
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Sygnał przypomnienia o światłach
Sygnał przypomnienia o światłach będzie sły-
chać przy otworzonych drzwiach kierowcy w na-
stępujących sytuacjach:

• Przełącznik reflektorów jest ustawiony w położeniu
m lub m , a włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji Acc, “OFF” (wyłączony) lub LOCK (blokada).

Sygnał będzie również słychać przez 2 sekundy,
gdy włącznik zapłonu zostanie wciśnięty do po-
zycji ACC, “OFF” lub LOCK przy włączonych
światłach przeciwmgłowych oraz przełączniku
reflektorów ustawionym w położeniu <AUTO>.

Pamiętaj, aby przy wysiadaniu z pojazdu ustawić
przełącznik reflektorów w położeniu <OFF> lub
<AUTO>, zaś przełącznik świateł przeciwmgło-
wych w pozycji <OFF>.

Sygnał przypomnienia o hamulcu
postojowym
Sygnał przypomnienia rozlegnie się, jeśli pojazd
porusza się z prędkością ponad 7 km/h (4 MPH)
przy włączonym hamulcu postojowym. Zatrzy-
maj pojazd i zwolnij hamulec.

Brzęczyk ostrzegawczy systemu
Stop/Start (jeśli na wyposażeniu)
Brzęczyk ostrzegawczy systemu Stop/Start włą-
cza się, gdy podczas działania systemu Stop/
Start zostaje otwarta pokrywa silnika.

UWAGA

• Zamknij pokrywę silnika. Otwarcie pokrywy silnika
powoduje całkowite wyłączenie silnika. W takiej
sytuacji należy ponownie uruchomić silnik włącz-
nikiem zapłonu.

Ekran informacji o pojeździej1 znajduje się po-
między obrotomierzem a prędkościomierzem i
wyświetla informacje z poniższych systemów
(jeśli na wyposażeniu), a także inne dane i ko-
munikaty ostrzegawcze.

• Automatyczna skrzynia biegów (AT)

– “Lampki ostrzegawcze, lampki kontrolne i
przypomnienia dźwiękowe” we wcześniejszej
części rozdziału.

– “Jazda samochodem z automatyczną skrzynią
biegów” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

• Tempomat

– “Tempomat (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

• System wspomagania kontroli dystansu (DCA)

– “System wspomagania kontroli dystansu
(DCA) (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

SIC4323Z
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• System inteligentnego tempomatu (ICC)

– “System inteligentnego tempomatu (ICC) (jeśli
na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie
i jazda”.

• System awaryjnego hamowania

– “System awaryjnego hamowania (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i
jazda”.

• Predykcyjny system ostrzegania przed kolizjami z
przodu

– “Predykcyjny system ostrzegania przed koliz-
jami z przodu (jeśli na wyposażeniu)” w rozdzia-
le “5. Uruchamianie i jazda”.

• Zapasowy system zapobiegania kolizjom (BCI)

– “Zapasowy system zapobiegania kolizjom
(BCI) (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

• Ogranicznik prędkości

– “Ogranicznik prędkości” w rozdziale “5. Uru-
chamianie i jazda”.

• System inteligentnego kluczyka

– “System inteligentnego kluczyka” w rozdziale
“3. Kontrola i regulacja przed jazdą”.

– “Wciskany włącznik zapłonu” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

• Pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI

– “Pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI” w roz-
dziale “5. Uruchamianie i jazda”.

– System Stop/Start

– “System Stop/Start (jeśli na wyposażeniu)” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

• System AdBlue® SCR

– “System selektywnej redukcji katalitycznej Ad-
Blue® (SCR) (jeśli na wyposażeniu modeli z
silnikiem Diesla)” w rozdziale “5. Uruchamianie
i jazda”.
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WSKAŹNIKI DZIAŁANIA

1. Wskaźnik uruchomienia silnika
Wskaźnik ten jest wyświetlany, gdy dźwignia
skrzyni biegów znajduje się w pozycji P (parko-
wanie).

Wskaźnik ten informuje, że silnik włączy się po
naciśnięciu przełącznika zapłonu przy wciśnię-
tym pedale hamulca. Możesz uruchomić silnik
bezpośrednio z dowolnej pozycji.

2. Wskaźnik usterki zwalniania
blokady kierownicy
Wskaźnik ten pokazuje się, gdy nie można zwol-
nić kierownicy z pozycji blokady LOCK.

W razie pojawienia się tego wskaźnika naciśnij
włącznik zapłonu, delikatnie kręcąc kierownicą
w prawo i lewo.

3. Ostrzeżenie [NO KEY]
Ostrzeżenie to pojawia się w następujących sy-
tuacjach.

Brak kluczyka wewnątrz pojazdu:

Ostrzeżenie to pojawia się, gdy drzwi zostaną
zamknięte, inteligentny kluczyk znajduje się po-
za pojazdem, zaś włącznik zapłonu znajduje się
w pozycji ACC lub ON. Dopilnuj, aby inteligentny
kluczyk znajdował się w pojeździe.

Niezarejestrowany inteligentny kluczyk:

Ostrzeżenie to pojawia się, gdy włącznik zapło-
nu naciskany jest z pozycji LOCK, a inteligentny
kluczyk nie może być rozpoznany przez system.
Nie możesz włączyć silnika niezarejestrowanym
kluczykiem. Używaj zarejestrowanego inteli-
gentnego kluczyka.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Sys-
tem inteligentnego kluczyka” w rozdziale “3. Kontrola
i regulacja przed jazdą”.

4. Ostrzeżenie [SHIFT P]
Ostrzeżenie to pokazuje się po wciśnięciu włącz-
nika zapłonu w celu wyłączenia silnika, gdy
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w pozycji
innej niż P (parkowanie).

Jeśli pojawi się to ostrzeżenie, przesuń dźwignię
skrzyni biegów do pozycji P (parkowanie) lub
wciśnij włącznik zapłonu w pozycję ON.

5. Ostrzeżenie [PUSH]
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy włącznik zapło-
nu znajduje się w pozycji ACC, a dźwignia skrzy-
ni biegów zostaje przesunięta na pozycję P (par-
kowanie), po tym jak pojawiło się ostrzeżenie
SHIFT P.

Aby ustawić włącznik zapłonu na pozycję “OFF”,
wykonaj następujące czynności:

Ostrzeżenie SHIFT P → (Przesuń dźwignię skrzy-
ni biegów do pozycji P) → Ostrzeżenie PUSH →

(Wciśnij włącznik zapłonu → Włącznik zapłonu
zostaje ustawiony w pozycji ON) → Ostrzeżenie
PUSH → (Wciśnij włącznik zapłonu → Włącznik
zapłonu zostaje ustawiony w pozycji “OFF”)

6. Wskaźnik rozładowania baterii
inteligentnego kluczyka
Wskaźnik ten pokazuje się, gdy wyczerpuje się
bateria inteligentnego kluczyka.

Jeśli pojawi się ten wskaźnik, wymień baterię na
nową. (Patrz: “Bateria inteligentnego kluczyka” w
rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane samo-
dzielnie”).

7. Wskaźnik uruchomienia silnika w
przypadku usterki systemu
inteligentnego kluczyka
Wskaźnik pojawia się, gdy bateria w inteligent-
nym kluczyku jest bliska rozładowania lub gdy
nie działa prawidłowo komunikacja między sys-
temem inteligentnego kluczyka a pojazdem.

Jeśli wskaźnik się zaświeci, dotknij włącznika
zapłonu inteligentnym kluczykiem, jednocześ-
nie naciskając pedał hamulca. (Patrz: “Rozłado-
wanie baterii inteligentnego kluczyka” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”).
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8. Ostrzeżenie [RELEASE PARKING
BRAKE]
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy prędkość pojaz-
du przekracza 7 km/h (4 MPH), a zaciągnięty jest
hamulec postojowy. Zwolnij hamulec postojo-
wy, aby ostrzeżenie się wyłączyło.

9. Ostrzeżenie niskiego poziomu
paliwa
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy poziom paliwa
w zbiorniku zaczyna być niski. Jak najszybciej
uzupełnij paliwo, najlepiej zanim wskaźnik
osiągnie poziom 0 (pusty).

Po osiągnięciu przez wskaźnik poziomu 0 (pus-
ty) w zbiorniku będzie pozostawać niewielka
rezerwa paliwa.

10. Ostrzeżenie o niskim poziomie
płynu spryskiwaczy [LOW WASHER]
Ostrzeżenie to pokazuje się, gdy jest niski po-
ziom płynu do spryskiwaczy w zbiorniku. Uzu-
pełnij poziom płynu stosownie do potrzeb.
(Patrz: “Płyn spryskiwacza” w rozdziale “8. Przeglądy
i czynności wykonywane samodzielnie”).

11. Ostrzeżenie [DOOR]/[TRUNK]
[OPEN] (włącznik zapłonu w pozycji
ON)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy którekolwiek z
drzwi i/lub pokrywa bagażnika są otwarte lub
niedomknięte. Ikona pojazdu pojawiająca się na

wyświetlaczu pokazuje, które drzwi (lub pokry-
wa bagażnika) są otwarte. Upewnij się, że
wszystkie drzwi i bagażnik są zamknięte.

12. Ostrzeżenie systemu
inteligentnego kluczyka
Ostrzeżenie pojawia się, jeśli w systemie bloka-
dy kierownicy lub systemie inteligentnego klu-
czyka zostanie wykryta usterka.

Jeśli ostrzeżenie pojawia się przy wyłączonym
silniku, nie można zwolnić blokady kierownicy i
uruchomić silnika. Jeśli ostrzeżenie pojawia się
przy pracującym silniku, można kontynuować
jazdę. Niemniej jednak należy jak najszybciej
oddać pojazd do naprawy do centrum INFINITI
lub profesjonalnej stacji obsługi.

13. Ostrzeżenie “Check tyre pressure”
(jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie pojawia się po zapaleniu się lampki
ostrzegawczej niskiego ciśnienia opon w zesta-
wie wskaźników i wykryciu niskiego ciśnienia w
oponach.

Ostrzeżenie wyświetla się za każdym razem, gdy
wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON po-
zycji tak długo, jak świeci się lampka ostrzega-
jąca o niskim ciśnieniu w oponach. Jeśli
wyświetli się to ostrzeżenie, zatrzymaj pojazd i
dostosuj ciśnienie do zalecanego poziomu dla
opony zimnej (COLD) podanego na naklejce z

informacją o oponach. (Patrz: “System monitoro-
wania ciśnienia w oponach (TPMS)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”).

14. Wskaźnik [TIMER]
Wskaźnik pojawia się, gdy zostaje uruchomiony
wskaźnik ustawionego czasu. Można ustawić
ten czas do sześciu godzin. (Patrz: “Komputer
pokładowy” w dalszej części rozdziału).

15. Ostrzeżenie [LOW OUTSIDE TEMP]
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy temperatura
zewnętrzna spada poniżej 3°C (37°F). Ostrzeże-
nie to można ustawić tak, aby się nie wyświetla-
ło. (Patrz: “Komputer pokładowy” w dalszej części
rozdziału).

16. Ostrzeżenie o reflektorach
Ostrzeżenie to wyświetla się, gdy reflektory LED
nie działają prawidłowo. Oddaj pojazd do kon-
troli do centrum INFINITI lub profesjonalnej sta-
cji obsługi.

17. Ostrzeżenie Front radar
obstruction (jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy obszar czujnika
na przednim zderzaku jest pokryty brudem lub
przesłonięty, co uniemożliwia wykrycie pojazdu
z przodu.
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Następujące systemy zostaną automatycznie
wyłączone:

• System inteligentnego tempomatu (ICC)

• System wspomagania kontroli dystansu (DCA)

• System awaryjnego hamowania

• Predykcyjny system ostrzegania przed kolizjami z
przodu

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Sys-
tem inteligentnego tempomatu (ICC) (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”,
“System wspomagania kontroli dystansu (DCA) (jeśli
na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da”, “System awaryjnego hamowania (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”
lub “Predykcyjny system ostrzegania przed kolizjami
z przodu (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uru-
chamianie i jazda”.

18. Ostrzeżenie o braku dostępności
zapasowego systemu zapobiegania
kolizjom (BCI) (jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy zapasowy sys-
tem zapobiegania kolizjom (BCI) jest chwilowo
niedostępny.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
“Tymczasowe wyłączenie systemu BCI” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

19. Ostrzeżenie o usterce zapasowego
systemu zapobiegania kolizjom (BCI)
(jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy zapasowy sys-
tem zapobiegania kolizjom (BCI) nie działa pra-
widłowo.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
“Usterka w systemie BCI” w rozdziale “5. Uruchamia-
nie i jazda”.

20. Ostrzeżenie AdBlue® (jeśli na
wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy w zbiorniku koń-
czy się AdBlue® lub wystąpiła usterka w syste-
mie selektywnej redukcji katalitycznej AdBlue®
(SCR). Patrz punkt “Wyświetlanie ostrzeżeń
AdBlue®” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

21. Wskaźnik tempomatu (jeśli na
wyposażeniu) (modele bez wskaźnika
ogranicznika prędkości)
Wskaźnik głównego przełącznika tempomatu
(CRUISE) pokazuje się, gdy przełącznik ten zos-
tanie wciśnięty. Gdy główny przełącznik zosta-
nie naciśnięty ponownie, wskaźnik tempomatu
CRUISE zniknie. Gdy wyświetla się wskaźnik
tempomatu CRUISE, działa system tempomatu.

Wskaźnik ustawień tempomatu (SET) wyświetla
się, gdy prędkość pojazdu jest kontrolowana
przez system tempomatu. Jeśli podczas pracy
silnika miga wskaźnik SET, może to oznaczać, że

system tempomatu nie działa prawidłowo. Od-
daj pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub
profesjonalnej stacji obsługi.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
“Tempomat (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

22. Wskaźnik tempomatu (jeśli na
wyposażeniu) (modele ze
wskaźnikiem ogranicznika prędkości)
Wskaźnik głównego przełącznika tempomatu
(CRUISE) pokazuje się, gdy przełącznik ten zos-
tanie wciśnięty. Gdy główny przełącznik zosta-
nie naciśnięty ponownie, wskaźnik tempomatu
CRUISE zniknie. Gdy wyświetla się wskaźnik
tempomatu CRUISE, działa system tempomatu.

Wskaźnik ustawień tempomatu (SET) wyświetla
się, gdy prędkość pojazdu jest kontrolowana
przez system tempomatu. Jeśli podczas pracy
silnika miga wskaźnik SET, może to oznaczać, że
system tempomatu nie działa prawidłowo. Od-
daj pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub
profesjonalnej stacji obsługi.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
“Tempomat (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.
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23. Wskaźnik inteligentnego
tempomatu (ICC) (jeśli na
wyposażeniu) (modele bez wskaźnika
ogranicznika prędkości)
Wskaźnik (CRUISE) głównego przełącznika inte-
ligentnego tempomatu (ICC) wyświetla się po
naciśnięciu głównego przełącznika systemu in-
teligentnego tempomatu (ICC). Po ponownym
naciśnięciu głównego przełącznika wskaźnik
ten znika. Wyświetlanie się wskaźnika CRUISE
informuje o działaniu systemu inteligentnego
tempomatu (ICC).

Wskaźnik ustawienia tempomatu SET zostaje
wyświetlony, gdy prędkością pojazdu steruje
konwencjonalny (utrzymujący stałą prędkość)
tryb systemu ICC.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Sys-
tem inteligentnego tempomatu (ICC) (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

24. Wskaźnik inteligentnego
tempomatu (ICC) (jeśli na
wyposażeniu) (modele ze
wskaźnikiem ogranicznika prędkości)
Wskaźnik (CRUISE) głównego przełącznika inte-
ligentnego tempomatu (ICC) wyświetla się po
naciśnięciu głównego przełącznika systemu in-
teligentnego tempomatu (ICC). Po ponownym
naciśnięciu głównego przełącznika wskaźnik

ten znika. Wyświetlanie się wskaźnika CRUISE
informuje o działaniu systemu inteligentnego
tempomatu (ICC).

Wskaźnik ustawienia tempomatu SET zostaje
wyświetlony, gdy prędkością pojazdu steruje
konwencjonalny (utrzymujący stałą prędkość)
tryb systemu ICC.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Sys-
tem inteligentnego tempomatu (ICC) (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

25. Wskaźnik ogranicznika prędkości
(modele bez systemu inteligentnego
tempomatu (ICC))
Wskaźnik głównego przełącznika ogranicznika
prędkości (LIMIT) wyświetla się po naciśnięciu
tego przełącznika. Gdy główny przełącznik zos-
tanie naciśnięty ponownie, wskaźnik LIMIT
zgaśnie.

Wskaźnik ustawienia ogranicznika prędkości
(SET) pokazuje się, gdy działa ogranicznik pręd-
kości.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
“Ogranicznik prędkości” w rozdziale “5. Uruchamianie
i jazda”.

26. Wskaźnik ogranicznika prędkości
(modele z systemem inteligentnego
tempomatu (ICC))
Wskaźnik głównego przełącznika ogranicznika
prędkości (LIMIT) wyświetla się po naciśnięciu
tego przełącznika. Gdy główny przełącznik zos-
tanie naciśnięty ponownie, wskaźnik LIMIT
zgaśnie.

Wskaźnik ustawienia ogranicznika prędkości
(SET) pokazuje się, gdy działa ogranicznik pręd-
kości.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
“Ogranicznik prędkości” w rozdziale “5. Uruchamianie
i jazda”.

27. Wskaźnik przełącznika systemu
wspomagania kontroli dystansu (DCA)
(jeśli na wyposażeniu)
Wskaźnik zostaje wyświetlony po naciśnięciu
przełącznika systemu wspomagania kontroli
dystansu (DCA). Po ponownym naciśnięciu prze-
łącznika wskaźnikznika. Wskaźnik informuje, że
system DCA jest włączony. (Patrz: “System wspo-
magania kontroli dystansu (DCA) (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”).

28. Wskaźnik wyboru trybu jazdy
INFINITI
Po wybraniu jednego z trybów przez około 2
sekundy wyświetlany jest wskaźnik wybranego
trybu jazdy.
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• STANDARD

• SPORT (jeśli na wyposażeniu)

• ECO (jeśli na wyposażeniu)

• SNOW

(Patrz: “Pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI” w roz-
dziale “5. Uruchamianie i jazda”).

29. Wskaźnik zapasowego systemu
zapobiegania kolizjom (BCI) (jeśli na
wyposażeniu)
Wskaźnik włączenia systemu BCI (SYSTEM ON)
pojawia się, gdy dźwignia skrzyni biegów znaj-
duje się w pozycji “R” (bieg wsteczny), a zapa-
sowy system zapobiegania kolizjom (BCI) jest
włączony.

Jeśli system BCI zostanie wyłączony za pomocą
wyłącznika BCI, pojawi się wskaźnik wyłączenia
systemu BCI (SYSTEM OFF).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Sys-
temy sygnalizacji martwego pola (BSW)/eliminacji
martwego pola/zapobiegania kolizjom (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

30. Wskaźnik systemu Stop/Start
(jeśli na wyposażeniu)
Wskaźnik systemu Stop/Start pokazuje stan
systemu Stop/Start. Patrz punkt “System Stop/
Start (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Urucha-
mianie i jazda”.

WSKAŹNIKI KONSERWACJI

1. Wskaźnik wymiany oleju
silnikowego [OIL] (model z silnikiem
benzynowym)
Wskaźnik ten pojawia się, gdy nadchodzi usta-
lony czas wymiany oleju silnikowego. Możesz
ustawić lub zresetować odległość, po której na-
leży wymienić olej silnikowy. (Patrz: “Komputer
pokładowy” w dalszej części rozdziału).

2. Wskaźnik wymiany filtra oleju
[FILTER]
Wskaźnik ten pokazuje się, gdy zbliża się usta-
lony czas wymiany filtra oleju. Możesz ustawić
lub zresetować odległość, po której należy wy-
mienić filtr oleju. (Patrz: “Komputer pokładowy” w
dalszej części rozdziału).

3. Wskaźnik wymiany opon [TIRE]
Wskaźnik ten pojawia się, gdy zbliża się ustalo-
ny czas na wymianę opon. Możesz ustawić lub
zresetować odległość, po której należy wymie-
nić opony. (Patrz: “Komputer pokładowy” w dalszej
części rozdziału).

4. Wskaźnik innych elementów
[OTHER]
Wskaźnik ten wyświetla się, gdy zbliża się czas
wymiany innych elementów niż olej silnikowy,
filtr oleju, czy opony. Możesz ustawić lub zrese-
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tować odległość, po której należy wymienić te
pozostałe elementy. (Patrz: “Komputer
pokładowy” w dalszej części rozdziału).

Więcej wskaźników przypominających o prze-
glądzie znajduje się na konsoli środkowej.
(Patrz: “Korzystanie z przycisku ECON (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “4. Wyświetlacz, ogrzewa-
nie i klimatyzator, system audio”).

KOMPUTER POKŁADOWY

Przełączniki komputera pokładowego znajdują
się po prawej lub lewej stronie tablicy rozdziel-
czej. Aby uruchomić komputer pokładowy, na-
ciśnij bok lub przód przełączników według po-
wyższego rysunku.

jA m przełącznik

jB m przełącznik

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
można wybrać dany tryb komputera pokładowe-
go naciskając przełącznik mjA .

Za każdym naciśnięciem m przełącznikajA
wyświetlacz zmienia się w następujący sposób:

Bieżące zużycie paliwa → Średnie zużycie pali-
wa i prędkość → Okresowy licznik czasu oraz
przebiegu → Odległość do wyczerpania się pa-
liwa (dte) → Temperatura powietrza na zewnątrz
(ICY) → Ustawienia → Ostrzeżenie/sprawdź
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1. Bieżące zużycie paliwa
(km/l, l/100 km)
W trybie bieżącego zużycia paliwa wyświetlane
jest chwilowe zużycie paliwa.

2. Średnie zużycie paliwa
(km/l, l/100 km) i prędkość (km/h)
Zużycie paliwa:

Tryb średniego zużycia paliwa informuje o śred-
nim spalaniu od ostatniego wyzerowania. Wy-
zerować można, naciskając przycisk mjB

przez dłużej niż 1 sekundę. (Jednocześnie wy-
zerowana zostaje średnia prędkość).

Wyświetlacz aktualizuje się co 30 sekund. Przez
pierwsze 500 m (w przybliżeniu) po wyzerowa-
niu wyświetlacz pokazuje “----”.

Prędkość:

Tryb średniej prędkości pokazuje średnią pręd-
kość pojazdu od ostatniego wyzerowania. Wy-
zerować można, naciskając przycisk mjB
przez dłużej niż 1 sekundę. (Jednocześnie zos-
taje wyzerowane średnie zużycie paliwa).

Wyświetlacz aktualizuje się co 30 sekund. Przez
pierwsze 30 sekund po wyzerowaniu wyświet-
lacz pokazuje “----”.

3. Okresowy licznik czasu i przebiegu
(km)
Czas jazdy:

Tryb czasu jazdy (Time) informuje o czasie, jaki
upłynął od ostatniego zerowania. Wyświetlany
czas można wyzerować, naciskając m prze-
łącznikjB przez dłużej niż 1 sekundę. (Jedno-
cześnie zostaje wyzerowany licznik okresowego
przebiegu).

Licznik okresowego przebiegu:

Tryb licznika okresowego przebiegu pokazuje
całkowitą odległość, jaką pojazd przejechał od
ostatniego wyzerowania. Wyzerować można, na-
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ciskając przycisk mjB przez dłużej niż 1 se-
kundę. (Jednocześnie zostaje wyzerowany “czas
jazdy”).

4. Odległość do wyczerpania paliwa
(dte — km)
Tryb odległości do wyczerpania paliwa (dte) in-
formuje Cię o szacowanej odległości, jaką moż-
na przejechać bez uzupełniania paliwa. Odleg-
łość ta jest obliczana na bieżąco, na podstawie
ilości paliwa w baku i aktualnego spalania.

Wyświetlacz aktualizuje się co 30 sekund.

Tryb dte posiada funkcję ostrzegania o wyczer-
pywaniu się paliwa. Jeśli poziom paliwa jest ni-
ski, na ekranie wyświetlacza pokazuje się
ostrzeżenie.

Gdy poziom paliwa spadnie jeszcze niżej, komu-
nikat wyświetlacza zmieni się na “----”.

• Jeśli paliwo zostanie uzupełnione o małą ilość, tuż
przed ustawieniem włącznika zapłonu na pozycję
“OFF” (wyłączony) komunikat ten może być nadal
wyświetlany.

• Podczas jazdy w górę wzniesienia lub na zakręcie
paliwo w zbiorniku się przemieszcza, co może chwi-
lowo wpłynąć na wskazania na wyświetlaczu.

5. Temperatura powietrza
zewnętrznego ([ICY] — °C lub °F)
Temperatura zewnętrzna jest wyświetlana w
skali Celsjusza lub Fahrenheita, w zakresie od
−30 do 60°C (od −22 do 140°F).

Tryb wyświetlania temperatury powietrza na
zewnątrz posiada funkcję ostrzegania o niskiej
temperaturze. Jeśli temperatura powietrza na
zewnątrz spada poniżej 3°C (37°F), na ekranie
wyświetlacza pokazuje się ostrzeżenie.

Czujnik temperatury powietrza na zewnątrz
znajduje się z przodu chłodnicy. Na działanie
czujnika może wpłynąć temperatura nawierzch-
ni lub silnika, kierunek wiatru oraz inne warunki
jazdy. Wyświetlana temperatura może być różna
od faktycznej temperatury zewnętrznej lub tem-
peratury wyświetlanej na różnych znakach lub
tablicach.

[SETTING]
Zmiana ustawień jest możliwa przy uruchomio-
nym silniku.

Zmiana ustawień może być niemożliwa, gdy po-
jazd porusza się lub gdy jest wyświetlane
ostrzeżenie lub komunikat dotyczące obsługi.

Dla wprowadzania ustawień używa się m
przełącznikajA oraz m przełącznikajB .

Naciśnij przełącznik mjB , aby wybrać menu.

Naciśnij przełącznik mjA , aby wejść do me-
nu.

[SKIP]:

Naciśnij m przełącznik jA , aby przejść do
trybu ostrzeżenie/sprawdź.

Naciśnij m przełącznikjB , aby wybrać inne
menu.

[ALERT]:

W menu ALERT znajdują się 3 podmenu.

• [BACK]
Wybierz to podmenu, aby powrócić do górnej stro-
ny trybu ustawień.

• [TIMER]
Wybierz to podmenu, aby sprecyzować, kiedy ma
zostać włączony wskaźnik [TIMER].

• [ICY]
Wybierz tę opcję, aby wyświetlać ostrzeżenie o ni-
skiej temperaturze zewnętrznej.
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[MAINTENANCE]:

W menu MAINTENANCE znajduje się 5 podmenu.

• [BACK]
Wybierz to podmenu, aby powrócić do górnej stro-
ny trybu ustawień.

• [OIL]
Wybierz to podmenu, aby ustawić lub zresetować
odległość do wymiany oleju silnikowego (model z
silnikiem benzynowym).

Wybierz to podmenu, aby zresetować odleg-
łość do wymiany oleju silnikowego (model z
silnikiem Diesla).

• [FILTER]
Wybierz to podmenu, aby ustawić lub zresetować
odległość do wymiany filtra oleju.

• [TIRE]
Wybierz to podmenu, aby ustawić lub zresetować
odległość do wymiany opon.

• [OTHER]
Wybierz to podmenu, aby ustawić lub zresetować
odległość do wymiany elementów innych niż olej
silnikowy, filtr oleju i opony.

[OPTIONS]:

W menu OPTIONS znajdują się 4 podmenu.

• [BACK]
Wybierz to podmenu, aby powrócić do górnej stro-
ny trybu ustawień.

• [LANGUAGE] (jeśli na wyposażeniu)
Wybierz to podmenu, aby ustawić język wyświetla-
cza.

• [UNIT] (jeśli na wyposażeniu)
Wybierz to podmenu, jeżeli chcesz wyświetlać war-
tości w jednostkach metrycznych km/l lub l/100
km, itd.

• [EFFECTS]

Wybierz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć
opisane poniżej efekty tarczy wskaźników.

– Przy uruchamianiu silnika wskazówki na
tarczach wskaźników zatoczą łuk.

Zerowanie systemu TPMS:

W menu zerowania systemu TPMS znajdują się 2
podmenu.

• [BACK]

Wybierz tę opcję, aby powrócić do głównej
strony trybu ustawień.

• [START]

To podmenu umożliwia wyzerowanie syste-
mu monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS). Więcej informacji znajdziesz w punk-
cie “System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

STOP/START (jeśli na wyposażeniu):

W menu systemu Stop/Start znajdują się 3 pod-
menu.

• [BACK]

Wybierz tę opcję, aby powrócić do głównej
strony trybu ustawień.

• [TRIP SAVING]

Wybierz tę opcję, aby sprawdzić lub wyzero-
wać ilość CO2 zaoszczędzonego od ostatnie-
go zerowania.

• [TOTAL SAVING]

Wybierz tę opcję, aby sprawdzić łączną ilość
CO2 zaoszczędzonego od czasu wyproduko-
wania pojazdu. Wartości tych nie można wy-
zerować.

Patrz punkt “System Stop/Start (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”,
aby uzyskać dodatkowe informacje.
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Sprawdzanie ostrzeżeń
[SKIP]:

Naciśnij m przełącznik jA , aby przejść do
komunikatu o bieżącym spalaniu paliwa.

Naciśnij m przełącznikjB , aby wybrać inne
menu.

[DETAIL]:

Opcja ta jest dostępna tylko w czasie wyświetla-
nia ostrzeżenia.

Wybierz ją, aby zobaczyć szczegóły ostrzeżeń.

PRZEŁĄCZNIK REFLEKTORÓW

INFINITI zaleca zapoznanie się z lokalnymi prze-
pisami dotyczącymi użycia świateł.

Pozycja <AUTO>
Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
a przełącznik reflektorów w pozycji <AUTO>j1 ,
reflektory, przednie światła pozycyjne, lampki
deski rozdzielczej, oświetlenie tablicy rejestra-
cyjnej oraz światła tylne włączają się automa-
tycznie w zależności od jasności światła otocze-
nia.

Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w po-
zycji “OFF”, światła wyłączą się automatycznie.

m Pozycja
W m pozycjij2 włączone zostają przednie
światła pozycyjne, lampki deski rozdzielczej,
światła pokrywy przedziału bagażowego oraz
oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

m Pozycja
W m pozycjij3 włączone zostają, oprócz in-
nych świateł, reflektory.

Moc reflektorów
Aby włączyć światła drogowe, popchnij dźwig-
nię do przoduj1 .

Aby wyłączyć światła drogowe, przywróć dźwig-
nię do pozycji neutralnejj2 .

Aby błysnąć reflektorami, pociągnij dźwignię do
końca do tyłuj3 . Reflektorami można błysnąć,
nawet jeśli nie są włączone.

Gdy dźwignia zostanie pociągnięta do końca do
tyłuj3 po wciśnięciu włącznika zapłonu w po-
łożenie “OFF” lub LOCK, reflektory włączą się i
będą się świecić przez 30 sekund.

Dźwignię można pociągną 4 razy, aż do zapale-
nia reflektorów na 2 minuty.
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Układ świateł do jazdy dziennej
Po uruchomieniu silnika zapalają się światła do
jazdy dziennej, nawet jeśli przełącznik reflekto-
rów jest wyłączony. W takiej sytuacji nie ma jed-
nak możliwości przełączenia świateł mijania na
światła drogowe.

Po ustawieniu przełącznika reflektorów w pozy-
cji m światła do jazdy dziennej wyłączą się.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA
AKUMULATORA
Brzęczyk przypominający o zapalonych świat-
łach włączy się po otwarciu drzwi kierowcy w
następujących niepoprawnych sytuacjach:

• Przełącznik reflektorów znajduje się w pozycji
m lub m , zaś włącznik zapłonu w pozycji
ACC, “OFF” lub LOCK.

• Przełącznik reflektorów znajduje się w pozycji
<AUTO>, włącznik świateł przeciwmgłowych w
pozycji m , a włącznik zapłonu w pozycji
ACC, “OFF” lub LOCK.

Pamiętaj, aby przy wysiadaniu z pojazdu ustawić
przełącznik reflektorów w położeniu “OFF” lub
<AUTO>, zaś przełącznik świateł przeciwmgło-
wych w pozycji “OFF”.

Gdy przełącznik reflektorów znajduje się w po-
zycji m lub m podczas pracy silnika, świat-
ła automatycznie się wyłączą po ustawieniu
włącznika zapłonu w pozycji “OFF” lub LOCK i
otwarciu drzwi kierowcy.

Gdy przełącznik reflektorów pozostaje w pozycji
m lub m po automatycznym wyłączeniu się
świateł, światła włączą się ponownie, jeśli
włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji
ON lub ACC.

OSTROŻNIE

Nie zostawiaj włączonych świateł przez dłuższy czas,
gdy nie pracuje silnik, aby zapobiec rozładowaniu się
akumulatora.

REGULACJA USTAWIENIA
REFLEKTORÓW (jeśli na wyposażeniu)

W przypadku pojazdów wyposażonych w auto-
matyczny system ustawiania reflektorów, oś re-
flektorów sterowana jest automatycznie.

ADAPTYWNY SYSTEM PRZEDNIEGO
OŚWIETLENIA (AFS) (jeśli na wyposażeniu)

System reflektorów adaptacyjnych (AFS) auto-
matycznie wyreguluje reflektory (światła mija-
nia) w kierunku skręcania, aby poprawić kierow-
cy widoczność. System AFS uruchomi się, gdy
przełącznik reflektorów znajduje się w pozycji
ON, a kierowca użyje kierownicy do skrętu.

System AFS będzie działał:

• Gdy włączony jest przełącznik reflektorów (ON).

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po-
zycji innej niż P (parkowanie) lub R (bieg wsteczny).

• Gdy pojazd jest prowadzony z prędkością powyżej
5 km/h (3 MPH), w przypadku reflektora od strony

kierowcy. Zauważ, że jeśli prędkość pojazdu jest
niższa niż 5 km/h (3 MPH) i zostanie obrócona
kierownica, obróci się światło mijania po stronie
pasażera, a światło mijania po stronie kierowcy po-
zostanie nieruchome.

System AFS wyposażony jest w funkcję automa-
tycznego ustawiania reflektorów. Właściwe osie
reflektorów zostaną ustawione automatycznie,
w zależności od liczby pasażerów w pojeździe,
ładunku przewożonego w pojeździe oraz warun-
ków na drodze.

Jeśli miga lampka kontrolna AFS OFF (wyłączony
system AFS) po ustawieniu włącznika zapłonu w
pozycji ON, może to oznaczać, że system AFS
nie działa poprawnie. Oddaj pojazd do kontroli
do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji ob-
sługi.

Po uruchomieniu silnika reflektory będą wibro-
wać podczas testu stanu systemu. Nie jest to
usterka.

SIC4333Z
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Przełącznik AFS (jeśli na
wyposażeniu)
W celu wyłączenia systemu AFS naciśnij prze-
łącznik AFS. (Zapali się lampka kontrolna AFS
OFF.) Naciśnij przełącznik ponownie, aby włą-
czyć system.

ZMYWANIE REFLEKTORÓW (jeśli na
wyposażeniu)

Urządzenie zmywające reflektory działa, gdy są
one włączone, a włącznik zapłonu znajduje się
w pozycji ON.

Aby uruchomić zmywanie reflektorów:

• Naciśnij przełącznik zmywania reflektorów (jeśli na
wyposażeniu) znajdujący się z lewej strony tablicy
rozdzielczej.

• Pociągnij do siebie przełącznik spryskiwacza szyby
przedniej.

– Urządzenie zmywające reflektory działa
podczas pracy spryskiwacza przedniej
szyby. Uruchamia się ono jednokrotnie za
każdym razem, gdy włącznik zapłonu lub
przełącznik reflektorów zostaną wyłączo-
ne lub włączone.

– Po pierwszym uruchomieniu, urządzenie
zmywające reflektory włącza się przy co
piątym uruchomieniu spryskiwacza szyby
przedniej.

Patrz punkt “Przełącznik wycieraczek i
spryskiwacza” w dalszej części rozdziału.

OSTROŻNIE

• Nie włączaj jednorazowo spryskiwacza na dłużej
niż 30 sekund.

• Nie używaj tej funkcji, jeśli zbiornik płynu spryski-
wacza jest pusty.

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZU

OSTROŻNIE

Przełącznik kierunkowskazu nie wyłączy się automa-
tycznie, jeśli kąt obrotu kierownicy nie przekroczy
ustalonej wartości. Po skręcie lub zmianie pasa jazdy,
nie zapomnij wyłączyć kierunkowskazu.

Kierunkowskaz
Aby włączyć kierunkowskazy, przesuń dźwignię
do góryj1 lub w dółj2 do momentu zadziała-
nia mechanizmu zapadkowego. Po wykonaniu
skrętu kierunkowskaz wyłącza się automatycz-
nie.

Sygnalizacja zmiany pasa
Aby zasygnalizować zmianę pasa jazdy, przesuń
dźwignię do góryj1 lub w dółj2 do pozycji, w
której kierunkowskaz zacznie migać, ale nie za-
działa mechanizm zapadkowy.

SIC4599Z
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Jeśli dźwignia zostanie zwolniona zaraz po ru-
chu w góręj1 lub w dółj2 , światło zamiga 3
razy.

Aby wyłączyć sygnalizowanie, przesuń dźwignię
w przeciwnym kierunku.

PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE

Aby włączyć przednie światła przeciwmgielne,
przekręć włącznik świateł przeciwmgielnych do
pozycji mj1 , gdy przełącznik reflektorów
znajduje się w pozycji m lub m .

Aby wyłączyć światła przeciwmgielne, przekręć
włącznik świateł przeciwmgielnych do pozycji
<OFF>.

Gdy przełącznik reflektorów znajduje się w po-
zycji <AUTO>:

• Przekręcenie włącznika świateł przeciwmgielnych
do pozycjim włączy reflektory, światła przeciw-
mgielne oraz inne światła, jeśli włącznik zapłonu
znajduje się w pozycji ON lub, gdy pracuje silnik.

TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE
Aby włączyć tylne światła przeciwmgłowe, prze-
kręć włącznik świateł przeciwmgłowych do po-
zycjim j2 , gdy przełącznik reflektorów znaj-
duje się w pozycji m lub m . Przełącznik

automatycznie powróci do pozycji m i tylne
światła przeciwmgłowe zapalą się wraz z przed-
nimi. Sprawdź, czy na desce rozdzielczej świeci
lampka kontrolna m .

Aby wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, po-
nownie przekręć przełącznik świateł przeciw-
mgłowych w pozycjęm . Sprawdź, czy na des-
ce rozdzielczej zgasła lampka kontrolna m .

Aby wyłączyć zarówno przednie, jak i tylne
światła przeciwmgielne, przekręć włącznik
świateł przeciwmgielnych do pozycji <OFF>.

Gdy przełącznik reflektorów znajduje się w po-
zycji <AUTO>:

• Przekręcenie przełącznika świateł przeciwmgło-
wych do pozycji m włączy reflektory, tylne
światła przeciwmgłowe oraz pozostałe światła, je-
śli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON lub
gdy pracuje silnik.

Tylnych świateł przeciwmgłowych można uży-
wać tylko w warunkach bardzo ograniczonej wi-
doczności (na ogół mniejszej niż 100 m (328 ft)).

SIC3333Z
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OSTRZEŻENIE

W niskich temperaturach płyn spryskiwacza może za-
marznąć na szybie, ograniczając widoczność. Przed
spryskaniem szyby ogrzej ją przy pomocy ciepłego
nadmuchu.

OSTROŻNIE

• Nie włączaj jednorazowo spryskiwacza na dłużej
niż 30 sekund.

• Nie używaj tej funkcji, jeśli zbiornik płynu spryski-
wacza jest pusty.

• Jeśli praca wycieraczki zostania przerwana wsku-
tek napotkania przeszkody w postaci śniegu lub
lodu, może się ona zatrzymać, aby zapobiec uszko-
dzeniu napędzającego ją silnika elektrycznego. W
takiej sytuacji obróć przełącznikwycieraczekw po-
łożenie <OFF>, a następnie usuń śnieg i lód z ra-
mion wycieraczek i obszaru wokół nich. Po upływie
około 1 minuty ponownie włącz przełącznik, aby ją
uruchomić.

PRZEŁĄCZNIK WYCIERACZEK I
SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ

Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej mo-
gą zostać włączone, jeśli włącznik zapłonu znaj-
dzie się w pozycji ON.

Tryb pracy wycieraczki
Ustawienie dźwigni w pozycji <AUTO>j1 włącza
system automatycznej pracy wycieraczek uru-
chamianej czujnikiem deszczu. (Patrz: “System
automatycznych wycieraczek sterowanych czujnikiem
deszczu” w dalszej części rozdziału).

Przekręcenie dźwigni do pozycji “m ” lub <LO>
j2 włącza tryb wolnej pracy wycieraczek.

Przekręcenie dźwigni do pozycji “m ” lub <HI>
j3 włącza tryb szybkiej pracy wycieraczek.

Aby zatrzymać pracę wycieraczek, przesuń
dźwignię w górę do pozycji <OFF>.

Przekręcenie dźwigni do pozycji “m ” lub
<MIST>j4 powoduje włączenie jednego cyklu
wycierania. Dźwignia automatycznie wraca do
pozycji wyjściowej.

Podnoszenie ramienia wycieraczki:

W celu wymiany wycieraczki należy ustawić jej
ramię w pozycji pionowej (serwisowej).

Aby ustawić wycieraczki w pozycji serwisowej,
dwukrotnie popchnij dźwignię do góryj4 – wy-
cieraczka zatrzyma się w połowie cyklu wyciera-
nia. Podnieś ramię wycieraczki.

Dźwignia skrzyni biegów powinna znajdować się
w pozycji P (parkowanie).

JVI1387XZ

Typ A
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Typ B
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Aby ustawić ramię wycieraczki z powrotem w po-
zycji spoczynkowej, ustaw je w położeniu do-
lnym, a następnie jednokrotnie pociągnij dźwig-
nię do góryj4 .

Obsługa spryskiwacza
W celu włączenia spryskiwacza, pociągnij
dźwignię do siebiej5 i przytrzymaj do chwili,
gdy odpowiednia ilości płynu zostanie rozpylo-
na na szybie. Wycieraczka automatycznie wyko-
na kilka ruchów.

Wraz ze spryskiwaczem przedniej szyby urucho-
mi się również zmywanie reflektorów. (Patrz:
“Zmywanie reflektorów (jeśli na wyposażeniu)” we
wcześniejszej części rozdziału).

Funkcja wycierania pozostałości płynu:

Wycieraczka wykona jeszcze jeden ruch po oko-
ło 3 sekundach od czasu uruchomienia spryski-
wacza. Ta funkcja ma na celu wytarcie pozosta-
łości płynu do spryskiwacza znajdującego się na
przedniej szybie.

SYSTEM AUTOMATYCZNYCH
WYCIERACZEK STEROWANYCH
CZUJNIKIEM DESZCZU

Układ automatycznej pracy wycieraczek urucha-
mia je i reguluje ich prędkość w zależności od
natężenia opadów deszczu oraz prędkości po-
jazdu, odczytywanych przy pomocy czujnika
umieszczonego w górnej części przedniej szyby.

W celu włączenia układu automatycznej pracy
wycieraczek przesuń dźwignię w dół na pozycję
<AUTO>j1 . Wycieraczka wykona jedno wahnię-
cie, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w poło-
żeniu ON (włączony).

Poziom czułości czujnika deszczu można regu-
lować, obracając pokrętło w kierunkuj2 (wy-
ższa czułość) lubj3 (niższa czułość).

• wysoka — praca w trybie wysokiej czułości

• niska — praca w trybie niskiej czułości

W celu wyłączenia funkcji automatycznej pracy
wycieraczek przesuń dźwignię do góry w położe-
nie <OFF> (wyłączona) lub w dół w
położenie“m ” lub “m ”.

OSTROŻNIE

• Nie dotykaj czujnika deszczu ani obszaru wokół
niego, gdy przełącznik wycieraczek znajduje się w
położeniu <AUTO>, a włącznik zapłonu w pozycji
ON. Wycieraczki mogą się nieoczekiwanie
włączyć, powodując obrażenia ciała lub mecha-
niczne uszkodzenie.

• Z funkcji automatycznej pracy wycieraczek należy
korzystać w czasie deszczu. Jeśli przełącznik po-
zostanie w położeniu <AUTO>, wycieraczki mogą
nieoczekiwanie uruchomić się, jeśli na powierzch-
ni czujnika lub w jego pobliżu zostaną wykryte
owady, brud, warstwa smaru lub odciski palców.
Wycieraczki mogą się również uruchomić na sku-
tek oddziaływania na czujnik wilgoci lub spalin.

JVI1388XZ
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• Jeśli przednia szyba jest pokryta warstwą hydrofo-
bową, częstotliwość pracy wycieraczek sterowa-
nych czujnikiem deszczu może być wysoka, nawet
jeśli poziom opadów jest niewielki.

• Pamiętaj, aby wyłączyć funkcję automatycznej
pracy wycieraczek, gdy korzystasz z myjni.

• Funkcja automatycznej pracy wycieraczek może
nie działać, jeśli podczas opadu deszczu krople nie
uderzają w czujnik.

• Dla zapewnienia prawidłowego działania funkcji
automatycznej zaleca się używanie oryginalnych
wycieraczek. (Patrz: “Pióra wycieraczek” w roz-
dziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane sa-
modzielnie” w celu zapoznania się z instrukcją
wymiany pióra wycieraczki.)

Przełącznik ogrzewania tylnej szyby oraz zew-
nętrznego lusterka w drzwiach działa, gdy
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

Przełącznika tego używa się do odprowadzenia
wilgoci, pary lub szronu z powierzchni tylnej szy-
by i zewnętrznych lusterek, w celu poprawy wi-
doczności do tyłu.

Po naciśnięciu przełącznika ogrzewania szyby
j1 lampka kontrolnaj2 zapala się i przełącznik
ogrzewania działa przez około 15 minut. Po upły-
nięciu ustawionego wcześniej czasu ogrzewanie
wyłącza się automatycznie. Aby wyłączyć ogrze-
wanie manualnie, naciśnij przełącznik ogrzewa-
nia ponownie. Lampka kontrolna gaśnie.

OSTROŻNIE

• Używając ogrzewania szyby oraz lusterek w spo-
sób ciągły, zawsze włącz silnik. W przeciwnym ra-
zie możesz spowodować rozładowanie akumulato-
ra.

• Podczas mycia wewnętrznej strony szyby zacho-
waj ostrożność, aby nie zadrapać i nie uszkodzić
ścieżek ogrzewania znajdujących się na szybie.

SIC4549Z
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Przełącznik odmrażania przedniej szyby (prze-
łącznik ogrzewania szyby) działa, gdy włącznik
zapłonu znajduje się w położeniu ON (włączo-
ny).

Funkcja odmrażania służy do usuwania lodu z
przedniej szyby i przymarzniętych wycieraczek.

Po wciśnięciu przełącznikaj1 zapali się lampka
kontrolna j2 i na około 15 minut włączy się
funkcja odmrażania. Jednocześnie włączy się
ogrzewanie tylnej szyby. Po upływie ustawione-
go wcześniej czasu funkcja odmrażania automa-
tycznie wyłączy się. Aby ręcznie wyłączyć funk-
cję odmrażania, ponownie naciśnij przełącznik.
Lampka kontrolna zgaśnie.

OSTROŻNIE

• Jeśli chcesz korzystać z funkcji odmrażania przez
dłuższy okres czasu, włącz silnik. W przeciwnym
razie możesz spowodować rozładowanie akumula-
tora.

• Podczas mycia wewnętrznej strony szyby zacho-
waj ostrożność, aby nie zadrapać i nie uszkodzić
ścieżek ogrzewania znajdujących się na szybie.

Przełącznik sygnału dźwiękowego działa bez
względu na pozycję włącznika zapłonu, z wyjąt-
kiem sytuacji rozładowania akumulatora.

Gdy naciśniesz i przytrzymasz przełącznik klak-
sonu, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zwolnienie
przełącznika klaksonu wyłączy sygnał dźwięko-
wy.

SIC4549Z SIC4332Z

PRZEŁĄCZNIK ODMRAŻANIA PRZEDNIEJ SZYBY
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KLAKSON
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System podgrzewania kierownicy może zostać
włączony tylko wtedy, gdy temperatura powierz-
chni kierownicy jest niższa niż 20°C (68°F).

W celu włączenia podgrzewania naciśnij prze-
łącznik podgrzewania kierownicy po uruchomie-
niu silnika. Zaświeci się lampka kontrolnaj1
na przełączniku.

Jeśli temperatura powierzchni kierownicy jest
niższa niż 20°C (68°F), system podgrzeje kie-
rownicę, a następnie będzie się na przemian
włączał i wyłączał w celu utrzymania temperatu-
ry powyżej 20°C (68°F). Lampka kontrolna świe-
ci się tak długo, jak długo jest włączony system
podgrzewania kierownicy.

Naciśnij przełącznik ponownie w celu ręcznego
wyłączenia systemu. Lampka kontrolna zgaśnie.

UWAGA

Jeśli w chwili włączenia systemu temperatura powierz-
chni kierownicy jest wyższa niż 20°C (68°F), podgrze-
wanie nie włączy się. Nie jest to usterka.

ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY

OSTRZEŻENIE

• Przed zamknięciem elektrycznie sterowanych
okien upewnij się, że ręce i inne części ciała
wszystkich pasażerów znajdują się wewnątrz po-
jazdu.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci poprzez
niezamierzone użycie pojazdu lub jego systemów,
w tym przytrzaśnięcia przez szyby lub nieumyślne-
go zablokowania zamków drzwi, nie zostawiaj
dzieci, osób, które wymagają pomocy innych, ani
zwierząt bez opieki w samochodzie. Dodatkowo
temperatura wewnątrz zamkniętego pojazdu w
ciepły dzień może szybko wzrosnąć do poziomu,
który stwarza znaczne ryzyko obrażeń lub śmierci
u ludzi i zwierząt.

Elektryczne sterowanie szybami działa, gdy
włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON.

Aby otworzyć okno, naciśnij przełącznik i przy-
trzymaj go.

Aby zamknąć okno, pociągnij przełącznik do gó-
ry i przytrzymaj go.

JVI0395XZ
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1. Okno po stronie kierowcy

2. Przednie okno po stronie pasażera

3. Tylne, lewe okno pasażera

4. Tylne, prawe okno pasażera

5. Przełącznik blokady okien

Przełącznik sterowania szybami po
stronie kierowcy
Przełącznik po stronie kierowcy może być uży-
wany do sterowania pracą wszystkich okien w
pojeździe.

Blokowanie okien pasażerów:

Jeśli przycisk blokady okienjA jest wciśnięty,
nie można otworzyć ani zamknąć okien po stro-
nie pasażerów.

W celu wyłączenia tej funkcji należy ponownie
wcisnąć przycisk blokadyjA .

Przełącznik szyby elektrycznej po
stronie pasażera
Przełącznik służy do sterowania pracą znajdują-
cego się nad nim okna.

Jeśli przełącznik blokady okien pasażerów znaj-
dujący się po stronie kierowcy jest wciśnięty,
okna po stronie pasażerów nie mogą zostać ot-
warte lub zamknięte przy pomocy znajdujących
się przy nich przełączników.

Funkcja automatycznego otwierania
lub zamykania
Funkcja automatycznego otwierania lub zamy-
kania jest dostępna w przypadku przełączników
z oznaczeniem m .

Pozwala ona na całkowite otwarcie lub zamknię-
cie okna bez potrzeby przytrzymywania prze-
łącznika.

Aby otworzyć okno, naciśnij przełącznik tak, aby
zatrzymał się w drugiej pozycji i zwolnij go. Aby
zamknąć okno, pociągnij przełącznik do góry
tak, aby zatrzymał się w drugiej pozycji i zwolnij
go. Nie ma potrzeby przytrzymywania przełącz-
nika.

Aby zatrzymać automatyczne otwierania/zamy-
kanie okna, przesuń przełącznik w kierunku
przeciwnym do ruchu okna.

Regulator czasowy pracy okien:

Regulator czasowy pozwala na sterowanie pracą
okien przez około 45 sekund po ustawieniu
włącznika zapłonu w pozycji “OFF” (wyłączony).
Regulator czasowy okien wyłączy się, gdy drzwi
kierowcy lub pasażera z przodu zostaną otwarte
lub gdy upłynie ustawiony wcześniej okres cza-
su.

SIC4463Z SIC4353Z

SIC4464Z
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Funkcja automatycznego cofania:

OSTRZEŻENIE

Tuż przed pozycją, w której szyba jest całkowicie za-
mknięta, istnieje przestrzeń, w której funkcja automa-
tycznego cofania nie działa. Przed zamknięciem okien
upewnij się, że ręce i inne części ciała wszystkich
pasażerów znajdują się wewnątrz pojazdu.

Funkcja automatycznego cofania automatycznie
przesuwa szybę w odwrotnym kierunku, gdy na-
potka ona coś na swojej drodze podczas zamy-
kania. Jeśli system wykryje obiekt przytrzaśnię-
ty przez szybę, zostanie ona natychmiast opusz-
czona.

W zależności od otoczenia lub warunków na dro-
dze, funkcja automatycznego cofania może zos-
tać wzbudzona na skutek uderzenia lub obciąże-
nia podobnego do tego, które występuje, kiedy
coś zostanie przytrzaśnięte przez szybę.

Obsługa elektrycznie sterowanych
szyb przy pomocy inteligentnego
kluczyka
Okna można otworzyć lub zamknąć przy pomocy
przycisków “LOCK” (zamykanie) lub “UNLOCK”
(otwieranie) w Inteligentnym Kluczyku. Funkcja
ta nie działa, gdy regulator czasowy pracy okien
jest aktywny lub gdy konieczna jest ich inicjali-
zacja. Więcej informacji na temat obsługi przy-

cisków inteligentnego kluczyka znajdziesz w
punkcie “System inteligentnego kluczyka” w rozdzia-
le “3. Kontrola i regulacja przed jazdą”.

Otwieranie:

Aby otworzyć okna, po odblokowaniu drzwi na-
ciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przy-
cisk “OTWÓRZ” (“UNLOCK”) m znajdujący się
na inteligentnym kluczyku.

Aby zatrzymać otwieranie się okna, zwolnij przy-
cisk m .

Jeśli otwieranie okien zostanie przerwane przy
wciśniętym przycisku “UNLOCK” m , zwolnij
go i ponownie naciśnij, przytrzymując go do
chwili, gdy okna zostaną całkowicie otwarte.

Zamykanie:

Aby zamknąć okna, po zablokowaniu drzwi na-
ciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przy-
cisk “ZAMKNIJ” (“LOCK”) m znajdujący się na
inteligentnym kluczyku.

Aby zatrzymać zamykanie się okna, zwolnij przy-
cisk m .

Jeśli podnoszenie szyby zostanie przerwane
przy wciśniętym przycisku “LOCK” m , zwolnij
go i ponownie naciśnij, przytrzymując go do
chwili, gdy szyba zostanie całkowicie podniesio-
na.

Jeśli okna nie zamykają się
automatycznie
Jeśli nie działa prawidłowo automatyczna funk-
cja (tylko zamykanie) sterowanych elektrycznie
okien, wykonaj opisaną poniżej procedurę w ce-
lu inicjalizacji systemu elektrycznie sterowa-
nych okien.

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

2. Zamknij drzwi.

3. Otwórz okno do końca za pomocą przełączni-
ka sterowania szyby.

4. Pociągnij przełącznik i przytrzymaj go, aby
zamknąć okno. Po zamknięciu okna trzymaj
go dalej przez kolejne 3 sekundy.

5. Zwolnij przełącznik sterowania szyby. Użyj
funkcji automatycznego zamykania i otwiera-
nia szyby, aby potwierdzić ukończenie inicja-
lizacji.

6. Powtórz czynności od 2 do 5 dla pozostałych
okien.

Jeśli funkcja automatycznego otwierania i zamy-
kania szyby nie działa prawidłowo po wykonaniu
powyższych czynności, oddaj pojazd do kontroli
w centrum INFINITI lub w profesjonalnej stacji
obsługi.
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OSTRZEŻENIE

• W chwili wypadku możesz zostać wyrzucony z po-
jazdu siłą uderzenia przez otwarte okno dachowe.
Osoby dorosłe powinny mieć zawsze zapięte pasy
bezpieczeństwa. W przypadku dzieci należy stoso-
wać pasy bezpieczeństwa lub korzystać z odpo-
wiednich fotelików.

• Nigdy nie pozwalaj pasażerom na wstawanie lub
wystawianie jakiejkolwiek części ciała przez otwór
okna dachowego w trakcie poruszania się pojazdu
lub w czasie zamykania okna dachowego.

OSTROŻNIE

• Przed otwarciem okna dachowego usuń z jego po-
wierzchni krople wody, śnieg, lód i piasek.

• Nie kładź na oknie ani w jego pobliżu ciężkich
przedmiotów.

AUTOMATYCZNE OKNO DACHOWE

Okno dachowe działa, gdy włącznik zapłonu jest
ustawiony w położeniu ON (włączony).

Osłona przeciwsłoneczna
Aby otworzyć lub zamknąć osłonę przeciwsło-
neczną, przesuń ją ręcznie.

Osłona otworzy się automatycznie w chwili ot-
warcia okna dachowego. Osłonę należy zamy-
kać ręcznie, przesuwając ją. Gdy osłona jest ot-
warta, można ją ręcznie zamknąć w miejsce ot-
wartego dachu.

Okno dachowe
Uchylanie:

Aby uchylić okno dachowe, najpierw zamknij je,
a następnie wciśnij przełącznik w położenie
uchyleniaj1 i zwolnij - nie ma potrzeby przy-

trzymywania go. Aby opuścić okno dachowe,
wciśnij przełącznik w położenie opuszczenia
j2 .

Odsuwanie:

Aby do końca otworzyć lub zamknąć okno da-
chowe, wciśnij przełącznik w położenie otwarcia
j2 lub zamknięciaj1 i zwolnij - nie ma potrzeby
przytrzymywania go. Okno automatycznie otwo-
rzy się lub zamknie do końca. Aby zatrzymać
ruch okna, ponownie wciśnij przycisk przełącz-
nika okna dachowego.

Regulator czasowy okna dachowego (jeśli na
wyposażeniu):

Regulator czasowy okna dachowego umożliwia
sterowanie pracą okna przez około 45 sekund
od momentu ustawienia włącznika zapłonu w
pozycji “OFF”. Regulator czasowy okna dacho-
wego wyłączy się, gdy drzwi kierowcy lub pasa-
żera z przodu zostaną otwarte lub gdy upłynie
ustawiony wcześniej okres czasu.

Funkcja automatycznego cofania

OSTRZEŻENIE

Tuż przed pozycją, w której szyba jest całkowicie za-
mknięta, istnieje przestrzeń, w której funkcja automa-
tycznego cofania nie działa. Przed zamknięciem okna
dachowego upewnij się, że ręce i inne części ciała
wszystkich pasażerów znajdują się wewnątrz pojazdu.

SIC4355Z

OKNO DACHOWE (jeśli na wyposażeniu)
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Funkcja pozwala na automatyczne wycofanie
szyby, gdy zostanie wykryty obiekt przytrzaśnię-
ty w czasie zamykania okna dachowego. Jeśli
system wykryje obiekt przytrzaśnięty przez szy-
bę, zostanie ona natychmiast otwarta.

Jeśli okno dachowe nie może zostać automatycz-
nie zamknięte, ponieważ wskutek usterki uru-
chamia się funkcja automatycznego cofania szy-
by, wciśnij przełącznik okna dachowego w poło-
żenie zamknięciaj1 i przytrzymaj.

W zależności od otoczenia lub warunków na dro-
dze, funkcja automatycznego cofania szyby mo-
że zostać wzbudzona na skutek uderzenia lub
obciążenia, podobnego do tego, które występu-
je jeśli coś zostanie przytrzaśnięte przez okno
dachowe.

Sterowanie pracą okna dachowego
przy pomocy inteligentnego kluczyka
Okno dachowe można otworzyć lub zamknąć
przy pomocy przycisków “LOCK” (zamykanie)
lub “UNLOCK” (otwieranie) znajdujących się w
inteligentnym kluczyku. Funkcji tej nie można
użyć, jeśli włączony jest regulator czasowy okna
dachowego lub jeśli konieczna jest jego inicjali-
zacja. Więcej informacji na temat obsługi przy-
cisków inteligentnego kluczyka znajdziesz w
punkcie “Użycie zdalnego pilota do wejścia do po-
jazdu bez konieczności zastosowania kluczyka” w roz-
dziale “3. Kontrola i regulacja przed jazdą”.

Otwieranie:

Aby otworzyć okno dachowe, naciśnij przycisk
“UNLOCK” m w inteligentnym kluczyku przez
około 3 sekundy po odblokowaniu drzwi.

Aby zatrzymać otwieranie się okna, zwolnij przy-
cisk m .

Zamykanie:

Aby zamknąć okno dachowe, naciśnij przycisk
blokady drzwi “LOCK” m w inteligentnym klu-
czyku przez około 3 sekundy po zablokowaniu
drzwi.

Aby zatrzymać zamykanie się okna, zwolnij przy-
cisk m .

Gdy okno dachowe nie działa
Jeśli okno dachowe nie działa prawidłowo, wy-
konaj następujące czynności w celu inicjalizacji
układu sterowania oknem dachowym.

1. Jeśli okno dachowe jest otwarte, zamknij je,
kilkakrotnie wciskając przełącznik okna da-
chowego w położenie zamknięciaj1 , a na-
stępnie uchyl je.

2. Wciśnij przełącznik w położenie zamknięcia i
przytrzymajj1 .

3. Zwolnij przełącznik, gdy okno dachowe za-
cznie się poruszać lekko do góry i w dół.

4. Wciśnij przełącznik w położenie otwarcia i
przytrzymajj2 , aby całkowicie opuścić okno
dachowe.

5. Sprawdź, czy przełącznik okna dachowego
normalnie działa.

Jeśli przełącznik okna dachowego nie działa pra-
widłowo po wykonaniu powyższych czynności,
oddaj pojazd do kontroli w centrum INFINITI lub
w profesjonalnej stacji obsługi.
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Jeśli odłączony jest przewód akumulatora, po-
prawny czas nie będzie wyświetlany.

REGULACJA CZASU
Naciśnij przełącznik regulacjij1 , aby przesu-
nąć czas do przodu.

Naciśnij przełącznik regulacjij2 , aby przesu-
nąć czas do tyłu.

Naciśnij i przytrzymaj każdy z przycisków, aby
przesunąć czas do przodu lub do tyłu w sposób
ciągły.

Gniazdo zasilania służy do zasilania urządzeń
elektrycznych takich jak telefon komórkowy.

OSTROŻNIE

• Gniazdo i wtyczka mogą być gorące podczas lub
bezpośrednio po ich użyciu.

• To gniazdo zasilania nie jest przeznaczone do użyt-
ku z zapalniczką.

• Nie podłączaj do gniazda urządzeń o poborze mocy
większym niż 12 woltów, 120 W (10 A). Nie pod-
łączaj do gniazda więcej niż jednego urządzenia -
dotyczy to także rozdzielaczy.

• Gniazda zasilającego należy używać podczas pra-
cy silnika, aby zapobiec rozładowaniu się akumu-
latora.

• Unikaj korzystania z gniazda, jeśli włączony jest
system klimatyzacji, reflektory lub ogrzewanie tyl-
nej szyby.

• Wciśnij wtyczkę do oporu. Jeśli wtyczka nie będzie
prawidłowo wpięta, może się przegrzać, może też
dojść do przepalenia się wewnętrznego bezpiecz-
nika temperatury.

• Przed włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki,
upewnij się, że urządzenie elektryczne, którego
używasz, jest WYŁĄCZONE.

• Jeśli gniazdo nie jest wykorzystywane, zatyczka
powinna być zamknięta. Nie pozwól, by do gniazda
dostała się woda.

SIC4338Z JVI1133XZ

Przód (jeśli na wyposażeniu)

SIC4339Z

Schowek w konsoli środkowej

ZEGAR GNIAZDO ZASILANIA
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PRZÓD (jeśli na wyposażeniu)

Popielniczka
Aby otworzyć popielniczkę, naciśnijj1 .

Aby wyjąć popielniczkę, wyciągnijj2 .

Zapalniczka

OSTRZEŻENIE

Zapalniczki nie należy używać podczas jazdy, aby cała
uwaga kierowcy mogła skupiać się na prowadzeniu
pojazdu.

OSTROŻNIE

• Gniazdo zapalniczki może być używane wyłącznie
jako źródło zasilania zapalniczki samochodowej.
Nie zaleca się stosowania gniazda zapalniczki jako
źródła zasilania innych urządzeń.

• Nie używaj żadnych innych gniazd zasilania dla za-
palniczki.

Zapalniczka działa, kiedy włącznik zapłonu
ustawiony jest w pozycji ACC lub ON. Aby roz-
grzać zapalniczkę, wciśnijj3 do zatrzaśnięcia.
Gdy zapalniczka się rozgrzeje, automatycznie
wyskoczy z gniazda.

Po użyciu, umieść zapalniczkę w pierwotnym po-
łożeniu.

TYŁ

Aby otworzyć popielniczkę, pociągnijj1 .

Aby wyjąć popielniczkę, pociągnijj2 .

OSTRZEŻENIE

• Schowków nie należy używać podczas jazdy, aby
cała uwaga kierowcy mogła skupiać się na prowa-
dzeniu pojazdu.

• Podczas jazdy pokrywy schowków powinny być za-
mknięte, aby uniknąć obrażeń podczas kolizji lub
gwałtownego hamowania.

SCHOWEK NA RĘKAWICZKI

Aby otworzyć pokrywę schowka na rękawiczki,
pociągnij dźwignię do góryj1 .

Aby ją zamknąć, popchnij ją, aż się zatrzaśnie.

Aby otworzyćj2 /zamknąćj3 schowek na ręka-
wiczki na klucz, użyj kluczyka mechanicznego.
Aby zapoznać się z działaniem mechanicznego
kluczyka, patrz: “Kluczyki” w rozdziale “3. Kontrola
i regulacja przed jazdą”.

SIC4340Z

SIC4341Z

SIC4345Z

POPIELNICZKI I ZAPALNICZKA (jeśli na
wyposażeniu)

SCHOWKI
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SCHOWEK W KONSOLI ŚRODKOWEJ

Aby otworzyć schowek w konsoli, wciśnij przy-
cisk do góryjA i podnieś pokrywę.

Aby zamknąć, popchnij pokrywę w dół, aż się
zatrzaśnie.

SCHOWEK NA OKULARY
PRZECIWSŁONECZNE

Schowek na okulary przeciwsłoneczne można
otworzyć przez naciśnięcie pokrywy.

OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy schowek na okulary przeciwsłoneczne
powinien być zamknięty, aby nie zasłaniać widoku
kierowcy i nie doprowadzić w konsekwencji do wypad-
ku.

OSTROŻNIE

• Nie używaj tego schowka do przechowywania cze-
gokolwiek innego niż okulary przeciwsłoneczne.

• Nie pozostawiaj okularów przeciwsłonecznych w
schowku w pojeździe zaparkowanym na słońcu.
Wysoka temperatura może je uszkodzić.

Aby otworzyć schowek na okulary przeciwsło-
neczne, naciśnijj1 . Aby go zamknąć, popchnij
go, aż się zatrzaśnie.

SCHOWEK (jeśli na wyposażeniu)

Aby otworzyć schowek, naciśnij wieczko.

Nie przechowuj wartościowych przedmiotów w
schowku.

Nie używaj schowka jako popielniczki.

SIC4346Z

SIC4344Z

JVI1127XZ
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TYLNA KIESZEŃ (jeśli na wyposażeniu)

W celu otwarcia naciśnij przyciskj1 .

SCHOWEK NA KARTĘ

Schowek na kartę znajduje się na lub za osłoną
przeciwsłoneczną kierowcy lub pasażera.

Wsuń kartę do schowka.

UCHWYTY KUBKÓW
OSTROŻNIE

Unikaj gwałtownego ruszania i hamowania, szczegól-
nie gdy korzystasz z uchwytów na kubki. Może to spo-
wodować rozlanie się płynu i - jeśli jest on gorący -
poparzenie kierowcy i pasażerów.

Przód
Aby wysunąć uchwyt, naciśnij pokrywęj1 .

Aby wyjąć wewnętrzną szufladę do czyszczenia,
pociągnij ją do góry, tak jak pokazano na rysun-
kuj2 .

SIC4351Z SIC3929Z

Typ A

SIC4348Z

Typ B

SIC4342Z
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Tył
Typ A:

Aby skorzystać z uchwytów kubków, naciśnij
przycisk na tylnym środkowym podłokietniku
według rysunku.

Typ B:

Aby skorzystać z uchwytów kubków, otwórz po-
krywę tylnego środkowego podłokietnika.

WIESZAKI

OSTROŻNIE

Nie obciążaj pojedynczego zaczepu ciężarem przekra-
czającym 1 kg (2 lb).

Wieszaki są wyposażone w uchwyty ręczne.

SIATKA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

Bagażnik
Siatka służy do przytrzymywania ładunków
przewożonych w przestrzeni bagażowej tak, aby
nie przemieszczały się podczas jazdy.

SIC2778BZ

Typ A

SIC2875Z

Typ B

SIC3248Z SIC4499Z

Typ A

SIC4570Z

Typ B
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Typ A:

Aby założyć siatkę, zapnij zaczepy na punktach
mocowaniajA .

OSTROŻNIE

Nie umieszczaj na siatce ciężkich przedmiotów. Łącz-
ny ciężar ładunku umieszczonego na siatce bagażowej
nie może przekraczać 20 kg (44 lb).

Typ B:

Jeśli zamierzasz schować w bagażniku długi
przedmiot, np. torbę golfową, pociągnij siatkę
w dółjA .

OSTROŻNIE

• Nie umieszczaj na siatce ciężkich przedmiotów.
Łączny ciężar ładunku umieszczonego na siatce
bagażowej nie może przekraczać 2 kg (4 lb).

• Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na siatkę lub
drążek ani nie umieszczaj na nich ciężkich przed-
miotów.

1. Aby przysłonić światło padające od przodu
pojazdu, opuść osłonęj1 .

2. Aby przysłonić światło padające z boku po-
jazdu, wypnij zasłonę z wewnętrznego zacze-
pu i przesuń ją na bokj2 .

3. W miarę potrzeby wysuń lub wsuń przedłuże-
niej3 .

SIC3739

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
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OSTRZEŻENIE

• Trzymaj ręce, palce oraz inne części ciała w bez-
piecznej odległości od obszaru przemieszczania
się osłony. Niezastosowanie się do powyższego
ostrzeżenia grozi odniesieniem obrażeń.

• Nie pozwalaj dzieciom na zbliżanie się do tylnej
osłony przeciwsłonecznej. Grozi to odniesieniem
obrażeń.

• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na tylnej os-
łonie przeciwsłonecznej lub w jej pobliżu. W żad-
nym razie nie przesuwaj osłony ręcznie. Może to
spowodować nieprawidłowe działanie lub uszko-
dzenie systemu sterującego osłoną.

Tylna osłona przeciwsłoneczna działa, gdy
włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON.

Przełącznik tylnej osłony przeciwsłonecznej
znajduje się na tablicy rozdzielczej i wewnątrz
tylnego podłokietnika.

W celu podniesienia lub obniżenia tylnej osłony
przeciwsłonecznej naciśnij przełącznik na tabli-
cy rozdzielczej lub tylną część przełącznika znaj-
dującego się wewnątrz tylnego podłokietnika.

Nie ma potrzeby przytrzymywania przełącznika.

Gdy dźwignia skrzyni biegów zostanie przesu-
nięta w położenie R (bieg wsteczny), tylna osło-
na przeciwsłoneczna automatycznie się obniży.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję oświetlenia
kabiny, wykonaj poniższe czynności.

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

2. Otwórz drzwi po stronie kierowcy.

3. W ciągu 20 sekund po ustawieniu włącznika
zapłonu w pozycji ON, naciśnij i przytrzymaj
przełącznik żądania otwarcia drzwi na klam-
ce po stronie kierowcy przez ponad 5 sekund
przy otwartych drzwiach.

4. Po wykonaniu ustawienia rozlegnie się syg-
nał dźwiękowy.

SIC4349Z
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AUTOMATYCZNE OŚWIETLENIE KABINY
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Po włączeniu funkcji oświetlenia kabiny zbliże-
nie się do samochodu z inteligentnym kluczy-
kiem (na odległość około 1 metra (3,3 stopy) od
anteny wbudowanej w klamkę drzwi) spowoduje
zaświecenie się lampki w klamce drzwijA oraz
włączenie oświetlenia kabiny. Muszą być przy
tym spełnione następujące warunki:

• Wszystkie drzwi są zamknięte.

• Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji LOCK lub
“OFF”.

• Inteligentny kluczyk znajduje się na zewnątrz po-
jazdu.

• Lampka znajdująca się w klamce działa przez usta-
wiony czas.

Aby wydłużyć żywotność akumulatora, nie prze-
chowuj inteligentnego kluczyka w miejscu, w
którym jest wykrywany przez system zainstalo-
wany w pojeździe.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA
AKUMULATORA
W poniższych warunkach funkcja oświetlenia
kabiny zostanie automatycznie zablokowana w
celu ochrony akumulatora.

• Jeśli funkcja oświetlenia kabiny nie będzie używa-
na przez określony czas. Domyślna wartość czasu
przyjęta przez producenta wynosi 9 dni. Aby po-
nownie włączyć funkcję oświetlenia kabiny, uru-
chom silnik.

• Jeśli kierowca 15 razy pod rząd aktywuje funkcję
oświetlenia kabiny przez zbliżenie się do pojazdu z
inteligentnym kluczykiem i oddalenie się bez od-
blokowania drzwi. Aby ponownie włączyć funkcję
oświetlenia kabiny, odblokuj dowolne drzwi.

OSTROŻNIE

• Wyłącz światła, gdy wysiadasz z pojazdu.

• Nie używaj świateł przez dłuższy czas, jeśli silnik
nie pracuje. Może to doprowadzić do rozładowania
akumulatora.

LAMPKI PUNKTOWE

Naciśnij przycisk według rysunku, aby włączyć
lub wyłączyć to światło.

SIC4356Z
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ŚWIATŁA PASAŻERÓW Z TYŁU

Naciśnij przycisk według rysunku, aby włączyć
lub wyłączyć to światło.

PRZEŁĄCZNIK STERUJĄCY
OŚWIETLENIEM WEWNĘTRZNYM

Przełącznikj1
Gdy przełącznikj1 jest włączony, zapalają się
lampki do mapy oraz tylne lampki osobiste. Gdy
przełącznik jest wyłączony, lampki nie zapalą
się bez względu na inne warunki.

Przełącznikj2
Gdy przełącznikj2 nie jest włączony, lampki do
czytania oraz tylne lampki osobiste zapalają się
w następujących sytuacjach:

• po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji “OFF”

– lampki pozostają zapalone przez ok.
30 sekund.

• gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji LOCK,
a drzwi zostaną odblokowane przy użyciu przyci-
sku “UNLOCK” w inteligentnym kluczyku lub przy-
cisku w uchwycie drzwi odbierającego sygnał sys-
temu inteligentnego kluczyka

– lampki pozostają zapalone przez ok.
30 sekund.

• gdy którekolwiek z drzwi zostaną otwarte, a na-
stępnie zamknięte, a włącznikzapłonu znajduje się
w pozycji LOCK

– lampki pozostają zapalone przez ok.
30 sekund.

• gdy zostaną otwarte drzwi

– pozostają zapalone do momentu, gdy
drzwi zostaną zamknięte. Po zamknięciu
drzwi lampki zgasną.

Gdy przełącznik j2 jest włączony, lampki do
czytania oraz tylne lampki osobiste nie zapalą
się w powyższych warunkach. Lampki do mapy i
tylne lampki osobiste można włączyć tylko przy
użyciu przełącznikaj1 .

OSTROŻNIE

Nie pozostawiaj lampek włączonych przez dłuższy
czas, jeśli silnik jest wyłączony. Może to doprowadzić
do rozładowania akumulatora.

LAMPKA LUSTERKA PASAŻERA

Aby otworzyć lusterko pasażera, pociągnij w dół
osłonę przeciwsłoneczną i odsuń pokrywę lus-
terka.

SIC3250Z
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Lampka lusterka pasażera świeci, gdy jest od-
sunięta pokrywa tego lusterka. Gdy pokrywa
zostanie zasunięta, lampka wyłączy się.

OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
Oświetlenie bagażnika włącza się po otwarciu
pokrywy bagażnika. Po jej zamknięciu oświetle-
nie wyłączy się.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA
AKUMULATORA
Jeśli oświetlenie wewnętrzne pozostaje włączo-
ne, wyłączy się ono automatycznie z pewnym
opóźnieniem, gdy włącznik zapłonu zostanie
ustawiony w pozycji “OFF”. Aby włączyć ponow-
nie te światła, ustaw włącznik zapłonu w pozycji
ON.
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Wraz z kluczykami dostarczana jest płytka z nu-
merem. Zapisz numer kluczyka, znajdujący się
na płytce i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu
(np. w portfelu), a NIE W POJEŹDZIE. Jeśli zgubisz
kluczyki, skontaktuj się z centrum obsługi
INFINITI lub wykwalifikowaną stacją obsługi,
aby dorobić kluczyki, podając ich numer. Firma
INFINITI nie prowadzi rejestru numerów kluczy-
ków, dlatego bardzo ważne jest, abyś zachował
swój numer w bezpiecznym miejscu.

Podanie numeru kluczyka jest niezbędne tylko
wtedy, gdy wszystkie kluczyki zostaną zgubione
i brakuje wzoru, według którego można wykonać
duplikat. Na podstawie posiadanego kluczyka
można wykonać jego duplikat w centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

1. Inteligentny kluczyk (2 sztuki)

2. Kluczyk mechaniczny (2 sztuki)

3. Tabliczka z numerem kluczyka (1 sztuka)

OSTRZEŻENIE

• Inteligentny kluczyk emituje fale radiowej, które
mogą mieć negatywny wpływ na elektryczne urzą-
dzenia medyczne.

• Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca, powinie-
neś skontaktować się z jego producentem, aby
uzyskać informacje na temat jego reakcji na sygna-
ły emitowane przez inteligentny kluczyk.

INTELIGENTNY KLUCZYK
Z Twojego pojazdu można korzystać tylko uży-
wając inteligentnych kluczyków, które są zare-
jestrowane w podzespołach systemu inteligent-
nego kluczyka oraz podzespołach systemu blo-
kady zapłonu INFINITI. Do jednego pojazdu
mogą być przypisane 4 kluczyki. Przed pierw-
szym użyciem nowe kluczyki muszą zostać za-
rejestrowane w podzespołach systemu inteli-
gentnego kluczyka oraz podzespołach systemu
blokady zapłonu w centrum INFINITI lub w profe-
sjonalnej stacji obsługi. Ponieważ proces rejes-
tracji nowego kluczyka wymaga usunięcia całej
zawartości pamięci podzespołów systemu, pa-
miętaj, aby zabrać ze sobą wszystkie kluczyki,
jakie posiadasz, do centrum INFINITI lub profe-
sjonalnej stacji obsługi.

Istnieje prawdopodobieństwo, że funkcje klu-
czyka zostaną wykasowane. Skontaktuj się z
przedstawicielem firmy INFINITI lub profesjonal-
ną stacją obsługi.

OSTROŻNIE

• Upewnij się, że masz przy sobie inteligentny klu-
czyk. Gdy wysiadasz, nie pozostawiaj go wewnątrz
pojazdu.

• Upewnij się, że podczas jazdy masz go przy sobie.
Inteligentny kluczyk jest precyzyjnym urządze-
niem, posiadającym wbudowany nadajnik. Aby
uniknąć uszkodzenia go, przestrzegaj poniższych
zaleceń.

– Inteligentny kluczyk jest wodoodporny,
jednak zmoczenie go może spowodować
uszkodzenie. Jeśli zamoknie, natych-
miast wytrzyj go do sucha.

– Nie zginaj go, nie upuszczaj ani nie ude-
rzaj nim o inne przedmioty.

– Bateria inteligentnego kluczyka może nie
działać prawidłowo, jeśli temperatura
zewnętrzna jest niższa niż −10°C (14°F).

– Nie umieszczaj inteligentnego kluczyka
na dłuższy okres czasu w miejscach, w
których temperatura przekracza 60°C
(140°F).

– Nie wykonuj przeróbek ani modyfikacji
inteligentnego kluczyka.

– Nie używaj breloków na klucze wykona-
nych z magnesu.

– Nie umieszczaj inteligentnego kluczyka
w pobliżu urządzeń generujących pole

SPA2201Z
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magnetyczne, takich jak telewizor, sprzęt
audio, komputery czy telefony komórko-
we.

– Nie dopuszczaj do zetknięcia się inteli-
gentnego kluczyka z wodą lub wodą mor-
ską i nie wrzucaj go do pralki. Może to
niekorzystnie wpłynąć na działanie sys-
temu.

• Jeśli kluczyk zostanie zgubiony lub ukradziony,
firma INFINITI zaleca wykasowanie jego kodu ID.
Zapobiegnie to otwarciu pojazdu przez niepowoła-
ne osoby. W celu zasięgnięcia informacji na temat
procedury wykasowania kodu skontaktuj się z cen-
trum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

KLUCZYK MECHANICZNY

Aby wyjąć kluczyk mechaniczny, zwolnij przy-
cisk blokady z tyłu inteligentnego kluczyka.

Aby zainstalować mechaniczny kluczyk, mocno
włóż go do inteligentnego kluczyka, aż przycisk
blokady powróci do pozycji wyjściowej.

Używaj kluczyka mechanicznego do otwierania i
zamykania drzwi oraz schowka na rękawiczki.
(Patrz: “Drzwi” w dalszej części rozdziału oraz
“Schowki” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

Parkowanie pojazdu przez osoby
trzecie (np. obsługę hotelu)
Jeśli pozostawiasz kluczyk osobie trzeciej w celu
zaparkowania pojazdu, przekaż jej sam inteli-
gentny kluczyk bez kluczyka mechanicznego w
celu zapewnienia należytej ochrony Twojej włas-
ności.

Aby zapobiec otworzeniu schowka na rękawiczki
oraz bagażnika przez osoby trzecie podczas par-
kowania, zastosuj się do poniższych zaleceń.

1. Wciśnij przycisk OFF (wyłączanie) w elektrycz-
nie zasilanym przełączniku wyłączającym
zwalnianie blokady bagażnika. (Patrz: “Pokry-
wa bagażnika” w dalszej części rozdziału).

2. Wyjmij kluczyk mechaniczny z kluczyka inte-
ligentnego.

3. Zamknij schowek na rękawiczki i pokrywę do-
stępu do bagażnika przy użyciu kluczyka me-
chanicznego. (Patrz: “Schowki” w rozdziale

“2. Wskaźniki i przełączniki” oraz “Siedzenia” w
rozdziale “2. Bezpieczeństwo — fotele, pasy bez-
pieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeń-
stwa biernego”).

4. Przekaż inteligentny kluczyk osobie parkują-
cej pojazd, pozostawiając kluczyk mecha-
niczny w kieszeni lub torebce. Włóż go z po-
wrotem do inteligentnego kluczyka po tym,
jak pojazd zostanie Ci zwrócony.

Aby zachować maksymalne bezpieczeństwo, nie
pozostawiaj przedmiotów należących do Ciebie
w pojeździe.

SPA2033Z
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OSTRZEŻENIE

• Aby uniknąć uderzenia przez inny pojazd, przed
otworzeniem drzwi zawsze dobrze się rozejrzyj.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci poprzez
niezamierzone użycie pojazdu lub jego systemów,
w tym przytrzaśnięcia przez szyby lub nieumyślne-
go zablokowania zamków drzwi, nie zostawiaj
dzieci, osób, które wymagają pomocy innych, ani
zwierząt bez opieki w samochodzie. Dodatkowo
temperatura wewnątrz zamkniętego pojazdu w
ciepły dzień może szybko wzrosnąć do poziomu,
który stwarza znaczne ryzyko obrażeń lub śmierci
u ludzi i zwierząt.

SYSTEM SUPER LOCK (modele z
kierownicą z prawej strony)

OSTRZEŻENIE

W przypadku pojazdów wyposażonych w system Su-
per Lock, niezachowanie wymienionych poniżej środ-
ków ostrożności może prowadzić do niebezpiecznych
sytuacji. Dopilnuj, aby aktywacja systemu Super Lock
była zawsze przeprowadzana w sposób bezpieczny.

• Gdy w pojeździe są pasażerowie, nigdy nie blokuj
drzwi przy pomocy systemu inteligentnego kluczy-
ka. W ten sposób uwięzisz osoby znajdujące się
wewnątrz pojazdu, ponieważ system Super Lock
uniemożliwia otworzenie drzwi od środka.

• Używaj przycisku blokady w inteligentnym kluczy-
ku wyłącznie, jeśli dobrze widzisz pojazd. Służy to

zapobieżeniu sytuacji, w której po aktywacji sys-
temu Super Lock w pojeździe uwięzieni zostaną
pasażerowie.

Zablokowanie drzwi za pomocą przycisku
“LOCK” m inteligentnego kluczyka lub prze-
łącznika wykrywającego sygnał inteligentnego
kluczyka, spowoduje zablokowanie wszystkich
drzwi i aktywację systemu Super Lock.

Oznacza to, że w celu zapobieżenia kradzieży
żadne z drzwi nie będą mogły zostać otworzone
od środka.

System dezaktywuje się, gdy drzwi zostaną od-
blokowane za pomocą przycisku “UNLOCK”m
inteligentnego kluczyka lub przełącznika wykry-
wającego sygnał inteligentnego kluczyka.

System Super Lock nie aktywuje się, gdy drzwi
są blokowane za pomocą przełącznika zamka
sterowanego elektrycznie lub kluczyka mecha-
nicznego.

Sytuacje zagrożenia
Jeśli system Super Lock zostanie włączony na
skutek kolizji lub w innych nieoczekiwanych
okolicznościach, podczas gdy znajdujesz się w
pojeździe:

• Wciśnij włącznik zapłonu do pozycji ON, a system
Super Lock wyłączy się i wszystkie drzwi będą mog-
ły zostać odblokowane przy pomocy przełącznika
zasilanego elektrycznie zamka drzwiowego. Mo-
żesz wtedy otworzyć drzwi.

• Odblokuj drzwi za pomocą inteligentnego kluczy-
ka. System Super Lock wyłączy się i będziesz mógł
otworzyć drzwi.

ZAMYKANIE KLUCZYKIEM

Cylinder zamka drzwiowego znajduje się na
drzwiach kierowcy.

Aby zablokować drzwi kierowcy, włóż mecha-
niczny kluczyk do cylindra zamka i przekręć klu-
czyk w stronę przodu pojazduj1 .

Aby odblokować drzwi, przekręć kluczyk w stro-
nę tyłu pojazduj2 . Drzwi kierowcy zostaną od-
blokowane.

Aby zamknąć lub otworzyć pozostałe drzwi oraz
pokrywę wlewu paliwa, użyj przełącznika cen-
tralnego zamka, przycisku “LOCK”
m /“UNLOCK” m w inteligentnym kluczyku
lub któregokolwiek przycisku w uchwycie drzwi
odbierającego sygnał inteligentnego kluczyka.

SPA2457Z
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OTWIERANIE I ZAMYKANIE OKIEN PRZY
UŻYCIU KLUCZYKA (jeśli na wyposażeniu)

Obracając kluczyk w zamku drzwi kierowcy,
można również otworzyć lub zamknąć okno wy-
posażone w funkcję automatycznego otwiera-
nia/zamykania. (Patrz: “Elektrycznie sterowane
szyby” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

W celu otwarcia okien obróć kluczyk w zamku
drzwi kierowcy w stronę tyłu pojazdu i przytrzy-
maj go w tej pozycji przez ponad 1 sekundę.
Drzwi zostaną odblokowane, a okno będzie się
otwierać do momentu zwolnienia kluczyka.

Powyższą funkcję otwierania można również ak-
tywować naciskając i przytrzymując przycisk
“UNLOCK” m na inteligentnym kluczyku.
(Patrz: “Używanie systemu inteligentnego kluczyka”
w dalszej części rozdziału).

W celu zamknięcia okien obróć kluczyk w zamku
drzwi kierowcy w stronę przodu pojazdu i przy-
trzymaj go w tej pozycji przez ponad 1 sekundę.
Drzwi zostaną zablokowane, a okno będzie się
zamykać do momentu zwolnienia kluczyka.

OTWIERANIE ZA POMOCĄ
WEWNĘTRZNEGO UCHWYTU DRZWI

Aby odblokować i otworzyć drzwi, pociągnij
wewnętrzny uchwyt drzwi według rysunku.

Model z kierownicą po prawej stronie (RHD):

Drzwi nie można otworzyć przy pomocy wew-
nętrznego uchwytu drzwi, gdy działa system Su-
per Lock.

ZAMYKANIE DRZWI ZA POMOCĄ
PRZEŁĄCZNIKA ZAMKA
STEROWANEGO ELEKTRYCZNIE

Zastosowanie przełącznika zamka sterowanego
elektrycznie zablokuje lub odblokuje wszystkie
drzwi.

Aby zablokować drzwi, wciśnij przełącznik za-
mka sterowanego elektrycznie (umieszczony na
drzwiach kierowcy i pasażera z przodu) w po-
zycję blokadyj1 przy otwartych drzwiach kie-
rowcy lub pasażera z przodu, a następnie za-
mknij drzwi.

Aby odblokować drzwi, wciśnij przełącznik za-
mka sterowanego elektrycznie do pozycji odblo-
kowaniaj2 .

OSTROŻNIE

Podczas zamykania drzwi przy użyciu przełącznika za-
mka sterowanego elektrycznie pamiętaj, aby nie zos-
tawić inteligentnego kluczyka wewnątrz pojazdu.

SPA2791Z
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Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
lampka wskaźnika blokady drzwi m (na pa-
nelu wskaźników) zapali się i pozostanie włą-
czona. Gdy włącznik zapłonu znajduje się w po-
zycji ACC, “OFF” lub LOCK, lampka wskaźnika
blokady drzwi m zapali się na 30 minut (jeśli
na wyposażeniu).

MECHANIZM BLOKADY DRZWI Z
CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI
Wszystkie drzwi zostaną zablokowane automa-
tycznie po osiągnięciu przez pojazd prędkości
10 km/h (6 MPH). Po odblokowaniu zamka pod-
czas jazdy, mechanizm zamka drzwi wykrywają-
cy prędkość nie zablokuje ponownie drzwi chy-
ba, że zostanie wykonana jedna z opisanych po-
niżej czynności.

• Otwarcie którychkolwiek drzwi.

• Wciśnięcie włącznika zapłonu w pozycję LOCK.

Uruchamianie i wyłączanie
wykrywającego prędkość mechanizmu
zamka drzwi.
Aby włączyć lub wyłączyć wykrywający prędkość
mechanizm zamka drzwi, wykonaj opisane po-
niżej czynności:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

2. W przeciągu 20 sekund naciśnij i przytrzymaj
przez 5 sekund w pozycji “LOCK” przełącznik
zamka sterowanego elektrycznie.

3. Jeśli operacja ta powiodła się, światła awaryj-
ne zamigają w następujący sposób:

• Dwa razy — włączony

• Jeden raz — wyłączony

MECHANIZM ZWALNIANIA
AUTOMATYCZNEJ BLOKADY DRZWI
Wszystkie drzwi zostaną odblokowane automa-
tycznie po przestawieniu włącznika zapłonu z
pozycji ON na “OFF”.

Włączanie i wyłączanie mechanizmu
zwalniania automatycznej blokady
drzwi
Aby włączyć lub wyłączyć mechanizm zwalnia-
nia automatycznej blokady drzwi, wykonaj opi-
sane poniżej czynności:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

2. W przeciągu 20 sekund naciśnij i przytrzymaj
przez 5 sekund w pozycji “UNLOCK” przełącz-
nik zamka sterowanego elektrycznie.

3. Jeśli operacja ta powiodła się, światła awaryj-
ne zamigają w następujący sposób:

• Dwa razy — włączony

• Jeden raz — wyłączony

MECHANIZM ODBLOKOWYWANIA
DRZWI Z CZUJNIKIEM ZDERZENIA
Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
wszystkie drzwi zostaną automatycznie odblo-
kowane, jeśli czujniki wykryją uderzenie.

Mechanizm odblokowywania drzwi z czujnikiem
zderzenia może nie zadziałać w zależności od
siły zderzenia.

BLOKADA ZAMKÓW TYLNYCH DRZWI Z
ZABEZPIECZENIEM PRZED DZIEĆMI

Blokada zamków tylnych drzwi z zabezpiecze-
niem przed dziećmi pomaga zapobiec przypad-
kowemu otworzeniu tylnych drzwi, szczególnie,
gdy w pojeździe znajdują się małe dzieci.

SPA2536Z
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Gdy dźwignie znajdują się w pozycjij1 blokady,
uruchamia się blokada zamków tylnych drzwi z
zabezpieczeniem przed dziećmi i tylne drzwi
można otworzyć jedynie przy pomocy zewnętrz-
nych uchwytów.

Aby wyłączyć blokadę, przesuń dźwignie do po-
zycji odblokowaniaj2 .

OSTRZEŻENIE

• Fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ na elek-
troniczne urządzenia medyczne. Osoby korzysta-
jące z rozrusznika serca powinny przed użyciem
inteligentnego kluczyka skontaktować się z produ-
centem rozrusznika w celu zasięgnięcia informacji
o możliwych zakłóceniach.

• Inteligentny kluczyk emituje fale radiowe, gdy na-
ciskane są przyciski. Fale radiowe mogą mieć ne-
gatywny wpływ na systemy nawigacji i telekomu-
nikacji. Nie używaj inteligentnego kluczyka na po-
kładzie samolotu. Przed oddaniem bagażu na
lotnisku upewnij się, że przyciski są odpowiednio
zabezpieczone przed przypadkowym naciśnię-
ciem.

System inteligentnego kluczyka może kontrolo-
wać wszystkie drzwi oraz pokrywę bagażnika
przy użyciu zintegrowanego pilota lub przez na-
ciśnięcie odpowiedniego przełącznika w pojeź-
dzie, bez potrzeby wyjmowania kluczyka z kie-
szeni lub torebki. Miejsce oraz/lub warunki uży-
cia mogą wpłynąć na działanie systemu
inteligentnego kluczyka.

Przeczytaj poniższe informacje przed użyciem
systemu inteligentnego kluczyka.

OSTROŻNIE

• Gdy używasz samochodu, zawsze miej inteligent-
ny kluczyk przy sobie.

• Nigdy nie pozostawiaj inteligentnego kluczyka w
pojeździe, wysiadając z niego.

Inteligentny kluczyk jest w ciągłej łączności z
pojazdem, ponieważ odbiera on fale radiowe.
System inteligentnego kluczyka przesyła słabe
fale radiowe. Miejsce, w którym używa się sys-
temu inteligentnego kluczyka może zakłócać
działanie systemu w następujących okolicznoś-
ciach.

• Gdy kluczyk używany jest w pobliżu miejsca, gdzie
przesyłane są silne fale radiowe, np.: wieży tele-
wizyjnej, elektrowni lub stacji nadawczej.

• Gdy w pobliżu znajduje się sprzęt bezprzewodowy,
np.: telefon komórkowy, aparat nadawczo-odbior-
czy lub radio CB.

• Gdy inteligentny kluczyk jest w kontakcie lub jest
zakryty przez materiały metaliczne.

• Gdy jakikolwiek rodzaj pilota wykorzystującego fa-
le radiowe jest używany w pobliżu.

• Gdy inteligentny kluczyk umieści się w pobliżu
urządzenia elektronicznego, np. komputera oso-
bistego.

• Gdy pojazd jest zaparkowany w pobliżu parkomatu.

W takich przypadkach popraw warunki użycia
inteligentnego kluczyka lub użyj kluczyka me-
chanicznego.

SYSTEM INTELIGENTNEGO KLUCZYKA
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Pomimo, że trwałość baterii różni się w zależ-
ności od warunków użytkowania, przeciętna ży-
wotność baterii to około 2 lat. Jeśli bateria się
wyczerpie, wymień ją na nową.

Ponieważ inteligentny kluczyk w sposób ciągły
odbiera fale radiowe, jeśli zostawi się go w po-
bliżu sprzętu przesyłającego silne fale radiowe,
np. sygnał telewizyjny lub komputerowy, żywot-
ność baterii może się zmniejszyć.

Aby uzyskać informacje na temat wymiany bate-
rii, patrz: “Bateria” w rozdziale “8. Przeglądy i czyn-
ności wykonywane samodzielnie”.

Ponieważ kierownica blokowana jest elektro-
nicznie, jej odblokowanie, gdy włącznik zapłonu
znajduje się w pozycji LOCK (blokada) jest nie-
możliwe w przypadku całkowitego rozładowania
akumulatora pojazdu. Dopilnuj, aby akumulator
pojazdu nigdy nie był całkowicie rozładowany.

Do jednego pojazdu mogą być przypisane 4 klu-
czyki. Aby uzyskać informacje na temat kupna i
użycia dodatkowych inteligentnych kluczyków,
skontaktuj się z ośrodkiem INFINITI lub profesjo-
nalną stacją obsługi.

OSTROŻNIE

• Zapobiegaj kontaktowi inteligentnego kluczyka
zawierającego elektryczne części z wodą/słoną
wodą. Może to niekorzystnie wpłynąć na działanie
systemu.

• Nie upuszczaj inteligentnego kluczyka.

• Nie uderzaj gwałtownie kluczykiem w inny przed-
miot.

• Nie wykonuj przeróbek ani modyfikacji inteligent-
nego kluczyka.

• Zamoczenie może uszkodzić inteligentny kluczyk.
Jeśli zamoknie, natychmiast wytrzyj go do sucha.

• Nie pozostawiaj inteligentnego kluczyka na dłuż-
szy okres czasu w miejscu, gdzie temperatura
przekracza 60°C (140°F).

• Bateria inteligentnego kluczyka może nie działać
prawidłowo, jeśli temperatura zewnętrzna jest niż-
sza niż −10°C (14°F).

• Nie zakładaj inteligentnego kluczyka na breloczek
zawierający magnes.

• Nie umieszczaj inteligentnego kluczyka w pobliżu
urządzeń generujących pole magnetyczne, takich
jak telewizor, sprzęt audio, komputer czy telefon
komórkowy.

W razie zgubienia lub kradzieży kluczyka
INFINITI zaleca wykasowanie kodu identyfikacyj-
nego inteligentnego kluczyka z pojazdu. Może
to zapobiec nieuprawnionemu użyciu inteligent-
nego kluczyka w celu uruchomienia pojazdu.
Aby uzyskać informacje na temat procedury wy-
kasowania, skontaktuj się z ośrodkiem INFINITI
lub z profesjonalną stacją obsługi.

Działanie Inteligentnego kluczyka (odblokowy-
wanie/blokada drzwi przy pomocy przycisków
odbierających sygnał systemu) można zawiesić.
Aby uzyskać informacje na temat dezaktywacji
inteligentnego kluczyka, skontaktuj się z ośrod-
kiem INFINITI lub z profesjonalną stacją obsługi.
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ZASIĘG DZIAŁANIA INTELIGENTNEGO
KLUCZYKA

Z funkcji inteligentnego kluczyka można sko-
rzystać tylko wtedy, gdy znajduje się on w okreś-
lonym zasięgu działania w stosunku do prze-
łącznika odbierającego sygnałj1 .

Gdy bateria inteligentnego kluczyka jest wyczer-
pana lub w pobliżu niego działają silne fale ra-
diowe, zasięg kluczyka zawęża się i może on nie
działać prawidłowo.

Zasięg działania wynosi do 80 cm (31,50 in) od
każdego przełącznika odbierającego sygnałj1 .

Przełączniki odbierające sygnał mogą nie za-
działać, gdy inteligentny kluczyk znajduje się
zbyt blisko szyby w drzwiach, uchwytu drzwi lub
tylnego zderzaka.

Gdy inteligentny kluczyk znajduje się w zasięgu
działania systemu, ktokolwiek, nawet ktoś, kto
nie ma przy sobie inteligentnego kluczyka może
nacisnąć przełącznikodbierający sygnał, aby za-
blokować/odblokować drzwi oraz pokrywę
przedziału bagażowego.

UŻYWANIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO
KLUCZYKA

Przełącznik odbierający sygnał nie będzie dzia-
łał w następujących warunkach:

• Gdy inteligentny kluczyk jest pozostawiony wew-
nątrz pojazdu.

• Gdy inteligentny kluczyk jest poza zasięgiem dzia-
łania systemu.

• Gdy którekolwiek z drzwi są otwarte lub niedo-
mknięte.

• Gdy bateria inteligentnego kluczyka jest wyczerpa-
na.

• Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ACC
lub ON.

SPA2538
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• Nie naciskaj przełącznika w uchwycie drzwi odbie-
rającego sygnał, trzymając inteligentny kluczyk w
dłoni, według rysunku. Mała odległość od uchwytu
drzwi powoduje, że system inteligentnego kluczy-
ka ma trudność, aby stwierdzić, czy kluczyk znaj-
duje się poza pojazdem.

• Po zablokowaniu drzwi przy użyciu przełącznika na
uchwycie drzwi odbierającego sygnał, upewnij się,
czy drzwi zostały dobrze zablokowane, pociągając
za klamki.

• Przy zamykaniu drzwi przełącznikiem w uchwycie
drzwi odbierającym sygnał systemu, upewnij się,
że masz przy sobie inteligentny kluczyk, zanim na-
ciśniesz przełącznik, aby zapobiec pozostawieniu
kluczyka w pojeździe.

• Przełącznik w uchwycie drzwi odbierający sygnał
systemu inteligentnego kluczyka działa wyłącznie
wtedy, gdy system wykryje inteligentny kluczyk.

• Aby zapobiec pozostawieniu inteligentnego klu-
czyka w pojeździe lub przedziale bagażowym,
upewnij się, że masz go przy sobie, a następnie
zamknij drzwi i pokrywę bagażnika.

• Nie pociągaj za uchwyt drzwi przed naciśnięciem
przełącznika na uchwycie odbierającego sygnał.
Drzwi zostaną odblokowane, lecz nie otworzą się.
Zwolnij uchwyt drzwi jeden raz i pociągnij za niego
znowu, aby otworzyć drzwi.

Gdy masz przy sobie inteligentny kluczyk, mo-
żesz zamykać i otwierać wszystkie drzwi, nacis-
kając przełącznik w uchwycie drzwi odbierający
sygnał (w drzwiach kierowcy lub pasażera z
przodu)jA w obrębie działania systemu.

Zablokowanie lub odblokowanie drzwi jest po-
twierdzane światłami awaryjnymi. Więcej infor-
macji znajdziesz w punkcie “Działanie świateł
awaryjnych” w dalszej części rozdziału.

Funkcja oświetlenia wejścia i wyjścia
Gdy zablokujesz lub odblokujesz drzwi, na pe-
wien czas zaświecą się światła pozycyjne, świat-
ła tylne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

Zablokowanie drzwi i pokrywy wlewu
paliwa
1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

2. Miej inteligentny kluczyk ze sobą.

3. Zamknij wszystkie drzwi.

4. Naciśnij jeden raz przełącznikw klamce drzwi
odbierający sygnał systemu (w drzwiach kie-
rowcy lub pasażera z przodu)jA , gdy masz
inteligentny kluczyk przy sobie.

5. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu paliwa
zostaną zablokowane.

Lampka kontrolna zamka drzwi m (znajdują-
ca się na tablicy rozdzielczej) zapali się na 1
minutę.

6. Pociągnij za klamki drzwi aby upewnić się, że
drzwi są dobrze zamknięte.

Ochrona przed zatrzaśnięciem:

Aby zapobiec przypadkowemu zatrzaśnięciu in-
teligentnego kluczyka wewnątrz pojazdu, sys-
tem inteligentnego kluczyka ma funkcję ochrony
przed zatrzaśnięciem.

SPA2407Z
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• Jeśli inteligentny kluczyk pozostaje wewnątrz po-
jazdu, i przy wysiadaniu z pojazdu będziesz próbo-
wał zamknąć drzwi przy użyciu przełącznika cen-
tralnego zamka, po zamknięciu wszystkie drzwi au-
tomatycznie otworzą się i usłyszysz dźwięk
ostrzegawczy.

• Gdy inteligentny kluczyk pozostaje wewnątrz po-
jazdu przy otwartych drzwiach kierowcy, i po wyj-
ściu z pojazdu będziesz usiłował zablokować drzwi
przy pomocy przełącznika centralnego zamka, po
jego uruchomieniu wszystkie drzwi automatycznie
otworzą się.

OSTROŻNIE

Ochrona przed zatrzaśnięciem może nie zadziałać w
następujących warunkach:

• Gdy inteligentny kluczykznajduje się na desce roz-
dzielczej.

• Gdy inteligentny kluczykznajduje się na tylnej pół-
ce.

• Gdy inteligentny kluczyk znajduje się w schowku
na rękawiczki.

• Gdy inteligentny kluczyk znajduje się wewnątrz
schowka w drzwiach.

• Gdy inteligentny kluczyk znajduje się na wierzchu
lub pod spodem przestrzeni koła zapasowego.

• Gdy inteligentny kluczyk znajduje się na obrzeżu
przestrzeni bagażowej.

• Gdy inteligentny kluczyk znajduje się wewnątrz
lub obok przedmiotów z metalu.

Gdy inteligentny kluczyk znajduje się na zewnątrz po-
jazdu, lecz zbyt blisko niego, może zadziałać zabez-
pieczenie przed zatrzaśnięciem.

Odblokowywanie drzwi i pokrywy
wlewu paliwa
Aby dowiedzieć się jak zmienić tryb odblokowy-
wania drzwi na inny, zajrzyj do następnego roz-
działu.

• Patrz punkt “Użycie zdalnego pilota do wejścia do
pojazdu bez konieczności zastosowania kluczyka”
w dalszej części rozdziału.

Wybiórczy tryb odblokowania drzwi:

1. Miej inteligentny kluczyk ze sobą.

2. Upewnij się, że masz inteligentny kluczyk
przy sobie i naciśnij jeden raz przełącznik w
uchwycie drzwi odbierający sygnał systemu
(drzwi kierowcy)jA .

3. Odpowiednie drzwi zostaną odblokowane.

4. Naciśnij przełącznik w uchwycie drzwi odbie-
rający sygnał systemu inteligentnego kluczy-
kajA w tych samych drzwiach ponownie w
ciągu 5 sekund.

5. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu paliwa
zostaną odblokowane.

6. Użyj uchwytów drzwi, aby je otworzyć.

Tryb odblokowania wszystkich drzwi:

1. Weź ze sobą inteligentny kluczyk.

2. Naciśnij jeden raz przełącznik w uchwycie
drzwi odbierający sygnał systemu (drzwi kie-
rowcy lub pasażera z przodu)jA , gdy masz
inteligentny kluczyk przy sobie.

3. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu paliwa
zostaną odblokowane.

4. Użyj uchwytów drzwi, aby je otworzyć.

Przełączanie pomiędzy trybami odblokowania
drzwi:

Aby przełączyć na inny tryb odblokowania, jed-
nocześnie naciśnij przyciski “LOCK” m oraz
“UNLOCK”m w inteligentnym kluczyku i przy-
trzymaj je przez ponad 5 sekund. Wykonaj tę
samą czynność, aby wyłączyć wybiórczy tryb od-
blokowania drzwi.

OSTROŻNIE

Jeśli pociągnie się za uchwyt drzwi podczas odbloko-
wywania, drzwi te mogą się nie odblokować. Przywró-
cenie uchwytu drzwi do jego pierwotnego położenia
odblokuje te drzwi. Jeśli drzwi się nie odblokowują po
przywróceniu ich uchwytu do pierwotnego położenia,
naciśnij przełącznik w uchwycie drzwi odbierający
sygnał systemu inteligentnego kluczyka, aby odblo-
kować te drzwi.
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Automatyczne blokowanie drzwi:

Wszystkie drzwi zostaną zablokowane automa-
tycznie chyba, że jedna z opisanych poniżej
czynności zostanie wykonana w przeciągu
30 sekund po naciśnięciu przełącznika odbiera-
jącego sygnał systemu inteligentnego kluczyka
w czasie blokady drzwi.

• Otwarcie którychkolwiek drzwi.

• Naciśnięcie włącznika zapłonu.

Jeśli w ciągu ustawionego wcześniej okresu cza-
su zostanie naciśnięty przełącznik “UNLOCK”
m w inteligentnym kluczyku, wszystkie drzwi
zostaną zablokowane automatycznie po upły-
wie kolejnego ustawionego okresu czasu.

Otwieranie pokrywy bagażnika
1. Miej inteligentny kluczyk ze sobą.

2. Naciśnij przełącznik w pokrywie bagażnika
odbierający sygnał systemu inteligentnego
kluczykajA .

3. Pokrywa bagażnika zostanie odblokowana.

4. Podnieś pokrywę, aby uzyskać dostęp do
przestrzeni bagażowej.

OSTROŻNIE

Przy zamykaniu bagażnika upewnij się, czy masz inte-
ligentny kluczyk przy sobie, zanim zamkniesz pokry-
wę, aby nie zatrzasnąć go w bagażniku.

Ochrona przed zatrzaśnięciem:

Aby zapobiec przypadkowemu zatrzaśnięciu in-
teligentnego kluczyka wewnątrz bagażnika, sys-
tem inteligentnego kluczyka ma funkcję ochrony
przed zatrzaśnięciem.

Gdy pokrywa bagażnika zostanie zamknięta, a
inteligentny kluczyk znajduje się w bagażniku,
usłyszysz dźwięk ostrzegawczy i pokrywa odblo-
kuje się.

OSTROŻNIE

Ochrona przed zatrzaśnięciem może nie zadziałać w
następujących warunkach:

• Gdy inteligentny kluczyk znajduje się na wierzchu
lub pod spodem przestrzeni koła zapasowego.

• Gdy inteligentny kluczyk znajduje się na obrzeżu
przestrzeni bagażowej.

• Gdy inteligentny kluczyk znajduje się wewnątrz
metalowego pudełka.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA
AKUMULATORA
Gdy wszystkie wymienione niżej warunki są
spełnione przez określony czas, system oszczę-
dzania akumulatora odcina zasilanie, aby zapo-
biec jego rozładowaniu.

• Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC, oraz

• Wszystkie drzwi są zamknięte, oraz

• Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu
P (parkowanie).

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
System inteligentnego kluczyka posiada funk-
cję, której zadaniem jest ograniczenie niewłaś-
ciwego użycia inteligentnego kluczyka oraz za-

JVP0333XZ
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pobieżenie kradzieży pojazdu. Gdy zostaną wy-
kryte nieprawidłowe działania, rozlegnie się
dźwięk, a na ekranie informacji o pojeździe po-
jawi się komunikat ostrzegawczy.

Zapoznaj się z przewodnikiem opisującym moż-
liwe problemy na następnej stronie. Aby zapo-
znać się z ostrzeżeniami i wskaźnikami wyświet-
lanymi na ekranie informacji o pojeździe, patrz:
“Ekran informacji o pojeździe” w rozdziale “2. Wskaź-
niki i przełączniki”.

OSTROŻNIE

Gdy będzie słychać brzęczyk i pojawi się komunikat
ostrzegawczy, sprawdź zarówno pojazd, jak i inteli-
gentny kluczyk.
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PRZEWODNIK OPISUJĄCY MOŻLIWE PROBLEMY

Objaw Możliwa przyczyna Konieczne działanie
Podczas naciskania włącznika zapłonu Ostrzeżenie SHIFT P pojawia się na

wyświetlaczu oraz słychać sygnał
ostrzegawczy wewnątrz pojazdu (ciągły lub
trwający kilka sekund).

Dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w
położeniu P (parkowanie).

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do
pozycji P (parkowanie).

Podczas przesuwania dźwigni skrzyni
biegów na pozycję P (parkowanie)

Wewnętrzny dźwięk ostrzegawczy brzmi w
sposób ciągły.

Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji
ACC lub ON.

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

Podczas otwierania drzwi kierowcy, aby
wysiąść z pojazdu

Wewnętrzny dźwięk ostrzegawczy brzmi w
sposób ciągły.

Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji
ACC.

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

Podczas zamykania drzwi po wyjściu z
pojazdu

Na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie
NO KEY (brak kluczyka), 3 razy rozlega się
dźwięk na zewnątrz pojazdu i przez kilka
sekund słychać dźwięk ostrzegawczy
wewnątrz pojazdu.

Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji
ACC lub ON.

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

Ostrzeżenie SHIFT P (bieg parkowania)
pojawia się na wyświetlaczu, a zewnętrzny
dźwięk ostrzegawczy brzmi w sposób
ciągły.

Włącznik zapłonu znajduje się w położeniu
ACC lub “OFF”, a dźwignia skrzyni biegów
nie jest ustawiona w pozycji P
(parkowanie).

Przesuń dźwignię skrzyni biegów na
pozycję P (parkowanie) oraz wciśnij
włącznik zapłonu do pozycji “OFF”.

Przy naciskaniu przełącznika
odbierającego sygnał systemu
inteligentnego kluczyka lub przycisku

“LOCK” m na inteligentnym kluczyku w
celu zablokowania drzwi

Przez kilka sekund słychać dźwięk
ostrzegawczy na zewnątrz pojazdu.

Inteligentny kluczyk znajduje się wewnątrz
pojazdu lub w bagażniku.

Miej inteligentny kluczyk ze sobą.

Drzwi są niedomknięte. Domknij drzwi.

Podczas zamykania pokrywy bagażnika Dźwięk ostrzegawczy na zewnątrz pojazdu
słychać przez około 10 sekund, a pokrywa
bagażnika zostaje otwarta.

Inteligentny kluczyk znajduje się w
bagażniku.

Miej inteligentny kluczyk ze sobą.
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Podczas naciskania włącznika zapłonu Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
baterii inteligentnego kluczyka.

Bateria jest bliska rozładowania. Wymień baterię na nową. (Patrz: “Bateria”
w rozdziale “8. Przeglądy i czynności
wykonywane samodzielnie”).

Na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie
NO KEY oraz przez kilka sekund słychać
sygnał ostrzegawczy wewnątrz pojazdu.

Inteligentny kluczyk nie znajduje się w
pojeździe.

Miej inteligentny kluczyk ze sobą.

Na wyświetlaczu pojawia się lampka
ostrzegawcza systemu inteligentnego
kluczyka.

Lampka ostrzega o wykryciu usterki w
układzie elektrycznej blokady kierownicy
(jeśli na wyposażeniu) lub systemie
inteligentnego kluczyka.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.
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UŻYCIE ZDALNEGO PILOTA DO WEJŚCIA
DO POJAZDU BEZ KONIECZNOŚCI
ZASTOSOWANIA KLUCZYKA

Zasięg działania
System zdalnego sterowania centralnym za-
mkiem pozwala na zablokowanie/odblokowa-
nie wszystkich drzwi, pokrywy wlewu paliwa i
pokrywy bagażnika oraz otwieranie szyb. Zasięg
działania pilota zależy od otoczenia pojazdu.
Aby skutecznie uruchomić przyciski blokady i
odblokowania, zbliż się do pojazdu na odległość
około 1 m (3,3 ft) od drzwi.

System zdalnego pilota nie będzie działał w na-
stępujących warunkach:

• Gdy inteligentny kluczyk jest poza zasięgiem dzia-
łania systemu.

• Gdy bateria inteligentnego kluczyka jest wyczerpa-
na.

Zablokowanie drzwi i pokrywy wlewu
paliwa
Zablokowanie lub odblokowanie drzwi jest po-
twierdzane światłami awaryjnymi. Więcej infor-
macji znajdziesz w punkcie “Działanie świateł
awaryjnych” w dalszej części rozdziału.

1. Wciśnij włącznik zapłonu w pozycję “OFF” i
zabierz inteligentny kluczyk ze sobą.

2. Zamknij wszystkie drzwi.

3. Naciśnij przycisk “LOCK” mj1 w inteli-
gentnym kluczyku.

4. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu paliwa
zostaną zablokowane.

Lampka kontrolna zamka drzwi m (znaj-
dująca się na tablicy rozdzielczej) zapali się
na 1 minutę.

5. Naciśnij klamki drzwi aby upewnić się, że
drzwi są dobrze zamknięte.

OSTROŻNIE

• Po zablokowaniu drzwi, używając inteligentnego
kluczyka, upewnij się, czy drzwi zostały dobrze za-
blokowane, poruszając uchwytami drzwi.

• Zamykając drzwi przy użyciu inteligentnego klu-
czyka, nie zostaw go wewnątrz pojazdu.

Odblokowywanie drzwi i pokrywy
wlewu paliwa
Aby dowiedzieć się, jak zmienić tryb odblokowy-
wania drzwi na inny, przeczytaj poniższy opis:

Wybiórczy tryb odblokowania drzwi:

1. Naciśnij przycisk “UNLOCK” m j2 w inteli-
gentnym kluczyku.

2. Drzwi kierowcy i pokrywa wlewu paliwa od-
blokują się.

3. Naciśnij przycisk “UNLOCK” mj2 ponow-
nie w ciągu 1 minuty.

4. Wszystkie drzwi zostaną odblokowane.

5. Użyj uchwytów drzwi, aby je otworzyć.

Tryb odblokowania wszystkich drzwi:

1. Naciśnij przycisk “UNLOCK” m j2 w inteli-
gentnym kluczyku.

2. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu paliwa
zostaną odblokowane.

3. Pociągnij za uchwyt, aby otworzyć drzwi.

Przełączanie pomiędzy trybami odblokowania
drzwi:

Aby przełączyć na inny tryb odblokowania, jed-
nocześnie naciśnij przyciski “LOCK” m oraz
“UNLOCK”m w inteligentnym kluczyku i przy-
trzymaj je przez ponad 5 sekund. Wykonaj tę
samą czynność, aby wyłączyć wybiórczy tryb od-
blokowania drzwi.

SPA2130Z
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Automatyczne blokowanie drzwi:

Wszystkie drzwi i pokrywa wlewu paliwa zostaną
zablokowane automatycznie, chyba że jedna z
opisanych poniżej czynności zostanie wykonana
przed upływem 30 sekund po naciśnięciu przy-
cisku “UNLOCK” mj2 w inteligentnym klu-
czyku przy zablokowanych drzwiach.

• Otwarcie którychkolwiek drzwi.

• Naciśnięcie włącznika zapłonu.

Jeśli w ciągu 30 sekund przycisk “UNLOCK”
mj2 w inteligentnym kluczyku zostanie na-
ciśnięty ponownie, wszystkie drzwi zostaną au-
tomatycznie zablokowane po upływie 30 sekund
od ostatniego naciśnięcia tego przycisku.

Otwieranie i zamykanie okien
Okna można otworzyć i zamknąć inteligentnym
kluczykiem. Funkcji tej nie można użyć, gdy włą-
czone jest zamykanie czasowe okien lub gdy
okna wymagają inicjalizacji.

Patrz punkt “Elektrycznie sterowane szyby” w roz-
dziale “2. Wskaźniki i przełączniki”.

Otwieranie:

Aby otworzyć okna, po odblokowaniu drzwi na-
ciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przy-
cisk “UNLOCK” mj2 znajdujący się na inteli-
gentnym kluczyku.

Aby przerwać otwieranie, zwolnij przycisk m
“UNLOCK”j2 .

Jeśli otwieranie okna zostanie przerwane przy
wciśniętym przycisku “UNLOCK” m , zwolnij
go i ponownie naciśnij, przytrzymując go do
chwili, gdy okno zostanie całkowicie otwarte.

Zamykanie:

Aby zamknąć okna, naciśnij przycisk blokujący
drzwi “LOCK” mj1 w inteligentnym kluczyku
przez około 3 sekundy po zablokowaniu drzwi.

Aby przerwać zamykanie, zwolnij przycisk
“LOCK” mj1 .

Jeśli zamykanie okna zostanie przerwane przy
wciśniętym przycisku “LOCK” m , zwolnij go i
ponownie naciśnij, przytrzymując go do chwili,
gdy okno zostanie całkowicie zamknięte.

Otwieranie i zamykanie okna
dachowego
Okno dachowe można otworzyć lub zamknąć
przy pomocy przycisków “LOCK” (zamykanie)
lub “UNLOCK” (otwieranie) znajdujących się w
inteligentnym kluczyku. Funkcji tej nie można
użyć, gdy włączone jest zamykanie czasowe ok-
na dachowego lub gdy okna wymagają inicjali-
zacji.

Otwieranie:

Aby otworzyć okno dachowe, po odblokowaniu
drzwi naciśnij przycisk “UNLOCK” mj2 w in-
teligentnym kluczyku i przytrzymaj go przez
około 3 sekundy.

Aby przerwać otwieranie, zwolnij przycisk m
“UNLOCK”j2 .

Zamykanie:

Aby zamknąć okno dachowe, naciśnij przycisk
blokady drzwi “LOCK” mj1 w inteligentnym
kluczyku przez około 3 sekundy po zablokowa-
niu drzwi.

Aby przerwać zamykanie, zwolnij przycisk
m “LOCK”j1 .

Otwieranie bagażnika
1. Naciśnij przycisk “BOOT” m j3 na inteli-

gentnym kluczyku i przytrzymaj go przez po-
nad 1 sekundę.

2. Pokrywa bagażnika zostanie odblokowana.

3. Podnieś pokrywę, aby uzyskać dostęp do
przestrzeni bagażowej.

Modele z funkcją automatycznego zamykania:

Jeśli pokrywa bagażnika nie odblokowuje się,
naciśnij przełącznik w pokrywie bagażnika od-
bierający sygnał systemu inteligentnego kluczy-
ka i ręcznie unieś pokrywę. Sytuacja taka może
mieć miejsce, gdy:

• Pokrywa jest pokryta śniegiem.

• Do pokrywy przymocowany jest ciężki przedmiot,
np. tylny spojler.

• Pokrywa jest zamarznięta.
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W przypadku wielokrotnego korzystania z funk-
cji automatycznego zamykania w krótkim cza-
sie, funkcja ta może zostać tymczasowo wyłą-
czona. W takiej sytuacji należy odczekać kilka
minut, aż silnikelektryczny ostygnie. Jeżeli funk-
cja nadal nie działa, oddaj pojazd do kontroli do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

DZIAŁANIE ŚWIATEŁ AWARYJNYCH
Gdy odblokujesz lub zablokujesz drzwi lub po-
krywę bagażnika przy użyciu przełącznika od-
bierającego sygnał systemu inteligentnego klu-
czyka lub zdalnego pilota, na potwierdzenie za-
migają światła awaryjne.

Poniższe opisy pokazują, w jaki sposób włączają
się światła awaryjne po zablokowaniu lub od-
blokowaniu drzwi i pokrywy bagażnika.

Tryb świateł awaryjnych

ZABLOKOWANIE DRZWI ODBLOKOWANIE DRZWI ODBLOKOWANIE
POKRYWY BAGAŻNIKA

System inteligentnego
kluczyka

(przy użyciu inteligentnego
kluczyka)

ŚWIATŁA AWARYJNE -
jednokrotnie

ŚWIATŁA AWARYJNE -
dwukrotnie

ŚWIATŁA AWARYJNE - nie
migają

Zamek sterowany pilotem

(przy użyciu przycisku m
lub m )

ŚWIATŁA AWARYJNE -
jednokrotnie

ŚWIATŁA AWARYJNE -
dwukrotnie

ŚWIATŁA AWARYJNE - nie
migają
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Pojazd jest wyposażony w obydwa z przedsta-
wionych poniżej systemów bezpieczeństwa:

• System antykradzieżowy

• System blokady zapłonu INFINITI

Aktualny stan bezpieczeństwa pojazdu jest syg-
nalizowany przez lampkę kontrolną systemu
bezpieczeństwa.

SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY
System antykradzieżowy informuje o narusze-
niu elementów pojazdu przy pomocy sygnałów
dźwiękowych i świetlnych.

Lampka kontrolna systemu
bezpieczeństwa
Lampka kontrolna systemu bezpieczeństwa
znajduje się na tablicy rozdzielczej.

Lampka jest włączona, gdy włącznik zapłonu
znajduje się w pozycji ACC, “OFF” lub LOCK. Jest
to normalne.

Aktywacja systemu:

1. Zamknij wszystkie okna, włącznie z oknem
dachowym/osłoną przeciwsłoneczną.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

3. Wysiądź z pojazdu i upewnij się, że masz przy
sobie inteligentny kluczyk.

4. Dopilnuj, aby pokrywa przedziału silnika i
bagażnik były zamknięte. Zamknij wszystkie
drzwi przy pomocy inteligentnego kluczyka.

Jeżeli drzwi lub pokrywa przedziału silnika
są otwarte, włączy się ostrzegawczy sygnał
dźwiękowy. Sygnał wyłączy się, gdy drzwi
zostaną prawidłowo zamknięte.

5. Sprawdź, czy zapaliła się lampka kontrolna
systemu bezpieczeństwa. Lampka najpierw
miga szybko przez około 20 sekund, a na-
stępnie wolno. System zostaje uruchomiony.
Jeśli w czasie 20 sekund zostaną otwarte
drzwi przy pomocy inteligentnego kluczyka
lub włącznik zapłonu zostanie wciśnięty w
położenie ON (WŁĄCZONY), system nie uru-
chomi się.

System uruchomi się przy zamkniętych
drzwiach i wyłączonym włączniku zapłonu, na-
wet jeśli w pojeździe znajduje się kierowca i/l-
ub pasażerowie. Wciśnij włącznik zapłonu w po-
łożenie ON (WŁĄCZONY), aby wyłączyć system.

Jeśli system nie działa prawidłowo, w chwili je-
go uruchomienia pięciokrotnie rozlegnie się
sygnał dźwiękowy. Oddaj pojazd do kontroli do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji ob-
sługi.

Działanie systemu antykradzieżowego:

System generuje następujące sygnały:

• Światła awaryjne migają i rozlega się przerywany
sygnał alarmu przez około 30 sekund. (Sygnaliza-
cja alarmu powtarza się ośmiokrotnie).

• Alarm wyłącza się automatycznie po około 30 se-
kundach. Jednak alarm włączy się ponownie, jeśli
podjęto kolejną próbę wtargnięcia do pojazdu.

Alarm włącza się, gdy:

• drzwi lub bagażnik otwierane są bez stosowania
systemu Inteligentnego Kluczyka.

• zostanie otwarta pokrywa przedziału silnika.

• zostanie wzbudzony system wolumetryczny (czuj-
niki ultradźwiękowe) (jeśli jest aktywny)

• czujniki wykryją przechylenie pojazdu (jeśli są uru-
chomione).

• źródło zasilania zostanie odłączone.

SIC2045Z
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Wyłączenie alarmu:

• Alarm zostanie zatrzymany poprzez odblokowanie
drzwi przy pomocy przełącznika w uchwycie drzwi
odbierającego sygnał systemu inteligentnego klu-
czyka lub przy pomocy przycisku “UNLOCK” m
w inteligentnym kluczyku.

• Alarm wyłączy się, jeśli włącznik zapłonu zostanie
wciśnięty w położenie ON.

Przełącznik dezaktywujący czujniki ultradź-
więkowe i czujniki przechyłu pojazdu:

Czujniki ultradźwiękowe (wolumetryczne), za-
montowane w suficie, wykrywają ruch w kabinie
pojazdu. Czujniki przechyłu wykrywają próby
przechylenia pojazdu. Uzbrojenie systemu anty-
kradzieżowego powoduje automatyczne włą-
czenie czujników ultradźwiękowych i czujników
przechyłu.

OSTROŻNIE

Nie dotykaj czujników ultradźwiękowychjA . Może to
doprowadzić do ich uszkodzenia.

Możliwe jest odłączenie czujników ultradźwię-
kowych (np. jeśli w pojeździe pozostawione są
zwierzęta lub przy przewożeniu pojazdu na pro-
mie).

Aby odłączyć czujniki ultradźwiękowe oraz czuj-
niki przechyłu:

1. Zamknij wszystkie okna.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

3. Wciśnij przycisk dezaktywujący czujnikijB
znajdujący się na suficie. Lampka kontrolna
systemu bezpieczeństwa zacznie migać
szybko (3 razy na sekundę).

4. Zamknij wszystkie drzwi, pokrywę przedziału
silnika oraz bagażnik. Zamknij je przy pomo-
cy inteligentnego kluczyka. Lampka kontrol-
na systemu bezpieczeństwa zacznie migać
szybciej i rozlegnie się jeden sygnał dźwięko-
wy.

Czujniki ultradźwiękowe i czujniki przechyłu
zostały wyłączone z systemu antykradzieżowe-
go. Do czasu rozbrojenia systemu antykradzie-
żowego wszystkie inne funkcje systemu pozos-
taną aktywne.

SYSTEM BLOKADY ZAPŁONU INFINITI
System blokady zapłonu INFINITI nie pozwoli na
uruchomienie silnika bez użycia zarejestrowa-
nego w systemie inteligentnego kluczyka.

Lampka kontrolna systemu
bezpieczeństwa
Lampka kontrolna systemu bezpieczeństwa
znajduje się na tablicy rozdzielczej. Informuje
ona o stanie systemu blokady zapłonu.

Lampka świeci się, gdy włącznik zapłonu znaj-
duje się w położeniu LOCK, ACC lub “OFF”. Lamp-
ka kontrolna systemu bezpieczeństwa wskazu-
je, że układy bezpieczeństwa w pojeździe funk-
cjonują prawidłowo.

Jeżeli system blokady zapłonu nie działa prawid-
łowo, to lampka nie zgaśnie po ustawieniu
włącznika zapłonu w położeniu ON (WŁĄCZONY).

Jeśli lampka pozostaje zaświecona oraz/lub nie
ma możliwości uruchomienia silnika, jak naj-
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szybciej skontaktuj się z centrum INFINITI lub
profesjonalną stacją obsługi w celu przeprowa-
dzenia naprawy systemu blokady zapłonu
INFINITI. Udając się do centrum INFINITI lub pro-
fesjonalnej stacji obsługi, pamiętaj, żeby za-
brać ze sobą do kontroli wszystkie inteligentne
kluczyki, jakie posiadasz.

OSTRZEŻENIE

• Przed rozpoczęciem jazdy pokrywa przedziału sil-
nika musi być zamknięta i zatrzaśnięta. W przeciw-
nym razie może dojść do otwarcia pokrywy i w
konsekwencji do wypadku.

• Aby uniknąć obrażeń, nigdy nie otwieraj pokrywy
przedziału silnika, jeżeli z przedziału silnika wy-
dobywa się para lub dym.

POKRYWA PRZEDZIAŁU SILNIKA

Kontrola i regulacja przed jazdą 3-21



OTWIERANIE POKRYWY PRZEDZIAŁU
SILNIKA
1. Pociągnij uchwyt zwalniania zamka pokrywy

przedziału silnikaj1 , umieszczony pod tab-
licą rozdzielczą, aż pokrywa nieznacznie
uniesie się do góry.

2. Zlokalizuj dźwignięj2 znajdującą się mię-
dzy pokrywą przedziału silnika a przednią
kratą wlotu powietrza i pociągnij ją do góry
palcem.

3. Podnieś pokrywę przedziału silnika.

ZAMYKANIE POKRYWY PRZEDZIAŁU
SILNIKA
Powoli opuść pokrywę przedziału silnika, aby
zatrzasnąć ją w zamkach z lewej i prawej strony.
Dociśnij pokrywę przedziału silnika w dół, aby
ją bezpiecznie zablokować.

OSTRZEŻENIE

• Przed rozpoczęciem jazdy pokrywa bagażnika mu-
si być bezpiecznie zamknięta. Otwarta pokrywa
bagażnika mogłaby doprowadzić do przedostania
się spalin do wnętrza pojazdu.

• Czuwaj nad bezpieczeństwem dzieci znajdujących
się w pobliżu samochodów, aby w trakcie zabawy
nie zatrzasnęły się w bagażniku, mogąc doznać
przez to poważnych obrażeń ciała. Drzwi pojazdu
powinny być zablokowane i pokrywa bagażnika za-
mknięta, jeżeli nie są w użyciu. Trzymaj kluczyki
pojazdu z dala od dzieci.

Pokrywę bagażnika można otworzyć wykonując
jedną z poniższych czynności.

• Za pomocą przycisku zwalniającego blokadę po-
krywy bagażnika.

• Za pomocą przycisku otwierania pokrywy bagażni-
ka, pod warunkiem posiadania przy sobie Inteli-
gentnego Kluczyka “System inteligentnego
kluczyka” we wcześniejszej części rozdziału).

• Za pomocą przycisku BOOT (bagażnik) m w In-
teligentnym Kluczyku (Patrz “System inteligentne-
go kluczyka” we wcześniejszej części rozdziału).

• Za pomocą kluczyka mechanicznego.

JVP0334XZ

POKRYWA BAGAŻNIKA
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ZWALNIANIE POKRYWY BAGAŻNIKA

Obsługa przy użyciu przycisku
zwalniającego
Aby otworzyć pokrywę bagażnika, naciśnij przy-
cisk zwalniający blokadęjA .

Aby zamknąć pokrywę bagażnika, docisnąć ją w
dół, aż do bezpiecznego zatrzaśnięcia.

Modele z funkcją automatycznego zamykania:

Jeśli pokrywa bagażnika nie odblokowuje się,
naciśnij przełącznik w pokrywie bagażnika od-
bierający sygnał systemu inteligentnego kluczy-
ka i ręcznie unieś pokrywę. Sytuacja taka może
mieć miejsce, gdy:

• Pokrywa jest pokryta śniegiem.

• Do pokrywy przymocowany jest ciężki przedmiot,
np. tylny spojler.

• Pokrywa jest zamarznięta.

W przypadku wielokrotnego korzystania z funk-
cji automatycznego zamykania w krótkim cza-
sie, funkcja ta może zostać tymczasowo wyłą-
czona. W takiej sytuacji należy odczekać kilka
minut, aż silnikelektryczny ostygnie. Jeżeli funk-
cja nadal nie działa, oddaj pojazd do kontroli do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

Obsługa przy użyciu przycisku
otwierania pokrywy bagażnika
Pokrywę bagażnika można otworzyć, naciskając
odpowiedni przełącznik do otwierania bagażni-
kajA , który odbiera sygnał systemu podczas
gdy Inteligentny Kluczyk znajduje się w zasięgu
działania funkcji blokady/odblokowywania ba-
gażnika.

Pokrywę bagażnika można otworzyć poprzez na-
ciśnięcie przycisku otwierania pokrywy bagażni-
kajA , nawet jeśli inteligentny kluczyk nie znaj-
duje się w zasięgu działania funkcji blokowania/

odblokowywania pokrywy, gdy wszystkie drzwi
zostaną odblokowane przez system centralnego
zamka oraz funkcję automatycznego odbloko-
wania (jeśli na wyposażeniu).

Obsługa inteligentnego kluczyka
Aby otworzyć pokrywę bagażnika, nacisnij i
przytrzymaj przycisk BOOT m w Inteligent-
nym Kluczyku przez dłużej niż 1 sekundę. (Patrz:
“Użycie zdalnego pilota do wejścia do pojazdu bez
konieczności zastosowania kluczyka” we wcześniej-
szej części rozdziału).

Obsługa przy użyciu kluczyka
Aby otworzyć pokrywę bagażnika, włóż kluczyk
mechaniczny do zamka pokrywy bagażnika i
przekręć go w prawo.

Aby zamknąć pokrywę bagażnika, wyjmij klu-
czyk i popchnij ją w dół, aż się zatrzaśnie.

SPA2734Z

Model z kierownicą po lewej stronie

JVP0335XZ

JVP0336XZ
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Przełącznik zasilania mechanizmu
zwalniania blokady pokrywy
bagażnika
Gdy przełącznikznajdujący się wewnątrz schow-
ka na rękawiczki znajduje się w pozycji “OFF”
jA , zasilanie pokrywy bagażnika jest wyłączo-
ne.

Jeżeli chcesz pozostawić pojazd pracownikowi
parkingu, z rzeczami osobistymi w schowku na
rękawiczki i bagażniku, wciśnij ten przełącznik
w pozycję OFF i zamknij schowek na klucz. Na-
stępnie wysiądź z pojazdu, zostaw Inteligentny
Kluczykpracownikowi parkingu i zabierz ze sobą
kluczyk mechaniczny. (Patrz: “Kluczyki” we wcześ-
niejszej części rozdziału).

Aby zachować maksymalne bezpieczeństwo, nie
pozostawiaj przedmiotów należących do Ciebie
w pojeździe.

Aby włączyć zasilanie pokrywy bagażnika, wciś-
nij przełącznik w położenie ONjB .

Automatyczne zamykanie (jeśli na
wyposażeniu)
Jeśli pokrywa bagażnika zostanie pociągnięta w
dół do częściowo otwartego położenia, domknie
się ona samoczynnie.

Nie używaj nadmiernej siły, gdy pokrywa bagaż-
nika automatycznie domyka się. Może to spo-
wodować usterkę mechanizmu.

OSTROŻNIE

• Pokrywa bagażnika automatycznie domknie się z
częściowo otwartego położenia. Aby uniknać przy-
trzaśnięcia, trzymaj ręce i palce z dala od brzegu
otworu bagażnika.

• Nie zezwalaj dzieciom na operowanie pokrywą ba-
gażnika.

Funkcja automatycznego zamykania może nie
działać, jeśli poziom naładowania akumulatora
jest niski. Jeśli funkcja automatycznego zamyka-
nia nie działa, zamknij pokrywę bagażnika ręcz-
nie lub włącz silnik i ponownie uruchom funkcję.

W przypadku wielokrotnego korzystania z funk-
cji automatycznego zamykania przy przeciążo-
nym bagażniku, funkcja może przestać prawid-
łowo działać. Zmniejsz obciążenie bagażnika.
Jeżeli funkcja nadal nie działa, oddaj pojazd do
kontroli do centrum INFINITI lub profesjonalnej
stacji obsługi.

OSTRZEŻENIE

• Paliwo jest bardzo łatwopalne i, w pewnych warun-
kach, wybuchowe. Możesz doznać oparzeń lub po-
ważnych obrażeń, nieprawidłowo używając lub
niewłaściwie obchodząc się z paliwem. Podczas
tankowania paliwa zawsze wyłącz silnik i nie do-
puszczaj w pobliże pojazdu otwartego płomienia
lub iskier.

• Paliwo może znajdować się pod ciśnieniem. Od-
kręć korek na pół obrotu i odczekaj, aż minie “sy-
czenie”, aby nie dopuścić do rozpryskania paliwa,
co mogłoby spowodować obrażenia. Następnie
usuń korek.

• W razie konieczności wymiany stosuj ten sam typ
korka wlewu paliwa co montowany fabrycznie. Po-
siada on wbudowany zawór bezpieczeństwa, ko-
nieczny do zagwarantowania prawidłowego dzia-
łania układu paliwa i systemu kontroli emisji. Uży-
cie nieprawidłowego korka może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia układu i potencjalnie do
obrażeń ciała.

SPA2797Z

POKRYWA WLEWU PALIWA
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OTWIERANIE POKRYWY WLEWU
PALIWA

Aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa, odblokuj
ją, wykonując jedną z opisanych poniżej czyn-
ności, a następnie naciśnij górną lewą część po-
krywy.

• Naciśnij przycisk w uchwycie drzwi odbierający
sygnał inteligentnego kluczyka, mając inteligentny
kluczyk przy sobie.

• Naciśnij przycisk “UNLOCK” w inteligentnym klu-
czyku.

• Wciśnij przełącznik zamka sterowanego elektrycz-
nie w pozycję “UNLOCK”.

Aby zamknąć pokrywę wlewu paliwa, domknij ją
dobrze.

KOREK WLEWU PALIWA

Ten typ korka wlewu paliwa jest wyposażony w
mechanizm zapadkowy. Aby go usunąć, prze-
kręć korek przeciwnie do ruchu wskazówek ze-
gara. Po uzupełnieniu paliwa dokręć korekzgod-
nie z ruchem wskazówek zegara, do momentu
usłyszenia co najmniej trzech kliknięć mecha-
nizmu zapadkowego.

Podczas tankowania umieść korek na uchwycie
jA .

OSTROŻNIE

Jeśli paliwo rozleje się na karoserię, spłucz je wodą,
aby uniknąć uszkodzenia lakieru.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przeprowadzaj regulacji kolumny kierowni-
cy podczas jazdy - cała uwaga kierowcy powinna sku-
piać się na prowadzeniu pojazdu.

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA I
REGULACJA TELESKOPOWA
Przesuń dźwignię, aby wyregulować położenie
kierownicy do góry, w dół, do przodu lub od tyłu,
ustawiając ją według własnych preferencji.

Funkcja wejścia/wyjścia (jeśli na
wyposażeniu)
System automatycznej regulacji pozycji kierow-
cy automatycznie podniesie kolumnę kierowni-
cy, gdy drzwi po stronie kierowcy zostaną otwar-
te przy włączniku zapłonu znajdującym się w
położeniu LOCK. Ułatwia to kierowcy wsiadanie
i wysiadanie z pojazdu.

SPA2735Z

SPA2736Z

SPA2737Z

KIEROWNICA
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Więcej informacji na ten temat znajduje się w
“Automatyczna regulacja pozycji kierowcy (gdzie
zamontowano)” w dalszej części rozdziału.

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy wszystkie lus-
terka są odpowiednio ustawione. Nie ustawiaj luste-
rek w czasie jazdy - cała uwaga powinna być skupiona
na prowadzeniu pojazdu.

LUSTERKO WEWNĘTRZNE WSTECZNE

Przytrzymując wewnętrzne lusterko wsteczne,
wyreguluj jego kąt nachylenia aż do osiągnięcia
pożądanej pozycji.

Funkcja antyodblaskowa ustawiana
ręcznie
Pozycja do jazdy w nocyj1 zmniejsza efekt oś-
lepiania, spowodowany światłem reflektorów
pojazdów jadących za Tobą.

Podczas jazdy za dnia używaj pozycji do jazdy w
dzieńj2 .

OSTRZEŻENIE

Pozycji tej używaj tylko, jeśli jest to niezbędne, po-
nieważ ogranicza ona widoczność tego, co dzieje się z
tyłu pojazdu.

SPA2447Z

SPA2143Z

LUSTERKA
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Lusterko z automatyczną funkcją
antyodblaskową
Wewnętrzne lusterko wsteczne zostało skon-
struowane tak, aby automatycznie ograniczać
ilość odbijanego światła, dostosowując ją do
jasności reflektorów pojazdu jadącego za Tobą.

Funkcja antyodblaskowa automatycznie włącza
się po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji
ON (WŁĄCZONY).

Gdy funkcja zostanie włączona, zaświeca się
lampka kontrolnajB . Ilość odbijanego światła
reflektorów pojazdu jadącego za Tobą zostanie
zredukowana.

Wciśnij m przyciskjA i przytrzymaj go przez
3 sekundy, aby wyłączyć funkcję antyodblasko-
wą wewnętrznego lusterka wstecznego. Lampka
kontrolna zgaśnie. Aby włączyć funkcję, ponow-
nie naciśnij przełącznik m i przytrzymaj go
przez 3 sekundy.

Nie zawieszaj niczego na lusterku i nie spryskuj
go płynem do mycia szyb. Spowoduje to zmniej-
szenie czułości czujnika jC i w efekcie jego
nieprawidłowe działanie.

ZEWNĘTRZNE LUSTERKA WSTECZNE

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie dotykaj zewnętrznych lusterek wstecz-
nych, gdy znajdują się w ruchu. Niezastosowanie
się do tego ostrzeżenia może spowodować przy-
cięcie palców lub uszkodzenie lusterka.

• Nigdy nie prowadź pojazdu ze złożonymi zewnętrz-
nymi lusterkami wstecznymi. Ogranicza to widocz-
ność z tyłu pojazdu i może doprowadzić do wypad-
ku.

• Obiekty w rzeczywistości znajdują się bliżej, niż
pokazują to lusterka zewnętrzne.

• Rozmiar obrazu i odległość widziane w lusterkach
zewnętrznych nie są rzeczywiste.

Ustawienia
Zdalna regulacja zewnętrznych lusterek wstecz-
nych działa, gdy włącznik zapłonu znajduje się
w pozycji Acc lub ON (włączony).

1. Przesuń przełącznik, aby wybrać lewe (L) lub
prawe (R) lusterkoj1 .

2. Wyreguluj obydwa lusterka, popychając
przełącznik aż do osiągnięcia odpowiedniej
pozycjij2 .

Odparowywanie
Ogrzewanie zewnętrznych lusterek włącza się,
gdy zostaje włączony przełącznik odparowywa-
nia tylnej szyby.

Składanie
Zdalna regulacja zewnętrznych lusterek wstecz-
nych działa, gdy włącznik zapłonu znajduje się
w pozycji Acc lub ON (włączony).

SPA2162Z

SPA2739Z

SPA2738Z
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Zewnętrzne lusterka wsteczne składają się au-
tomatycznie po wciśnięciu przycisku składania
zewnętrznych lusterek wstecznych w pozycję
“CLOSE”j1 . Aby rozłożyć lusterka, wciśnij przy-
cisk w położenie “OPEN”j2 .

Jeśli lusterka zostaną przesunięte ręcznie lub
uderzone, ich korpus może poluzować się na osi
obrotu. Aby zresetować elektroniczne sterowa-
nie lusterkami, naciśnij przełącznik “CLOSE”,
aby je całkowicie złożyć, a następnie przełącznik
“OPEN”, aby je rozłożyć.

OSTROŻNIE

• Ciągłe składanie i rozkładanie lusterek zewnętrz-
nych może spowodować zatrzymanie pracy prze-
łącznika.

• Nie dotykaj lusterek, gdy się przemieszczają. Mo-
gą przyszczypnąć rękę lub zostać uszkodzone.

• Nie prowadź pojazdu przy złożonych lusterkach.
Uniemożliwi to obserwację pola za pojazdem.

• Jeśli lusterka zostały złożone lub rozłożone ręcz-
nie, mogą się samoczynnie przesunąć do przodu
lub tyłu podczas jazdy. Jeśli lusterka zostały złożo-
ne lub rozłożone ręcznie, wyreguluj je przy pomocy
przełącznika zdalnego sterowania przed rozpoczę-
ciem jazdy.

Funkcja automatycznego pochylenia
lusterka przy cofaniu pojazdu (jeśli na
wyposażeniu)
Przy cofaniu lewe i prawe lusterko zewnętrzne
automatycznie przechylą się w dół, aby zapew-
nić lepszą widoczność z tyłu pojazdu.

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

2. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położe-
nie R (bieg wsteczny).

3. Wybierz prawe lub lewe lusterko przy pomocy
przełącznika sterowania lusterkiem zew-
nętrznym.

4. Lustra lusterek zewnętrznych przechylą się w
dół.

Jeśli zostanie wykonana jedna z poniższych
czynności, lustra lusterek zewnętrznych powró-
cą do pozycji wyjściowych.

• Dźwignia skrzyni biegów zostanie przełączona na
bieg inny niż wsteczny (R).

• Przełącznik sterowania lusterkiem zewnętrznym
zostanie ustawiony w położeniu środkowym.

• Włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji
“OFF” (“WYŁĄCZONY”).

LUSTERKO PASAŻERA

Aby użyć przedniego lusterka pasażera, pociąg-
nij osłonę przeciwsłoneczną w dół i podnieś os-
łonę lusterka.

SIC2555AZ
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OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie prowadź pojazdu przy zaciągniętym ha-
mulcu postojowym. Hamulec ulegnie przegrzaniu i
uszkodzeniu, co może doprowadzić do wypadku.

• Nigdy nie zwalniaj hamulca postojowego znajdu-
jąc się poza pojazdem. Jeśli pojazd ruszy, wciśnię-
cie pedału hamulca może okazać się niemożliwe,
co może doprowadzić do wypadku.

• Nigdy nie używaj skrzyni biegów zamiast hamulca
postojowego. Podczas parkowania zawsze upew-
nij się, że hamulec postojowy został zaciągnięty
do końca.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci poprzez
niezamierzone użycie pojazdu i/lub jego syste-
mów, nie zostawiaj dzieci, osób, które wymagają
pomocy innych, ani zwierząt bez opieki w samo-
chodzie. Dodatkowo temperatura wewnątrz za-
mkniętego pojazdu w ciepły dzień może szybko
wzrosnąć do poziomu, który stwarza znaczne ryzy-
ko obrażeń lub śmierci u ludzi i zwierząt.

Aby zaciągnąć hamulec ręczny, mocno wciśnij
pedał hamulca ręcznegoj1 .

Aby zwolnić hamulec postojowy, wciśnij i przy-
trzymaj hamulec nożnyj2 , a następnie do koń-
ca wciśnij pedał hamulca postojowego j1 i
zwolnij go.

Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że lamp-
ka ostrzegawcza hamulca zgasła.

Automatyczny pozycjoner jest wyposażony w
cztery funkcje:

• Funkcja wejścia/wyjścia

• Funkcja synchronizacji siedzeń

• Pamięć

• Funkcja zapamiętywania ustawień

FUNKCJA WEJŚCIA/WYJŚCIA
Funkcja ta automatycznie przesuwa siedzenie
kierowcy i kolumnę kierowniczą, gdy dźwignia
automatycznej skrzyni biegów znajdzie się w
położeniu P (parkowanie). Ułatwia to kierowcy
zajęcie miejsca w fotelu lub zejście z niego.

Fotel kierowcy przesunie się do tyłu i kolumna
kierownicy podniesie się, gdy otwarte zostaną
drzwi kierowcy przy włączniku zapłonu ustawio-
nym w pozycji LOCK.

SPA2331Z JVP0241XZ

Przycisk SET/przyciski pamięci

HAMULEC POSTOJOWY AUTOMATYCZNA REGULACJA POZYCJI
KIEROWCY (gdzie zamontowano)
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Fotel kierowcy i kolumna kierownicy powrócą do
poprzedniej pozycji, jeśli włącznik zapłonu zos-
tanie wciśnięty w położenie ACC.

Fotel kierowcy nie powróci do poprzedniej po-
zycji, jeżeli przełącznik regulacyjny fotela lub
kolumny kierowniczej uruchamiany jest gdy fo-
tel znajduje się w pozycji wyjścia.

Włączanie lub wyłączanie funkcji
wejścia/wyjścia
Dźwignia skrzyni biegów musi być ustawiona w
pozycji P (parkowanie) a włącznik zapłonu w po-
zycji “OFF”.

Funkcja ułatwiania wsiadania/wysiadania może
zostać włączona lub wyłączona poprzez naciś-
nięcie i przytrzymanie przycisku SET przez po-
nad 10 sekund.

Włączanie funkcji wejścia/wyjścia
Jeżeli jest odłączony przewód akumulatora lub
przepalony bezpiecznik, funkcja wejścia/
wyjścia nie będzie działać pomimo, że została
uprzednio włączona. W takim przypadku, po po-
nownym podłączeniu akumulatora lub wymia-
nie bezpiecznika, co najmniej dwa razy otwórz i
zamknij drzwi kierowcy, przełączając uprzednio
włącznik zapłonu z pozycji ON w pozycję LOCK.
Funkcja wejścia/wyjścia zostanie włączona.

FUNKCJA SYNCHRONIZACJI SIEDZEŃ
Gdy siedzenie ustawiane jest za pomocą prze-
łączników elektrycznej regulacji, funkcja syn-
chronizacji siedzenia automatycznie dopasowu-
je pozycję kierownicy i zewnętrznych lusterek
wstecznych. Jednak kierownica i lusterka zew-
nętrzne nie będą przesunięte, jeżeli siedzenie
ustawione zostanie w pozycji przekraczającej
maksymalne granice. System zakłada, że kie-
rownica i lusterka zewnętrzne nie wymagają
ustawienia, ponieważ pozycja siedzenia może
nie być odpowiednia do kierowania samocho-
dem. Uwaga: funkcja jest domyślnie wyłączona.

Funkcja synchronizacji siedzeń działa, jeżeli
spełnione są następujące warunki:

• Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

• Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu
P (parkowanie).

Jeżeli zewnętrzne lusterka wsteczne lub kierow-
nica osiągną maksymalną pozycję regulacji,
funkcja automatycznie wyłącza się. Włącz po-
nownie funkcję wybierając zapamiętaną uprzed-
nio pozycję fotela za pomocą przycisków pamię-
ci (1 lub 2). Do ponownego włączenia funkcji
można również użyć Inteligentnego Kluczyka,
który był poprzednio przyporządkowany do pa-
mięci pozycji siedzenia.

Jeżeli pozycja siedzenia nie była uprzednio za-
pisana w pamięci, włącz funkcję przez ustawie-
nie kierownicy i lusterek zewnętrznych w wyma-

ganym położeniu a następnie poprowadź pojazd
z prędkością przekraczającą 7 km/h (4 MPH).

Włączanie lub wyłączanie funkcji
Dźwignia skrzyni biegów musi być ustawiona w
pozycji P (parkowanie) a włącznik zapłonu w po-
zycji ACC.

Funkcję synchronizacji siedzenia można włą-
czyć lub wyłączyć przez naciśnięcie i przytrzy-
manie przycisku SET dłużej niż 10 sekund, gdy
włącznik zapłonu ustawiony jest w pozycji ACC.

Lampki kontrolne na przyciskach pamięci (1 i 2)
migną jeden raz, gdy funkcja zostanie wyłączo-
na i dwa razy, gdy funkcja zostanie włączona.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ponad
10 sekund, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
synchronizacji siedzenia.

PAMIĘĆ
W pamięci automatycznego pozycjonera można
zapisać dwie pozycje siedzenia kierowcy, ko-
lumny kierownicy i zewnętrznych lusterek
wstecznych. Aby użyć systemu pamięci wykonaj
poniższe czynności.

1. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

3. Ustaw siedzenie kierowcy, kolumnę kierow-
nicy i zewnętrzne lusterka wsteczne w wyma-
gane pozycje ręcznie operując każdym prze-
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łącznikiem regulacyjnym. Dodatkowe infor-
macje, patrz “Siedzenia” w rozdziale
“1. Bezpieczeństwo — fotele, pasy bezpieczeństwa
i uzupełniający system bezpieczeństwa biernego”,
“Kierownica” we wcześniejszej części rozdziału
oraz “Zewnętrzne lusterka wsteczne” we wcześ-
niejszej części rozdziału.

4. Naciśnij przycisk SET i, przed upływem 5 se-
kund, naciśnij do końca przycisk pamięci (1
lub 2) i przytrzymaj przez co najmniej 1 se-
kundę.

Po naciśnięciu przycisku pamięci jego lamp-
ka kontrolna zapali się na około 5 sekund.

Przypisanie ustawienia do przycisku spowo-
duje usunięcie poprzedniego przypisanego
do niego ustawienia.

Przypisywanie Inteligentnego
Kluczyka do zapamiętanej pozycji
Inteligentny Kluczyk może być przypisany do po-
zycji zapisanej w pamięci w sposób opisany po-
niżej.

1. Po zapisaniu pozycji w pamięci, naciśnij
włącznik zapłonu w pozycję “LOCK”.

2. Naciśnij przełącznik SET. Lampka kontrolna
przycisku, do którego przypisywane jest
ustawienie, zapala się na 5 sekund.

3. Naciśnij przycisk, do którego przypisywane
jest ustawienie - lampka kontrolna zacznie
migać.

4. Naciśnij przycisk “UNLOCK” m na Inteli-
gentnym Kluczyku, jednocześnie wciskając
przycisk pamięci. Gdy lampka kontrolna
zgaśnie, Inteligentny Kluczyk przypisany jest
do tego ustawienia zapisanego w pamięci.

Naciśnij włącznik zapłonu w pozycję “OFF” i na-
ciśnij przycisk “UNLOCK” m na Inteligentnym
Kluczyku. Siedzenie kierowcy, kierownica i zew-
nętrzne lusterka wsteczne przesuną się w za-
pamiętaną pozycję lub w pozycję wejścia, jeżeli
funkcja wejścia/wyjścia (jeżeli jest na wyposa-
żeniu) jest włączona.

Zatwierdzanie zapamiętanej pozycji

• Wciśnij włącznik zapłonu w pozycję ON i naciśnij
przełącznik SET. Jeżeli główna pamięć nie została
zapisana, lampka kontrolna zapali się na około 0,5
sekundy. Jeżeli pamięć została zapisana, lampka
kontrolna zapali się na około 5 sekund.

• W razie odłączenia przewodu od akumulatora lub
przepalenia bezpiecznika, pamięć zostanie wyka-
sowana. W takim przypadku ponownie ustaw wy-
maganą pozycję postępując zgodnie z wcześniej
podaną procedurą.

• Jeżeli do Twojego pojazdu dodany zostanie opcjo-
nalny Inteligentny Kluczyk, dla każdego kluczyka
powinna być przeprowadzona procedura przypo-
rządkowania pozycji do przełącznika 1 lub 2 i pro-
cedura przypisania kluczyka do zapamiętanej po-

zycji. Więcej informacji dotyczących Inteligentnego
Kluczyka znajdziesz w punkcie “Kluczyki” we
wcześniejszej części rozdziału.

Wybór zapamiętanej pozycji
1. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji

“P” (parkowanie).

2. Wybierz jeden z poniższych sposobów usta-
wienia siedzenia kierowcy, lusterek zew-
nętrznych i kierownicy.

• Ustaw przełącznik zapłonu w pozycji ON, naciśnij
przycisk pamięci (1 lub 2) i przytrzymaj przez co
najmniej 1 sekundę.

• Przed upływem 45 sekund od otwarcia drzwi kie-
rowcy i przy włączniku zapłonu w pozycji “OFF”,
naciśnij przycisk pamięci (1 lub 2) i przytrzymaj co
najmniej przez 1 sekundę.

3. Siedzenie kierowcy, kierownica i zewnętrzne
lusterka wsteczne przesuną się w zapamięta-
ną pozycję lub w pozycję wejścia, jeżeli funk-
cja wejścia/wyjścia jest włączona i lampka
kontrolna będzie migać; następnie lampka
pozostanie zapalona przez około 5 sekund.

FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA USTAWIEŃ
Istnieje możliwość powiązania inteligentnego
kluczyka z bieżącymi ustawieniami wymienio-
nych poniżej systemów. Ustawienia są zapamię-
tywane dla maksymalnie dwóch inteligentnych
kluczyków.
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• System klimatyzacji

• System nawigacji (jeśli na wyposażeniu)

• System audio

W celu użycia funkcji zapamiętywania ustawień
zablokuj drzwi przy użyciu inteligentnego klu-
czyka powiązanego z ustawieniami.

Aby wprowadzić zapamiętane ustawienia:

1. Mając przy sobie inteligentny kluczyk powią-
zany z zapamiętanymi ustawieniami, odblo-
kuj drzwi przy użyciu przełącznika w uchwy-
cie drzwi kierowcy odbierającego sygnał sys-
temu inteligentnego kluczyka lub przycisku
“UNLOCK” m na inteligentnym kluczyku.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON. Na
ekranie pojawi się komunikat “Connection
with the key has been done” (ustanowiono
połączenie z kluczykiem) i zostaną wprowa-
dzone zapamiętane ustawienia (jeśli użyto
innego inteligentnego kluczyka niż poprzed-
nio).

DZIAŁANIE SYSTEMU
Funkcja automatycznego pozycjonera nie bę-
dzie lub przestanie działać w następujących sy-
tuacjach:

• Gdy prędkość pojazdu przekracza 7 km/h (4 MPH)

• Gdy podczas działania automatycznego pozycjone-
ra zostanie uruchomiony przełącznik automatycz-

nego pozycjonera (przełącznik SET, przycisk
pamięci 1 lub 2) albo przełącznik ustawiania sie-
dzenia lub kolumny kierownicy.

• Gdy przycisk pamięci 1 lub 2 nie będzie wciśnięty
przez co najmniej 1 sekundę.

• Gdy siedzenie, kierownica i zewnętrzne lusterka
wsteczne zostały już przesunięte w zapamiętaną
pozycję.

• Gdy do przycisku nie jest przypisana żadna pozycja

• Gdy zostanie uruchomiony silnik podczas działania
automatycznego pozycjonera.

• Gdy dźwignia automatycznej skrzyni biegów zos-
tanie przesunięta z pozycji P (parkowanie) w do-
wolne inne położenie (działanie automatycznego
pozycjonera nie zostanie przerwane, jeżeli dźwig-
nia skrzyni biegów zostanie przesunięta z pozycji P
(parkowanie) podczas przemieszczania się fotela i
kolumny kierowniczej do poprzedniego położenia
(funkcja wejścia/wyjścia)).

• Gdy drzwi kierowcy pozostaną otwarte przez po-
nad 45 sekund i przełącznik zapłonu nie jest w po-
zycji ON.

• Funkcja synchronizacji siedzenia jest automatycz-
nie wyłączana, jeżeli lusterka zewnętrzne lub ko-
lumna kierownicy osiągną maksymalną pozycję.

• Funkcja synchronizacji siedzenia nie uruchomi się,
jeżeli ustawienie siedzenia przekroczy jedną z po-
niższych maksymalnych wartości granicznych:

– Przesunięcie siedzenia: 76 mm (3,0 in)

– Odchylenie oparcia: 9,1 stopnia

– Podniesienie siedziska (część tylna):
20 mm (0,8 in)
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OSTRZEŻENIE

• Aby móc w pełni skupić się na prowadzeniu po-
jazdu, podczas jazdy nie korzystaj z elementów
sterowania wyświetlacza, ogrzewania, klimatyza-
cji ani systemu audio.

• Jeśli zauważysz przedmioty dostające się do opr-
zyrządowania systemu, wylewające się na nie pły-
ny, wydobywający się z niego dym lub jakiekolwiek
inne oznaki nieprawidłowego działania, bez-
zwłocznie zaprzestań użytkowania systemu i
skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi. Zignorowanie tego rodzaju sytuacji
może doprowadzić do wypadku, pożaru lub pora-
żenia prądem.

• Nie demontuj ani nie modyfikuj systemu. Zignoro-
wanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wy-
padku, pożaru lub porażenia prądem.

• Jeśli zamierzasz oglądać obraz na przednim wy-
świetlaczu, zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejs-
cu i zaciągnij hamulec postojowy.

OSTROŻNIE

• Nie korzystaj z systemu, gdy silnik nie pracuje
przez dłuższy czas, aby uniknąć rozładowania aku-
mulatora.

• Szklany ekran na monitorze LCD może pęknąć, jeśli
zostanie uderzony twardym lub ostrym przedmio-
tem. W razie rozbicia ekranu nie dotykaj szkła.
Może to spowodować obrażenia ciała.

1, 2, 5, 6.

Informacje o przyciskach sterujących
systemu nawigacji (patrz oddzielna
instrukcja obsługi dla użytkownika
systemu nawigacji).

W niektórych krajach system nawigacji nie
zawiera lokalnych danych mapy i funkcje
nawigacji nie są dostępne.

3. Przycisk <TEL m > (Str. 4-8)

4. Przycisk <STATUS> (Str. 4-8)

7. Sterownik INFINITI (Str. 4-5)

SAA3211

Typ A

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z
BEZPIECZEŃSTWEM

ŚRODKOWY WIELOFUNKCYJNY PANEL STEROWANIA
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8. Przycisk regulacji jasności oraz włączania/
wyłączania wyświetlacza m (Str. 4-8)

9. Przycisk <INFO> (Str. 4-8)

10. Przycisk <SETTING> (Str. 4-13)
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1. Przycisk CAMERA (Str. 4-29)

2, 5, 6.
Informacje o przyciskach sterujących
systemu nawigacji, patrz oddzielna
instrukcja użytkownika systemu nawigacji.

3. Przycisk TEL m (Str. 4-8)

4. Przycisk (STATUS) STATUSU (Str. 4-8)

7. Sterownik INFINITI (Str. 4-5)

8. Przycisk regulacji jasności oraz włączania/
wyłączania wyświetlacza m (Str. 4-8)

9. Przycisk trybu INFO (INFORMACJI) (Str. 4-8)

10. Przycisk menu USTAWIEŃ (Str. 4-13)

JVH1044X

Typ B
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1. Przycisk <INFO> (Str. 4-8)

2. Przycisk <STATUS> (Str. 4-8)

3. Przycisk <DISP> (Str. 4-8)

4. Przycisk zwiększania jasności m
(Str. 4-8)

5. Przycisk <m ECON> (Str. 4-8)

6. Przycisk <SETTING> (Str. 4-13)

7. Sterownik INFINITI (Str. 4-13)

8. Przycisk regulacji jasności oraz włączania/
wyłączania wyświetlacza m (Str. 4-8)

9. Przycisk zmniejszania jasności m
(Str. 4-8)

JAK KORZYSTAĆ ZE STEROWNIKA
INFINITI?

Wybierz daną pozycję na wyświetlaczu, obraca-
jąc lub naciskając centralną tarczęj2 w górę/w
dół, i naciśnij przycisk <ENTER>j1 w celu akty-
wacji.

SAA3212

Typ C

SAA3213Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA3214Z

Modele bez ekranu dotykowego

Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio 4-5



Jeśli naciśniesz przycisk <BACK>j3 zanim usta-
wienia zostaną wprowadzone, menu ustawień
zniknie i/lub wyświetlacz powróci do poprzed-
niego ekranu.

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk
<BACK>j3 , aby powrócić do poprzedniego ekra-
nu.

OBSŁUGA EKRANU DOTYKOWEGO (jeśli
na wyposażeniu)

OSTROŻNIE

• Szklany ekran na monitorze LCD może pęknąć, jeśli
zostanie uderzony twardym lub ostrym przedmio-
tem. W razie rozbicia ekranu nie dotykaj szkła.
Może to spowodować obrażenia ciała.

• Aby wyczyścić wyświetlacz, nigdy nie używaj
szorstkiej tkaniny, alkoholu, benzyny, rozcień-
czalnika lub jakiegokolwiek rozpuszczalnika, bądź
ściereczki papierowej z chemicznym środkiem czy-
szczącym. Takie środki mogą podrapać lub zni-
szczyć panel.

• Nie pozwól, żeby na ekran dostał się płyn, np. woda
albo odświeżacz powietrza. Zetknięcie się syste-
mu z wilgocią może doprowadzić do jego usterki.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, niektóre
funkcje nie mogą być używane w czasie jazdy.

Wyświetlane na ekranie funkcje niedostępne
podczas jazdy są “wyszarzone” lub wyciszone.

W celu skorzystania z systemu wyświetlacza za-
trzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu.

Obsługa ekranu dotykowego
W niniejszym systemie możliwe są te same ope-
racje przy pomocy ekranu dotykowego, co przy
pomocy sterownika INFINITI.

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

Wybór opcji:

Dotknij pożądaną opcję. Jeśli chcesz wybrać
ustawienia Audio, dotknij pola [Audio] j1 na
ekranie.

Dotknij klawisza [Back]j2 , aby powrócić do po-
przedniego ekranu.

Regulacja parametrów:

Dotknij przycisk−j1 lub +j2 , aby wyregulować
ustawienia.

Dotknij przycisk m j3 lub m j4 , aby prze-
jść na poprzednią lub kolejną stronę.

Dotknij przycisku m j5 lub m j6 , aby
przejść do poprzedniej lub następnej opcji.

SAA3489

SAA2390Z

SAA2391Z
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Wprowadzanie znaków:

Dotknij literę lub cyfręj1 .

Podczas wprowadzania znaków są dostępne
pewne opcje.

• [Uppercase]:

Wyświetla wielkie litery.

• [Lowercase]:

Wyświetla małe litery.

• [Space]:

Wstawia spację.

• [Ãã-]:

Wyświetla symbole, np. znak zapytania (?).

• [Delete]:

Usuwa ostatni znak wprowadzony jednym
dotykiem. Naciśnij i przytrzymaj ten przy-
cisk, aby wykasować wszystkie znaki.

• [OK]:

Kończy proces wpisywania znaków.

Konserwacja ekranu dotykowego
W przypadku czyszczenia wyświetlacza, używaj
suchej, miękkiej tkaniny. Jeżeli wymagane jest
dodatkowe czyszczenie, użyj do tego miękkiej
szmatki zwilżonej niewielką ilością neutralnego

detergentu. Nigdy nie spryskuj wyświetlacza
wodą ani detergentem. Najpierw zwilż tkaninę,
a następnie wytrzyj wyświetlacz.

EKRAN POCZĄTKOWY (jeśli na
wyposażeniu)

Gdy ustawisz włącznik zapłonu w pozycji ACC
lub ON, na ekranie pojawi się komunikat ostrze-
gawczy SYSTEM START-UP (uruchamianie syste-
mu). Po przeczytaniu komunikatu naciśnij przy-
cisk <ENTER>.

Jeśli nie naciśniesz przycisku <ENTER>, nie bę-
dziesz mógł używać systemu nawigacji i menu
ekranowych.

Aby dowiedzieć się jak obsługiwać system na-
wigacji, skorzystaj z dostarczanej oddzielnie in-
strukcji użytkownika systemu nawigacji.

JAK ODCZYTYWAĆ KOMUNIKATY NA
EKRANIE

Funkcje pojazdu można przeglądać na środko-
wym wyświetlaczu w opcjach menu. Za każdym
razem, gdy wybrana zostaje dana funkcja lub za-
znaczony jakiś element, w różnych częściach
ekranu pokazują się ważne dla Ciebie informa-
cje. Aby zapoznać się ze szczegółami, patrz: dal-
sza część.

SAA2388Z

Modele z ekranem dotykowym (przykład)

SAA2599Z

Modele bez ekranu dotykowego (przykład)
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1. Nagłówek:

Pokazuje opcje, które wybrano, aby dojść do
bieżącego ekranu.

2. Wybieranie w menu:

Wyświetla opcje do wyboru w obrębie tego
ekranu menu.

3. UP/DOWN - wskaźnik poruszania się w gó-
rę/w dół menu:

Pokazuje, że można użyć sterownika INFINITI,
aby posuwać się W GÓRĘ/W DÓŁ (UP/DOWN)
menu na ekranie oraz wybrać więcej opcji.

4. Licznik opcji menu danego ekranu:

Pokazuje liczbę parametrów menu dostęp-
nych dla tego ekranu.

5. Stopka/Wiersz zawierający informacje:

Dostarcza dalszych informacji (jeśli są do-
stępne) na temat aktualnie podświetlonego
parametru menu.

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU STATUS
(STANU)
Kilkakrotnie naciśnij przycisk <STATUS>, aby wy-
świetlić informacje dotyczące systemu audio,
systemu klimatyzacji, zużycia paliwa lub syste-
mu nawigacji (jeśli na wyposażeniu).

KORZYSTANIE Z REGULACJI JASNOŚCI I
PRZYCISKU WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
WYŚWIETLACZA
Naciśnij przycisk m , aby przełączyć tryb jas-
ności wyświetlacza między dziennym a nocnym
i wyregulować jasność przy użyciu sterownika
INFINITI, gdy odpowiedni wskaźnik wyświetlany
jest na dole ekranu.

Naciśnij przyciskm i przytrzymaj go przez po-
nad 2 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz. Wciś-
nij przycisk ponownie, aby włączyć wyświetlacz.

Jasność wyświetlacza może być również regulo-
wana przy pomocy przycisków regulacji jasności
UP (GÓRA) (m ) lub DOWN (DÓŁ) (m ) (jeśli
na wyposażeniu).

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU DISP (jeśli
na wyposażeniu)

Naciśnij <DISP>, aby przejść bezpośrednio do
ekranu ustawień [Display]. Więcej informacji
znajdziesz w punkcie “Ustawienia wyświetlacza
(modele z ekranem dotykowym)” w dalszej części roz-
działu lub “Ustawienia wyświetlacza (modele bez
ekranu dotykowego)” w dalszej części rozdziału.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU TEL (jeśli na
wyposażeniu)

Po naciśnięciu przycisku <m TEL> pojawia się
ekran [Phone]. Więcej informacji znajdziesz w
punkcie “Telefoniczny system głośnomówiący Blue-
tooth® (typ A)” w dalszej części rozdziału.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU ECON (jeśli
na wyposażeniu)

Naciśnij przycisk <m ECON> w celu wyświet-
lenia informacji o zużyciu paliwa. (Patrz: “Ekono-
mia zużycia paliwa” w dalszej części rozdziału).

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU CAMERA
(jeśli na wyposażeniu)

Naciśnij przycisk <CAMERA>, aby włączyć moni-
tor kamer. (Patrz: “Monitor kamer (jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału).

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU INFO
(INFORMACJI)
Ekran wyświetlacza, zaprojektowany z myślą o
zwiększeniu wygody użytkownika, pokazuje in-
formacje o pojeździe.

Dane wyświetlane na ekranie należy traktować
jako wskazania informujące o stanie pojazdu.
Aby zapoznać się ze szczegółami, patrz: dalsza
część.

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

INFORMACJE O POJEŹDZIE I USTAWIENIA
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Ekran informacji o pojeździe
1. Naciśnij przycisk <INFO> na panelu sterowa-

nia.

Ekran ten się wyświetli tak, jak przedstawio-
no na rysunku.

2. Wybierz jeden z elementów przy pomocy ste-
rownika INFINITI, a następnie naciśnij przy-
cisk <ENTER>.

3. Po przejrzeniu i ustawieniu wartości na kolej-
nych ekranach naciśnij przycisk <BACK>, aby
powrócić do poprzedniego ekranu.

Na ekranie [Information] dostępne są poniższe
opcje.

Modele z ekranem dotykowym:

• [Traffic Information]

• [Fuel Economy]

• [Tyre Pressure]

• [Maintenance]

• [Where am I?]

• [Weather Info.]

• [Map Update]

• [Navigation Version]

• [GPS Position]

• [MICHELIN Information]

• [Voice Recognition]

Modele bez ekranu dotykowego:

• [Fuel Economy]

• [Tyre Pressure]

• [Maintenance]

Ciśnienie w oponach może zostać wyświetlone,
jeśli włącznikzapłonu znajduje się w pozycji ON.

Aby zapoznać się z następującymi elementami,
zajrzyj do odrębnie dostarczonej Instrukcji użyt-
kownika systemu nawigacji:

• [Traffic Information]

• [Where am I?]

• [Navigation Version]

• [Weather Info.]

• [Map Update]

• [GPS Position]

• [MICHELIN Information]

Dostępność poszczególnych opcji zależy od kra-
ju i modelu pojazdu. Niektóre z opcji mogą znaj-
dować się pod pozycją [Other] (modele z ekra-
nem dotykowym).

W niektórych krajach system nawigacji nie za-
wiera lokalnych danych mapy i funkcje nawigacji
nie są dostępne.

Informacje o ruchu drogowym są dostępne tylko
w obszarach, w których są nadawane komunika-
ty RDS-TMC.

Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne w
niektórych państwach.

SAA2637Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2145Z

Modele bez ekranu dotykowego
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Ekonomia zużycia paliwa
Wyświetla informacje o szacunkowej ilości kilo-
metrów, jakie przejedzie pojazd przy aktualnym
zapasie paliwa w baku, informacje o średnim
zużyciu paliwa oraz bieżącym zużyciu paliwa.

Aby wyzerować średnie zużycie paliwa, za po-
mocą sterownika INFINITI podświetl klawisz [Re-
set Fuel Eco] lub [Reset] i naciśnij przycisk
<ENTER>.

Po podświetleniu pozycji [Fuel Eco History] lub
[View] za pomocą sterownika INFINITI i naciśnię-
ciu przycisku <ENTER> na wyświetlaczu pojawi
się wykres dotychczasowego średniego zużycia
paliwa, razem z wartością średnią dla poprzed-
niego okresu (pomiędzy zerowaniami).

Dane o zużyciu paliwa mogą się różnić od war-
tości wyświetlanych na ekranie informacji o po-
jeździe. Wynika to z różnicy czasu aktualizacji
informacji nie jest objawem usterki.

Maksymalna ilość dostępnej pamięci zależy od
modelu i ustawienia jednostki.

Widoczne wartości liczbowe można wyświetlić
w innych jednostkach.
(Patrz “Korzystanie z przycisku SETTING” w dalszej
części rozdziału.

SAA2888Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2889Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2601Z

Modele bez ekranu dotykowego

SAA2894Z

Modele bez ekranu dotykowego
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Informacje o ciśnieniu w oponach
(jeśli na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

• Ponieważ koło zapasowe (jeśli na wyposażeniu)
nie jest wyposażone w czujnik systemu monitoro-
wania ciśnienia w oponach (TPMS), po wymianie
koła lub założeniu koła zapasowego ciśnienie w

oponach nie będzie wyświetlane. System TPMS nie
będzie działał, a lampka ostrzegawcza niskiego
ciśnienia w oponach będzie migać przez około
1 minutę. Po minucie lampka zacznie świecić świat-
łem ciągłym. Jak najszybciej skontaktuj się z cen-
trum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w
celu wymiany opony i/lub ponownego nastawienia
systemu.

• Wymiana opon na inne, niż zalecane przez firmę
INFINITI może mieć negatywny wpływ na działanie
systemu TPMS.

Ciśnienie w oponach wyświetlane jest jako infor-
macja orientacyjna.

Wskazanie [kPa] lub [psi] na wyświetlaczu ozna-
cza, że wykonywany jest pomiar ciśnienia. Po
kilku jazdach, wyświetlone będzie ciśnienie w
każdej oponie.

W przypadku niskiego ciśnienia w oponach na
wyświetlaczu pojawi się komunikat NISKIE CIŚ-
NIENIE. Sprawdź ciśnienie we wszystkich opo-
nach.

Poziom ciśnienia w oponach rośnie i spada w
zależności od ciepła wydzielanego w trakcie jaz-
dy oraz temperatury zewnętrznej.

Po przełożeniu opon, ciśnienie w poszczegól-
nych oponach nie będzie wyświetlane zgodnie z
umiejscowieniem opon. Aby wykasować wy-
świetlane wartości jedź pojazdem z prędkością
ponad 40 km/h (25 MPH) przez około 10 minut.

W celu zmiany jednostki miary, przy pomocy ste-
rownika INFINITI wybierz pozycję [Select Units] i
naciśnij <ENTER>.

Więcej informacji dotyczących systemu monito-
rowania ciśnienia w oponach (TPMS) znajdziesz
w punkcie “System monitorowania ciśnienia w opo-
nach (TPMS)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

SAA2638Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA3209Z

Modele bez ekranu dotykowego
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Informacje dotyczące przeglądu
Aby ustawić okresy przeglądów dla Przypom-
nień 1 do 4, za pomocą sterownika INFINITI wy-
bierz odpowiednią pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <ENTER>.

Możesz również ustawić system tak, aby
wyświetlał przypomnienie o wymaganej konser-
wacji.

Poniższy przykład pokazuje, jak wykonać usta-
wienie dla Przypomnienia 1. Wykonaj te same
czynności, aby ustawić pozostałe okresy konser-
wacji.

1. Wyzeruj wartość w kilometrach dla nowego
okresu konserwacji.

2. Ustaw odpowiedni okres konserwacji. Aby
ustalić zalecany okres do kolejnego przeglą-
du, zajrzyj do odrębnie dostarczonego pod-
ręcznika przeglądów.

3. W celu automatycznego wyświetlenia przy-
pomnienia po osiągnięciu określonego prze-
biegu, przy pomocy sterownika INFINITI pod-
świetl pozycję [Reminder], a następnie naciś-
nij <ENTER>.

4. Aby wrócić do ekranu informacji dotyczących
konserwacji, naciśnij przycisk <BACK>.

Widoczne wartości liczbowe można wyświetlić
w innych jednostkach.
(Patrz “Korzystanie z przycisku SETTING” w dalszej
części rozdziału.

Przypomnienie:

Przypomnienie wyświetli się automatycznie,
gdy zostaną spełnione obydwa poniższe warun-
ki:

• Pojazd przejechał określoną ilość kilometrów, a
włącznik zapłonu został ustawiony w pozycji “OFF”
lub LOCK. (Patrz: “Pozycje włącznika zapłonu” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”).

SAA2395Z

Modele z ekranem dotykowym (przykład)

SAA2396Z

Modele z ekranem dotykowym (przykład)

SAA1676Z

Modele bez ekranu dotykowego (przykład)

SAA2603Z

Modele bez ekranu dotykowego (przykład)
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• Włącznik zapłonu został ustawiony w pozycji ACC
lub ON przy następnym użyciu pojazdu po przeje-
chaniu określonej ilości kilometrów.

Aby wrócić do poprzedniego ekranu po wyświet-
leniu przypomnienia, naciśnij przycisk <BACK>.

Przypomnienie wyświetla się za każdym razem,
gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w po-
zycji ON, dopóki nie zostanie spełniony jeden z
poniższych warunków:

• Wybrano polecenie [Reset Distance].

• Opcja [Reminder] została wyłączona.

• Wydłużono okres konserwacji.

Rozpoznawanie mowy (jeśli na
wyposażeniu)
Szczegółowe informacje o systemie rozpozna-
wania mowy, patrz “System rozpoznawania mowy
INFINITI (jeśli na wyposażeniu)” w dalszej części roz-
działu i instrukcja użytkownika systemu nawiga-
cji (jeśli na wyposażeniu).

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU SETTING

Po naciśnięciu przycisku <SETTING> pojawia się
ekran [Settings].

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

Na ekranie [Settings] dostępne są opisane po-
niżej opcje.

Modele z ekranem dotykowym:

• [Navigation]

• [Audio]

• [Phone]

• [Bluetooth]

• [Volume and Beeps]

• [Rear Display]

• [Driver Assist]

• [Display]

• [Comfort]

• [ECO DRIVE]

• [Clock]

• [Language & Units]

• [Voice Recognition]

• [Camera]

• [Parking Sensor]

• [Image Viewer]

Modele bez ekranu dotykowego:

• [Audio]

• [Display]

• [Button Beeps]

• [Camera]

• [Language & Units]

SSD1134Z

Modele z systemem ekranu dotykowego

SAA2604Z

Modele bez ekranu dotykowego (przykład)
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• [Parking Sensor]

Dostępność poszczególnych opcji zależy od mo-
delu pojazdu. Niektóre z opcji mogą znajdować
się pod pozycją [Other] (modele z ekranem do-
tykowym).

W niektórych krajach system nawigacji nie za-
wiera lokalnych danych mapy i funkcje nawigacji
nie są dostępne.

Ustawienia nawigacji (jeśli na
wyposażeniu)
Aby bliżej zapoznać się z ustawieniami opcji [Na-
vigation], zajrzyj do odrębnie dostarczonego
Podręcznika użytkownika systemu nawigacji.

Ustawienia dźwięku (modele z
ekranem dotykowym)
Ekran [Audio] pojawia się po naciśnięciu przy-
cisku <SETTING>, wybraniu przy pomocy sterow-
nika INFINITI pozycji [Audio] i naciśnięciu przy-
cisku <ENTER>.

[Bass]/[Treble]/[Balance]/[Fader]:

Aby wyregulować barwę dźwięku i balans głoś-
ników, wybierz pozycję [Bass], [Treble], [Balan-
ce] lub [Fader] i ustaw żądaną wartość, używając
sterownika INFINITI.

Powyższe pozycje można również regulować po
naciśnięciu i przekręceniu gałki AUDIO. (Patrz:
“Radio FM-AM z odtwarzaczem płyt kompaktowych
(CD) i gniazdem AUX” w dalszej części rozdziału).

[Speed Adjust Vol.] (jeśli na wyposażeniu):

Aby powiązać poziom głośności z prędkością
pojazdu, wybierz poziom efektu od 0 (WYŁ.) do
5.

[BOSE®Centerpoint] (jeśli na wyposażeniu):

Włączenie opcji (WŁ.) umożliwia uzyskanie im-
ponującego efektu dźwięku przestrzennego
podczas odtwarzania zwykłych nagrań stereo.

[BOSE®AudioPilot] (jeśli na wyposażeniu):

Funkcja [BOSE®AudioPilot] dostosowuje głoś-
ność oraz jakość dźwięku do prędkości pojazdu
oraz poziomu hałasu rejestrowanego przez mi-
krofon. Funkcja kompensuje poziom hałasu ge-
nerowanego podczas jazdy na różnego rodzaju
nawierzchniach oraz przy otwartych oknach.

[Surround Volume] (jeśli na wyposażeniu):

Aby wyregulować głośność dźwięku przestrzen-
nego, wybierz opcję [Surround Volume] i przy
pomocy sterownika INFINITI ustaw żądaną war-
tość.

[SRS CS Auto] (jeśli na wyposażeniu):

W celu zmiany opcji dźwięku przestrzennego wy-
bierz pozycję [SRS CS Auto], a następnie opcję
[OFF], [Cinema] lub [Music].

[DivX Registration Code]:

Po wybraniu tej pozycji na wyświetlaczu pojawia
się kod rejestracyjny urządzenia służącego do
pobierania filmów DivX. Jeśli do systemu audio
została załadowana płyta lub jest podłączona
karta pamięci USB, ta funkcja nie zostanie uru-
chomiona.

[Display CD Jacket] (jeśli na wyposażeniu):

Jeśli odtwarzany nośnik zawiera pliki obrazów,
po włączeniu (ON) tej opcji zostaną one wyświet-
lone na ekranie. Jeśli nośnik nie zawiera plików
obrazów, ekran pozostanie pusty, nawet jeśli
opcja jest włączona.SAA2858Z
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Ustawienia dźwięku (modele bez
ekranu dotykowego)
Ekran [Audio] pojawia się po naciśnięciu przy-
cisku <SETTING>, wybraniu przy pomocy sterow-
nika INFINITI pozycji [Audio] i naciśnięciu przy-
cisku <ENTER>.

[Bass]/[Treble]/[Balance]/[Fader]:

Aby wyregulować barwę dźwięku i balans głoś-
ników, wybierz pozycję [Bass], [Treble], [Balan-
ce] lub [Fader] i ustaw żądaną wartość, używając
sterownika INFINITI.

Powyższe pozycje można również regulować po
naciśnięciu i przekręceniu gałki AUDIO. (Patrz:
“Radio FM-AM z odtwarzaczem płyt kompaktowych
(CD) i gniazdem AUX” w dalszej części rozdziału).

[Surround Volume] (jeśli na wyposażeniu):

Aby wyregulować głośność dźwięku przestrzen-
nego, wybierz opcję [Surround Volume] i przy
pomocy sterownika INFINITI ustaw żądaną war-
tość.

[DSP] (jeśli na wyposażeniu):

Aby wzmocnić poziom sygnału dźwięku w głoś-
nikach, wybierz dla tej pozycji ustawienie ON.

[Speed Adjust Vol.] (jeśli na wyposażeniu):

Aby powiązać poziom głośności z prędkością
pojazdu, wybierz poziom efektu od 0 (WYŁ.) do
5.

[BOSE®AudioPilot] (jeśli na wyposażeniu):

Funkcja [BOSE®AudioPilot] dostosowuje głoś-
ność oraz jakość dźwięku do prędkości pojazdu
oraz poziomu hałasu rejestrowanego przez mi-
krofon. Funkcja kompensuje poziom hałasu ge-
nerowanego podczas jazdy na różnego rodzaju
nawierzchniach oraz przy otwartych oknach.

[TA Volume] (jeśli na wyposażeniu):

Patrz punkt “Radio FM-AM z odtwarzaczem płyt kom-
paktowych (CD) i gniazdem AUX” w dalszej części roz-
działu.

Ustawienia telefonu
Aby bliżej zapoznać się z ustawieniami opcji
[Phone], patrz “Telefoniczny system głośnomówiący
Bluetooth® (typ A)” w dalszej części rozdziału.

Ustawienia Bluetooth (jeśli na
wyposażeniu)
Aby bliżej zapoznać się z ustawieniami opcji
[Bluetooth], patrz “Telefoniczny system głośnomó-
wiący Bluetooth® (typ A)” w dalszej części rozdziału
lub “Obsługa odtwarzacza audio Bluetooth® (jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału.

Ustawienia głośności i sygnałów
dźwiękowych (modele z ekranem
dotykowym)
Ekran [Volume and Beeps] pojawia się po wciś-
nięciu przycisku <SETTING>, wybraniu przy po-
mocy sterownika INFINITI pozycji [Volume and
Beeps] i naciśnięciu przycisku <ENTER>.

[Audio Volume]:

Zwiększanie [+] lub zmniejszanie [−] głośności
systemu audio.

SAA2740Z

SAA2401Z
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[Guidance Volume]:

Aby zmienić głośność komunikatów nawigacji,
wybierz opcję [Guidance Volume] i wyreguluj ją,
używając sterownika INFINITI.

W zależności od kraju poziom głośności nawiga-
cji głosowej może być również regulowany po-
krętłem głośności VOLUME w chwili, gdy słychać
głos systemu nawigacji.

[Phone Ringer Vol.]:

Zwiększ (+) lub zmniejsz (−) głośność dzwonka.

[Phone Incoming Vol.]:

Zwiększ (+) lub zmniejsz (−) głośność połączenia
przychodzącego.

[Phone Outgoing Vol.]:

Zwiększ (+) lub zmniejsz (−) głośność połączenia
wychodzącego.

[Button Beeps]:

Gdy ta opcja jest włączona, podczas korzystania
z przycisków będziesz słyszał sygnały dźwięko-
we.

[TA Volume]:

Zwiększanie [+] lub zmniejszanie [−] głośności
komunikatów drogowych.

[Guidance Voice] (jeśli na wyposażeniu):

Gdy ta pozycja jest włączona, podczas działania
systemu nawigacji i przy innych operacjach bę-
dziesz słyszał komendy głosowe.

Ustawienia dźwięków przycisków
(modele bez ekranu dotykowego)
Ekran [Button Beeps] pojawia się po naciśnięciu
przycisku <SETTING>, wybraniu przy pomocy
sterownika INFINITI pozycji [Button Beeps] i na-
ciśnięciu przycisku <ENTER>.

[Button Beeps]:

Gdy ta opcja jest włączona, podczas korzystania
z przycisków będziesz słyszał sygnały dźwięko-
we.

Ustawienia tylnych wyświetlaczy
(jeżeli na wyposażeniu)

Ekran [Rear Display] pojawia się po naciśnięciu
przycisku <SETTING>, wybraniu za pomocą ste-
rownika INFINITI opcji “Rear Display” i naciśnię-
ciu przycisku <ENTER>. (Patrz: “Wieloekranowy
system rozrywki DVD INFINITI (jeśli na wyposażeniu)”
w dalszej części rozdziału).

Sterowanie wyświetlaczem:

Ustawienia tylnego wyświetlacza można prze-
prowadzić z przedniego fotela za pomocą kon-
trolerów na tablicy rozdzielczej. Wybierz [L] (le-
wy) lub [R] (prawy) wyświetlacz i naciśnij
<ENTER>. Po wybraniu ustawienia ON zostaje
włączony tylny wyświetlacz po wybranej stronie.
Wybierz [DVD], [USB] lub [R. AUX]) dla [Source]
[L] (lewy) lub [R] (prawy) i naciśnij przycisk
<ENTER>, aby przełączyć każdy wyświetlacz na
wybrane źródło.

SAA2605Z
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Auto Display:

Jeśli ta pozycja jest włączona i odtworzona zos-
taje płyta DVD lub plik z pamięci USB (tylko plik
filmowy), tylny wyświetlacz włącza się automa-
tycznie.

Ustawienia systemów wspomagania
kierowcy (jeśli na wyposażeniu)
W celu zapoznania się z opisem ustawień [Driver
Assist] przeczytaj poniższe punkty:

• “System ostrzegania przed niekontrolowaną zmia-
ną pasa ruchu (LDW)/system zapobiegania niekon-
trolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da”

• “System wspomagania kontroli dystansu (DCA) (je-
śli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie
i jazda”

• “Systemy sygnalizacji martwego pola (BSW)/eli-
minacji martwego pola/zapobiegania kolizjom (je-
śli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie
i jazda”

Ustawienia [ECO DRIVE] (jeśli na
wyposażeniu)
Aby zmienić ustawienia systemu pedału ekolo-
gicznego (Eco pedal), wybierz opcję [Standard],
[Soft] lub [OFF] i wyreguluj ją przy pomocy ste-
rownika INFINITI. Szczegółowy opis opcji [ECO

DRIVE], patrz “System ECO pedal (ekologiczny pedał
gazu) (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Urucha-
mianie i jazda”.

Ustawienia wyświetlacza (modele z
ekranem dotykowym)
Ekran [Display] pojawia się po naciśnięciu przy-
cisku <SETTING>, wybraniu przy pomocy sterow-
nika INFINITI pozycji [Display] i naciśnięciu przy-
cisku <ENTER>.

[Display Adjustment]:

1. Przy pomocy sterownika INFINITI wybierz po-
zycję [Display Adjustment] i naciśnij przycisk
<ENTER>.

2. Wybierz odpowiednią pozycję i wciśnij przy-
cisk <ENTER>, aby wyregulować ustawienie
wyświetlacza.

• Wyświetlacz

Aby wyłączyć ekran, naciśnij przycisk <ENTER> i
wyłącz wskaźnik [ON].

Jeśli przy wyłączonym ekranie zostanie wciśnię-
ty jakikolwiek przycisk trybu, ekran ponownie
się włączy. Ekran wyłączy się automatycznie po
5 sekundach od wykonania ostatniej czynności.

Aby włączyć ekran, włącz tę opcję (ON) lub na-
ciśnij przycisk m .

• [Brightness]/[Contrast]/[Background Colour]

W celu regulacji jasności, kontrastu lub koloru
tła ekranu wybierz odpowiednio [Brightness],
[Contrast] lub [Background Colour] i naciśnij
przycisk <ENTER>.

Następnie możesz wyregulować jasność i kon-
trast za pomocą sterownika INFINITI. Kolor tła
możesz przełączyć między trybem dziennym a
nocnym, naciskając przycisk <ENTER>.

[Menu Colour]:

1. Przy pomocy sterownika INFINITI wybierz po-
zycję [Menu Colour] i naciśnij przycisk
<ENTER>.

2. Wybierz odpowiednią pozycję i wciśnij przy-
cisk <ENTER>, aby zmienić kolor menu.

• [Black]

• [Brown]

• [Silver]

SAA3103Z
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Ustawienia wyświetlacza (modele bez
ekranu dotykowego)
Ekran [Display] pojawia się po naciśnięciu przy-
cisku <SETTING>, wybraniu przy pomocy sterow-
nika INFINITI pozycji [Display] i naciśnięciu przy-
cisku <ENTER>.

[Display]:

Aby wyłączyć ekran, naciśnij przycisk <ENTER> i
wyłącz wskaźnik [ON].

Jeśli przy wyłączonym ekranie zostanie wciśnię-
ty jakikolwiek przycisk trybu, ekran ponownie
się włączy. Ekran wyłączy się automatycznie po
5 sekundach od wykonania ostatniej czynności.

Aby włączyć ekran, włącz tę opcję (ON) lub na-
ciśnij przycisk m .

[Brightness]/[Contrast]/[Background Colour]:

W celu regulacji jasności, kontrastu lub koloru
tła ekranu wybierz odpowiednio [Brightness],
[Contrast] lub [Background Colour] i naciśnij
przycisk <ENTER>.

Następnie możesz wyregulować jasność i kon-
trast za pomocą sterownika INFINITI. Kolor tła
możesz przełączyć między trybem dziennym a
nocnym, naciskając przycisk <ENTER>.

Ustawienia zegara (modele z ekranem
dotykowym)
Ekran [Clock] pojawia się po naciśnięciu przy-
cisku <SETTING>, wybraniu przy pomocy sterow-
nika INFINITI pozycji [Clock] i naciśnięciu przy-
cisku <ENTER>.

Zegara nie można ustawić podczas jazdy. Aby
ustawić zegar, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym
miejscu i zaciągnij hamulec postojowy.

[On-screen Clock]:

Gdy funkcja ta jest włączona (ON), zegar jest wy-
świetlany zawsze w prawym górnym rogu ekra-
nu.

Wskazania czasu na zegarze są precyzyjne, po-
nieważ są ustawiane przez system GPS.

[Clock Format (24h)]:

Gdy ta opcja jest włączona (ON), zegar wyświetla
czas w formacie 24-godzinnym. Aby przełączyć
zegar na wyświetlanie czasu w formacie 12-go-
dzinnym, wybierz ustawienie OFF.

[Offset (hour)]/[Offset (min)]:

Ustaw czas, regulując wartość godzin i minut.

Ustawienie domyślne dla opcji [Offset (hour.)]
to 0 hr (+1 hr w czasie letnim). W razie potrzeby
ręcznie zmień ustawienie opcji [Offset (hour],
aby dostosować je do czasu lokalnego.

[Summer Time] (jeśli na wyposażeniu):

Wybierz opcję czasu letniego: [ON], [OFF] i [Au-
to].

JVH0051XZ
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[Time Zone]:

Wybierz odpowiednią strefę czasową z listy, któ-
ra pojawi się na ekranie po wybraniu tej pozycji.

Ustawienia języka i jednostek miary
Ekran [Language & Units] lub [Language] poja-
wia się po naciśnięciu przycisku <SETTING>, wy-
braniu sterownikiem INFINITI opcji [Language &
Units] lub [Language] i naciśnięciu przycisku
<ENTER>.

Wybór języka:

Aby zmienić język i jednostkę miary:

1. Modele z ekranem dotykowym:

Wybierz pozycję [Select Language] i naciśnij
przycisk <ENTER>, aby wyświetlić listę języ-
ków. Następnie wybierz odpowiedni język i
wciśnij przycisk <ENTER>, aby go włączyć.

Po wybraniu języka rosyjskiego system roz-
poznawania mowy INFINITI jest niedostępny.

Modele bez ekranu dotykowego:

Wybierz odpowiedni język i wciśnij przycisk
<ENTER>, aby włączyć wybraną opcję.

Dostępne pozycje ustawienia:

• [English (mile)]

• [English (km)]

• [Français]

• [Deutsch]

• [Español]

• [Italiano]

• [Nederlands]

• [Português]

• [Русский]

UWAGA

Po wybraniu języka rosyjskiego system rozpozna-
wania mowy INFINITI (jeśli na wyposażeniu) jest
niedostępny.

2. Wyświetli się ostrzeżenie. Potwierdź, że zro-
zumiałeś treść komunikatu. Po sprawdzeniu
komunikatu wybierz pozycję [YES] i naciśnij
przycisk <ENTER>.

Komunikat ostrzegawczy nie pojawi się przy
przełączaniu z [English (mile)] na [English
(km)].

3. Zostanie wyświetlony ekran ładowania pro-
gramu i system zapoczątkuje ustawienia ję-
zyka. Po zakończeniu tej czynności zostanie
automatycznie wyświetlony ekran startowy.

OSTROŻNIE

Nie wciskaj włącznika zapłonu podczas zmiany języ-
ka, gdy są inicjalizowane nowe ustawienia. Może to
spowodować usterkę w systemie.

Wybór jednostek (modele z ekranem
dotykowym):

1) Wybierz opcję [Select Units] i naciśnij przy-
cisk <ENTER>.

2) Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przy-
cisk <ENTER>, aby ją włączyć ([ON]).

• [Metric l/100 km]

• [Metric km/l]

SAA3042Z

Modele z ekranem dotykowym (przykład)

NAA1607

Modele bez ekranu dotykowego (przykład)
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Wybór jednostek (ciśnienie w oponach)
(modele bez ekranu dotykowego):

1) Wybierz opcję [Select Units] i naciśnij przy-
cisk <ENTER>.

2) Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przy-
cisk <ENTER>, aby ją włączyć ([ON]).

• [kPa]

• [psi]

• [bar]

• [kgf/cm2]

Ustawienia systemu rozpoznawania
mowy (jeśli na wyposażeniu)
Aby bliżej zapoznać się z ustawieniami opcji
[Voice Recognition], patrz “System rozpoznawania
mowy INFINITI (jeśli na wyposażeniu)” w dalszej części
rozdziału.

Po ustawieniu języka rosyjskiego funkcja rozpo-
znawania mowy jest niedostępna. (Patrz: “Usta-
wienia języka i jednostek miary” we wcześniejszej
części rozdziału).

Ustawienia kamery (jeśli na
wyposażeniu)
Szczegółowe informacje na temat obsługi syste-
mu kamery, patrz “Ekran kamery cofania (jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału oraz “Moni-
tor kamer (jeśli na wyposażeniu)” w dalszej części roz-
działu.

Ustawienia czujników parkowania
(jeśli na wyposażeniu)
Ekran [Parking Sensor] pojawia się po naciśnię-
ciu przycisku <SETTING>, wybraniu przy pomocy
sterownika INFINITI pozycji [Parking Sensor] i
naciśnięciu przycisku <ENTER>.

Szczegółowe informacje na temat obsługi syste-
mu czujnika parkowania, patrz “System przednich
i tylnych czujników parkowania (jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

[Parking Sensor Display]:

Gdy ta opcja jest włączona (ON), na wyświetla-
czu pojawia się wskazanie bocznych/środko-
wych czujników po wykryciu przez nie przeszko-
dy w pobliżu przedniego (jeśli dotyczy) lub tyl-
nego zderzaka.

[Corner Sensor Sensitivity]:

Ustaw poziom czułości bocznych czujników na
wyższą (w prawo) lub niższą (w lewo).

[Centre Sensor Sensitivity]:

Ustaw poziom czułości środkowych czujników
na wyższą (w prawo) lub niższą (w lewo).

SAA2403Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2203Z

Modele bez ekranu dotykowego
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Przeglądarka obrazów (jeśli na
wyposażeniu)
Służy do wyświetlania plików obrazów zapisa-
nych na karcie pamięci USB. Aby uruchomić
przeglądarkę obrazów, naciśnij przycisk
<SETTING>, wybierz pozycję [Other] i naciśnij
przycisk <ENTER>. Wybierz pozycję [Image Vie-
wer] i naciśnij przycisk <ENTER>. Obraz zapisany
w wybranym pliku zostanie wyświetlony po pra-
wej stronie ekranu.

Jeśli na karcie pamięci USB znajduje się większa
liczba folderów, wybierz jeden z nich i naciśnij
przycisk <ENTER>, aby wyświetlić listę plików.

Aby nie rozpraszać kierowcy, obraz nie jest wy-
świetlany na monitorze, gdy dźwignia skrzyni
biegów znajduje się w jakimkolwiek położeniu
jazdy. Aby włączyć wyświetlanie obrazu, zatrzy-
maj pojazd w bezpiecznym miejscu i zaciągnij
hamulec postojowy.

Tryb pełnoekranowy:

Tryb pełnoekranowy zostanie włączony po wy-
braniu przy pomocy sterownika INFINITI pozycji
[Full Screen Display] i naciśnięciu przycisku
<ENTER>.

W celu uruchomienia przeglądarki obrazów lub
zmiany ustawień wybierz odpowiednią pozycję
przy pomocy sterownika INFINITI.

• m (Rozpocznij)

Wybierz pozycjęm i naciśnij <ENTER>,
aby rozpocząć pokaz slajdów.

• m (Zatrzymaj)

Wybierz pozycjęm i naciśnij <ENTER>,
aby zatrzymać pokaz slajdów.

• m (Następny)

Wybierz pozycję m i naciśnij
<ENTER>, aby wyświetlić kolejny plik.

• m (Poprzedni)

Wybierz pozycjęm i naciśnij <ENTER>,
aby wyświetlić poprzedni plik.

Zmiana ustawień przeglądarki obrazów:

Ekran ustawień przeglądarki obrazów można
wyświetlić, wybierając w trybie pełnoekrano-
wym pozycję [Settings] i naciskając przycisk
<ENTER>. W trybie pełnoekranowym dostępne są
następujące opcje:

• Czas wyświetlania obrazów

Wybierz opcję [Slideshow Speed] i naciśnij
przycisk <ENTER>. Na kolejnym ekranie wy-
bierz czas wyświetlania obrazów: 5, 10, 30,
60 sekund lub [No Auto Change].

• Kolejność wyświetlania obrazów

Wybierz opcję [Slideshow Order] i naciśnij
przycisk <ENTER>. Na kolejnym ekranie wy-
bierz pozycję [Random] lub [Order List].

Wskazówki dotyczące obsługi:

• Wyświetlane są tylko pliki spełniające poniższe wa-
runki.

– Format pliku: JPEG (“.jpg” lub “.jpeg”)

– Rozmiar pliku: maksymalnie 2 MB

– Rozdzielczość: maksymalnie 1536 × 2048
pikseli

• Jeśli do pojazdu jest bezpośrednio podłączone
przewodem USB urządzenie elektroniczne (np.
aparat cyfrowy), wyświetlanie obrazów nie jest
możliwe.SAA2492Z
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• Niektóre (zbyt długie) nazwy plików mogą nie być
wyświetlane w całości.

Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów w poło-
żenie R (bieg wsteczny) na ekranie zostaje wy-
świetlony widok z tyłu pojazdu.

System ten ma za zadanie pomóc kierowcy do-
strzec duże, nieruchome obiekty, zapobiegając
uszkodzeniu pojazdu. System nie wykrywa nie-
wielkich przedmiotów poniżej zderzaka oraz
może nie wykryć przedmiotów, które znajdują
się blisko zderzaka lub na ziemi.

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczą-
cych właściwego użytkowania ekranu kamery cofania
może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmier-
cią.

• Ekran kamery cofania służy zwiększeniu wygody
kierowcy, jednak nie zwalnia go z obowiązku pra-
widłowego cofania. Zawsze odwracaj się, patrz
przez szyby i sprawdzaj widok w lusterkach w celu
upewnienia się, że można bezpiecznie ruszyć po-
jazdem. Cofaj zawsze powoli.

• System ten ma za zadanie pomóc kierowcy do-
strzec duże, nieruchome obiekty bezpośrednio za
pojazdem zapobiegając uszkodzeniu pojazdu.

• System nie może całkowicie wyeliminować mar-
twych pól i wyświetlić wszystkich obiektów.

• Przestrzeń pod zderzakiem i po jego bokach nie
jest widoczna na monitorze obserwacji do tyłu ze
względu na ograniczenie zasięgu kamer. System
nie umożliwia zauważenia niewielkich przedmio-
tów poniżej linii zderzaka ani takich, które znajdu-
ją się blisko zderzaka lub na ziemi.

• Z powodu użycia obiektywu szerokokątnego, od-
ległość od obiektów, widziana na monitorze różni
się od odległości rzeczywistej.

• Obiekty wyświetlane na ekranie kamery cofania
wydają się być odwrócone względem widoku w
wewnętrznym lusterku wstecznym i lusterkach
zewnętrznych.

• Przed cofaniem upewnij się, czy bagażnik jest do-
brze zamknięty.

• Nie umieszczaj niczego na kamerze cofania. Kame-
ra znajduje się nad tablicą rejestracyjną.

• Podczas mycia pojazdu przy pomocy wody pod ciś-
nieniem, zachowaj ostrożność, aby nie skierować
strumienia w pobliże kamery. Może to doprowa-
dzić do dostania się wody do wnętrza kamery, co z
kolei może spowodować osadzanie się wilgoci na
obiektywie, usterkę, pożar lub porażenie prądem.

• Nie uderzaj w kamerę. Jest ona precyzyjnym urzą-
dzeniem. Może to spowodować usterkę lub uszko-
dzenie prowadzące do pożaru lub porażenia prą-
dem.

EKRAN KAMERY COFANIA (jeśli na
wyposażeniu)
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OSTROŻNIE

Kamera ma plastikową pokrywę. Nie zarysuj jej pod-
czas usuwania z niej zabrudzeń lub śniegu.

ODCZYTYWANIE LINII NA EKRANIE

Na ekranie wyświetlane są linie, które pokazują
szerokość pojazdu i odległości obiektów od linii
zderzakajA .

Linie oznaczające odległość:

Pokazują odległość od zderzaka.

• Linia czerwonaj1 : około 0,5 m (1,5 ft)

• Linia żółtaj2 : około 1 m (3 ft)

• Linia zielonaj3 : około 2 m (7 ft)

• Linia zielonaj4 : około 3 m (10 ft)

Linie szerokości pojazduj5 :

Pokazują szerokość pojazdu podczas cofania.

Linie przewidywanego toru jazdyj6 :

Pokazują przewidywany tor jazdy podczas cofa-
nia. Jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się
w położeniu R (bieg wsteczny), obrócenie kie-
rownicy spowoduje wyświetlenie na monitorze
linii przewidywanego toru jazdy. Linie przewidy-
wanego toru jazdy przemieszczają się wraz z ob-
racaniem kierownicy. Linie nie pojawią się na
wyświetlaczu, jeśli kierownica znajduje się w
położeniu środkowym.

Widoczne na ekranie odległości pomiędzy linia-
mi szerokości pojazdu i liniami przewidywanego
toru jazdy są większe niż w rzeczywistości.

Wyświetlanie linii przewidywanego toru jazdy
można włączyć lub wyłączyć. Więcej informacji
znajdziesz w punkcie “Ustawienia ekranu kamery
cofania” w dalszej części rozdziału.

OSTRZEŻENIE

• Pamiętaj, aby zawsze się odwrócić i sprawdzić, czy
można bezpiecznie cofnąć i zaparkować pojazd.
Cofaj zawsze powoli.

• Jeśli w pojeździe założono opony innego rozmiaru
niż te, w które był wyposażony fabrycznie, linie
przewidywanego toru jazdy mogą nie być wyświet-
lane poprawnie.

• Podczas cofania na śliskiej nawierzchni lub drodze
pokrytej śniegiem, linie przewidywanego toru jaz-
dy i linie rzeczywistego kursu pojazdu mogą się
różnić.

• Linie mogą być wyświetlane z lekkim odchyłem w
prawo, ponieważ kamera cofania nie jest zainsta-
lowana na samym środku tyłu pojazdu.

• Linie odległości i linie szerokości pojazdu mogą
służyć jako odniesienie tylko wtedy, kiedy pojazd
znajduje się na równej, twardej nawierzchni. Od-
ległość, jaką widzisz na ekranie, spełnia rolę wy-
łącznie pomocniczą i może się różnić od rzeczywis-
tej odległości pomiędzy pojazdem a obiektami wi-
docznymi na ekranie.

• Podczas cofania pod górę, obiekty widoczne na
monitorze znajdują się w rzeczywistości dalej.
Podczas cofania w dół wzniesienia, obiekty wi-
doczne na monitorze znajdują się w rzeczywistości
bliżej. Aby prawidłowo ocenić odległość użyj wew-
nętrznego lusterka wstecznego lub spójrz za sie-
bie.

PARKOWANIE Z WYKORZYSTANIEM
LINII PRZEWIDYWANEGO TORU JAZDY

OSTRZEŻENIE

• Pamiętaj, aby zawsze się odwrócić i sprawdzić, czy
można bezpiecznie cofnąć i zaparkować pojazd.
Cofaj zawsze powoli.

• Linie na ekranie mają za zadanie wspomóc Twoją
ocenę odległości. Liczba pasażerów w pojeździe,
ilość paliwa w baku, położenie pojazdu oraz stan i
nachylenie drogi mają duży wpływ na linie.

SAA1896Z
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• Jeśli w pojeździe założono opony innego rozmiaru
niż te, w które był wyposażony fabrycznie, linie
przewidywanego toru jazdy mogą nie być wyświet-
lane poprawnie.

• Podczas cofania na śliskiej nawierzchni lub drodze
pokrytej śniegiem, linie przewidywanego toru jaz-
dy i linie rzeczywistego kursu pojazdu mogą się
różnić.

• Jeśli akumulator został odłączony lub jest rozłado-
wany, linie przewidywanego toru jazdy mogą nie
być wyświetlane poprawnie. W takiej sytuacji uru-
chom silnik i prowadź pojazd po prostej drodze
przez ponad 5 minut.

• Linie mogą być wyświetlane z lekkim odchyłem w
prawo, ponieważ kamera cofania nie jest zainsta-
lowana na samym środku tyłu pojazdu.

• Linie odległości i linie szerokości pojazdu mogą
służyć jako odniesienie tylko wtedy, kiedy pojazd
znajduje się na równej, twardej nawierzchni. Od-
ległość, jaką widzisz na ekranie, spełnia rolę wy-
łącznie pomocniczą i może się różnić od rzeczywis-
tej odległości pomiędzy pojazdem a obiektami wi-
docznymi na ekranie.

• Podczas cofania pod górę, obiekty widoczne na
monitorze znajdują się w rzeczywistości dalej.
Podczas cofania w dół wzniesienia, obiekty wi-
doczne na monitorze znajdują się w rzeczywistości
bliżej. Aby prawidłowo ocenić odległość użyj wew-
nętrznego lusterka wstecznego lub spójrz za sie-
bie.

Widoczne na ekranie odległości pomiędzy linia-
mi szerokości pojazdu i liniami przewidywane-
go toru jazdy są większe niż w rzeczywistości.

1. Przed zaparkowaniem obejrzyj samemu, czy
przestrzeń do parkowania jest bezpieczna.

2. Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów w
położenie R (bieg wsteczny) na wyświetlaczu
pojawi się widok z tyłu pojazdujA , tak jak
pokazano na rysunku.

SAA1897

4-24 Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio



3. Powoli rusz do tyłu i manewruj kierownicą
tak, żeby linie przewidywanego toru jazdyjB
znalazły się w miejscu, w którym chcesz za-
parkowaćjC .

4. Gdy tył pojazdu znajdzie się w miejscu, w
którym chcesz zaparkować jC , obracając
kierownicą, ustaw pojazd tak, aby linie sze-
rokości pojazdu na ekraniejD ułożone były
równolegle do miejsca parkingowegojC .

5. Po zaparkowaniu przesuń dźwignię zmiany
biegów na pozycję P (parkowanie) i zaciągnij
hamulec ręczny.

RÓŻNICA MIĘDZY PRZEWIDYWANĄ A
RZECZYWISTĄ ODLEGŁOŚCIĄ
Linie odległości i linie szerokości pojazdu mogą
służyć jako odniesienie tylko wtedy, kiedy po-
jazd znajduje się na równej, twardej nawierzch-
ni. Odległość, jaką widzisz na ekranie, spełnia
rolę wyłącznie pomocniczą i może się różnić od
rzeczywistej odległości pomiędzy pojazdem a
obiektami widocznymi na ekranie.

Cofanie w górę stromego podjazdu
Podczas cofania pod górę linie odległości i linie
szerokości pojazdu są pokazane bliżej niż w rze-
czywistości. Przykładowo ekran wyświetla od-
ległość 1 m (3 ft) do miejscajA , ale w rzeczywis-
tości w odległości 1 m (3 ft) na zjeździe znajduje

SAA1898 JVH0307X
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się miejsce jB . Pamiętaj, że każdy obiekt na
wzniesieniu jest w rzeczywistości bliżej, niż po-
kazuje to ekran.

Cofanie na stromym zjeździe
Podczas cofania w dół, linie odległości i linie
szerokości pojazdu są pokazane dalej, niż w rze-
czywistości. Przykładowo ekran wyświetla od-
ległość 1 m (3 ft) do miejscajA , ale w rzeczywis-
tości w odległości 1 m (3 ft) na zjeździe znajduje

się miejsce jB . Pamiętaj, że każdy obiekt na
zjeździe jest w rzeczywistości dalej, niż pokazu-
je to ekran.

SAA2243
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Cofanie w pobliżu wystającego
obiektu
Na wyświetlaczu linie przewidywanego toru jaz-
dyjA nie stykają się z obiektem. Pojazd może
jednak uderzyć w obiekt, jeśli wystaje on ponad
faktycznym kursem cofania.

Cofanie za wystającym obiektem
PołożeniejC znajduje się na ekranie dalej niż
położeniejB . Jednak położeniejC znajduje się
w rzeczywistości w tej samej odległości co poło-
żeniejA . Pojazd może uderzyć w obiekt, cofając
do położeniajA , jeśli obiekt wystaje ponad fak-
tycznym kursem cofania.

REGULACJA EKRANU
W celu włączenia lub wyłączenia ekranu (ON/
OFF), dostosowania jasności (Brightness), kon-
trastu (Contrast), odcienia (Tint), koloru (Colour)
i poziomu czerni (Black Level) ekranu kamery
cofania, naciśnij przycisk <SETTING> przy włą-
czonym ekranie, wybierz parametr, który chcesz
zmienić, i wyreguluj go przy pomocy sterownika
INFINITI.

Nie reguluj jasności, odcienia, koloru, kontrastu
lub poziomu czerni ekranu kamery cofania, gdy
pojazd jest w ruchu. Upewnij się, że pedał ha-
mulca postojowego jest mocno wciśnięty.

Wyświetlanie linii przewidywanego toru jazdy
można włączyć lub wyłączyć. Więcej informacji
znajdziesz w punkcie “Ustawienia ekranu kamery
cofania” w dalszej części rozdziału.

WSKAŹNIK CZUJNIKÓW PARKOWANIA
(jeśli na wyposażeniu)

Gdy jest włączona [ON] funkcja [Parking Sensor
Display], wskaźnik czujników parkowania poja-
wia się na ekranie. (Patrz: “Informacje o pojeździe
i ustawienia” we wcześniejszej części rozdziału lub
“System przednich i tylnych czujników parkowania (je-
śli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i
jazda”).

SAA1923 SAA2244
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USTAWIENIA EKRANU KAMERY
COFANIA

Ekran [Camera] pojawia się po naciśnięciu przy-
cisku <SETTING>, wybraniu przy pomocy sterow-
nika INFINITI pozycji [Camera] i naciśnięciu przy-
cisku <ENTER>.

Predictive Course Lines (linie
przewidywanego toru jazdy)
Gdy ta opcja jest włączona (ON), po przesunięciu
dźwigni skrzyni biegów w położenie R (bieg
wsteczny) na ekranie zostają wyświetlone linie
przewidywanego toru jazdy.

UWAGI

• Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów na pozycję
“R” (bieg wsteczny) wyświetlacz automatycznie
przełączy się w tryb kamery cofania. Jednak ra-
dioodtwarzacz nie zostanie wyciszony.

• Pojawienie się na ekranie obrazu może potrwać
chwilę od czasu przesunięcia dźwigni w pozycję R
(bieg wsteczny) lub z pozycji R w inną. Do czasu
pełnego uruchomienia ekranu kamery cofania
obiekty mogą chwilowo wyglądać na zniekształco-
ne.

• W wyjątkowo wysokich lub niskich temperaturach
obraz na wyświetlaczu może być niewyraźny. Nie
jest to usterka.

• Jeśli jasne światło pada bezpośrednio na obiektyw
kamery, obraz na wyświetlaczu może być niewyraź-
ny. Nie jest to usterka.

• Na wyświetlaczu mogą pojawiać się pionowe linie.
Jest to spowodowane jasnym światłem odbijają-
cym się od zderzaka. Nie jest to usterka.

• Obraz na wyświetlaczu może migotać pod wpły-
wem światła fluorescencyjnego. Nie jest to usterka.

• Barwy obiektów widocznych na wyświetlaczu mogą
się nieco różnić od rzeczywistych. Nie jest to uster-
ka.

• W słabo oświetlonych miejscach obraz na wyświet-
laczu może być niewyraźny. Nie jest to usterka.

• Jeśli na kamerze osiądzie pył, woda lub śnieg, ob-
raz na wyświetlaczu może być niewyraźny. Wyczyść
kamerę.

• Do czyszczenia kamery nie używaj alkoholu, eteru
naftowego lub rozcieńczalnika. Powodują one od-
barwienia. W celu umycia kamery przetrzyj ją
szmatką zwilżoną w rozcieńczonym, łagodnym
środku czyszczącym, a następnie wytrzyj suchą
szmatką.

• Nie uszkodź kamery - może to mieć negatywny
wpływ na obraz na wyświetlaczu.

• Nie woskuj szybki kamery. Jeśli na szybkę dostanie
się wosk, zetrzyj go czystą szmatką zwilżoną w roz-
cieńczonym z wodą, łagodnym środku czyszczą-
cym.

SAA2404Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2606Z

Modele bez ekranu dotykowego
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Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu
ON, naciśnij przycisk <CAMERA> lub przesuń
dźwignię skrzyni biegów w położenie R (bieg
wsteczny) w celu włączenia monitora kamer. Na
monitorze wyświetlane są różne widoki pojaz-
du.

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

Dostępne widoki:

• Widok z góry

Widok otoczenia pojazdu.

• Widok boczny z przodu

Widok wokół i przed kołem przednim po stro-
nie pasażera.

• Widok z przodu

Widok przestrzeni z przodu pojazdu w per-
spektywie szerokokątnej (około 150 stopni).

• Panoramiczny widok z przodu pojazdu

Widok przestrzeni z przodu pojazdu w per-
spektywie szerokokątnej (około 180 stopni).

• Widok z tyłu

Widok przestrzeni z tyłu pojazdu w perspek-
tywie szerokokątnej (około 150 stopni).

• Panoramiczny widok z tyłu pojazdu

Widok przestrzeni z tyłu pojazdu w perspek-
tywie szerokokątnej (około 180 stopni).

System przeznaczony jest do pomocy kierowcy
w takich sytuacjach, jak parkowanie między po-
jazdami lub parkowanie równoległe.

Istnieją obszary, w których system nie wykrywa
i nie wyświetla obiektów oraz nie ostrzega o
obiektach poruszających się. W trybie widoku z
przodu lub z tyłu, obiekt znajdujący się poniżej
zderzaka lub na podłożu może nie być wyświet-
lanyj1 . W trybie widoku z góry, wysoki obiekt
znajdujący się na pograniczuj3 zasięgu kame-
ry może nie pojawić się na monitorzej2 .

JVH0960X

Monitor kamer (JEŚLI NA WYPOSAŻENIU)
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OSTRZEŻENIE

• Monitor kamer jest udogodnieniem, lecz nie może
zastępować prawidłowej obserwacji otoczenia po-
jazdu, ponieważ są obszary, których nie obejmuje.
Zawsze wyglądaj przez okna i sprawdzaj, czy moż-
na bezpiecznie ruszyć pojazdem.

• Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo podczas parkowania oraz wykonywania
innych manewrów.

• Nie używaj monitora kamer przy złożonych luster-
kach zewnętrznych i w przypadku korzystania z
monitora przy manewrowaniu samochodem upew-
nij się, że bagażnik jest prawidłowo zamknięty.

• Odległość między obiektami widziana na monito-
rze kamery różni się od odległości rzeczywistej.

• Kamery są montowane na kratce przedniej, luster-
kach zewnętrznych i nad tylną tablicą rejestracyj-
ną. Nie umieszczaj niczego na kamerach.

• Podczas mycia pojazdu za pomocą wody pod ciś-
nieniem zachowaj ostrożność, aby nie skierować
strumienia w pobliże kamer. Może to doprowadzić
do dostania się wody do wnętrza kamery, co z kolei
może spowodować osadzanie się wilgoci na obiek-
tywie, usterkę, pożar lub porażenie prądem.

• Nie uderzaj w kamery. Są to precyzyjne urządze-
nia. Może to spowodować usterkę lub uszkodzenie
prowadzące do pożaru lub porażenia prądem.

OSTROŻNIE

Przy usuwaniu brudu lub kurzu sprzed kamery nie po-
rysuj soczewek.

DOSTĘPNE WIDOKI

OSTRZEŻENIE

• Linii odległości i linii szerokości pojazdu należy
używać jako odniesienia tylko wtedy, kiedy pojazd
znajduje się na płaskiej, twardej nawierzchni. Od-
ległość, jaką widzisz na ekranie, spełnia rolę wy-
łącznie pomocniczą i może się różnić od rzeczywis-
tej odległości pomiędzy pojazdem a obiektami wi-
docznymi na ekranie.

• Używaj wyświetlonych linii i widoku z góry jako
odniesienia. Na linie i widok z góry znaczny wpływ
ma liczba pasażerów, poziom paliwa w zbiorniku,
pozycja pojazdu oraz stan i nachylenie drogi.

• Jeżeli opony w pojeździe zostaną wymienione na
opony o innym rozmiarze, linie przewidywanego
toru jazdy i widok z góry mogą być wyświetlane
nieprawidłowo.

• Podczas jazdy pod górę, obiekty widoczne na mo-
nitorze znajdują się w rzeczywistości dalej, niż się
wydają. Podczas jazdy w dół wzniesienia, obiekty
widoczne na monitorze znajdują się w rzeczywis-
tości bliżej, niż się wydają.

• Aby prawidłowo ocenić odległość od innych obiek-
tów, używaj lusterek lub obserwuj obiekty bezpo-
średnio.

• Widoczne na ekranie odległości pomiędzy liniami
szerokości pojazdu i liniami przewidywanego toru
jazdy są większe niż w rzeczywistości.

• Z powodu użycia obiektywu szerokokątnego, od-
ległość od obiektów przedstawionych na monito-
rze w trybie widoku z tyłu różni się od odległości
rzeczywistej.

• Obiekty wyświetlane na monitorze wydają się być
odwrócone względem ich obrazów widocznych w
wewnętrznym lusterku wstecznym i lusterkach
zewnętrznych.

• Podczas cofania na śliskiej nawierzchni lub drodze
pokrytej śniegiem, linie przewidywanego toru jaz-
dy i linie rzeczywistego kursu pojazdu mogą się
różnić.

• Linie wyświetlone w trybie widoku z tyłu będą nie-
znacznie przesunięte w prawo, ponieważ kamera
tylna nie jest zamontowana na środku pojazdu.
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Widok z przodu i z tyłu

Na monitorze wyświetlone są linie, które wska-
zują szerokość pojazdu i odległość obiektów od
linii nadwozia pojazdujA .

Linie oznaczające odległość:

Wskazują odległości od nadwozia pojazdu.

• Linia czerwonaj1 : około 0,5 m (1,5 ft)

• Linia żółtaj2 : około 1 m (3 ft)

• Linia zielonaj3 : około 2 m (7 ft)

• Linia zielonaj4 : około 3 m (10 ft)

Linie szerokości pojazduj5 :

Pokazują szerokość pojazdu podczas cofania.

Linie przewidywanego toru jazdyj6 :

Wskazują przewidywany tor jazdy podczas ma-
newrowania pojazdem. Linie przewidywanego
toru jazdy zostaną wyświetlone po obróceniu
kierownicy. Linie przewidywanego toru jazdy
przemieszczają się wraz z obracaniem kierowni-
cy. Linie nie pojawią się na wyświetlaczu, jeśli
kierownica znajduje się w położeniu środko-
wym.

Widok z przodu nie będzie wyświetlany, gdy
prędkość pojazdu przekroczy 10 km/h (6 MPH).

UWAGA

Gdy na monitorze wyświetlany jest widok z przodu po-
jazdu, a kierownica zostanie obrócona z pozycji środ-
kowej o nie więcej niż 90 stopni, zostaną wyświetlone
obydwie (lewa i prawa) linie przewidywanego toru jaz-
dy j6 . Gdy kierownica zostanie przekręcona o 90
stopni lub więcej, wyświetlona jest tylko linia znajdu-
jąca się po przeciwnej stronie skrętu.

Widok z góry

OSTRZEŻENIE

• Obiekty w trybie widoku z góry są wyświetlane w
odległości większej od rzeczywistej, ponieważ wi-
dok z góry jest widokiem wirtualnym powstającym
w wyniku połączenia obrazów z kamer umieszczo-
nych na lusterkach zewnętrznych, z przodu i z tyłu
pojazdu.

• Obiekty wysokie, takie jak krawężnik lub pojazd,
znajdujące się na granicy zasięgów kamer, mogą
być przesunięte lub nie wyświetlone.

• Obiekty znajdujące się powyżej kamery nie mogą
być wyświetlone.

• Gdy pozycja kamery ulegnie zmianie, widok z góry
może być przesunięty.

• Na granicach widoków linia na nawierzchni może
być przesunięta i widoczna jako krzywa. Przesu-
nięcie względem linii zwiększa się wraz ze wzros-
tem odległości od pojazdu.

• Wyświetlany kąt skrętu kół może nie odpowiadać
rzeczywistemu kątowi skrętu.

SAA1840Z

Widok z przodu

SAA1896Z

Widok z tyłu
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Widok z góry pomaga potwierdzić pozycję po-
jazdu i przewidywany tor jazdy do miejsca par-
kowania.

Ikona pojazdu j1 przedstawia jego pozycję.
Zwróć uwagę, że rozmiar ikony pojazdu w wido-
ku z góry może się nieco różnić od rzeczywistych
rozmiarów pojazdu.

Obszary, niepokryte zasięgiem kamerj2 ozna-
czone są na czarno.

Po wyświetleniu widoku z góry na kilka sekund
zostaje podświetlony na żółto niewidoczny ob-
szar/martwe pole/martwy obszar j2 . Jest on
podświetlany przy pierwszym wyświetleniu tego
widoku w danym cyklu zapłonowym.

Gdy narożnik pojazdu zbliży się do obiektu, na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik czujnika na-
rożnego (sonaru)j3 .

Gdy środkowa część pojazdu zbliży się do obiek-
tu, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik czujni-
ka środkowego (sonaru)j7 .

Podczas jazdy do przodu lub do tyłu kierowca
może sprawdzić na wyświetlaczu kierunek i kąt
skrętu kół, obserwując ikonę kołaj4 .

Linie przewidywanego toru jazdy (j5 i j6 )
wskazują przewidywany tor jazdy podczas ma-
newrowania pojazdem. Linie przewidywanego
toru jazdy zostaną wyświetlone po obróceniu
kierownicy. Linie przewidywanego toru jazdy
przemieszczają się wraz z obracaniem kierowni-
cy. Linie nie pojawią się na wyświetlaczu, jeśli
kierownica znajduje się w położeniu środko-
wym.

Gdy na monitorze wyświetlany jest widok z przo-
du pojazdu, a kierownica zostanie obrócona z
pozycji środkowej o nie więcej niż 90 stopni,
zostaną wyświetlone dwie zielone linie przewi-
dywanego toru jazdyj5 z przodu pojazdu.

Gdy kierownica zostanie obrócona o ponad 90
stopni, zostanie wyświetlona jedna zielona linia
przewidywanego toru jazdyj6 z przodu pojazdu
i jedna zielona liniaj6 z boku pojazdu.

Gdy na monitorze wyświetlany jest widok z tyłu,
linie przewidywanego toru jazdy wyświetlane są
za pojazdem.

Widok boczny z przodu

Linie prowadzące:

Na monitorze wyświetlane są linie prowadzące,
które wyznaczają szerokość i przód pojazdu.

Linia przedniaj1 wyznacza przednią część po-
jazdu.

Linia boczna j2 wyznacza szerokość pojazdu
wraz z lusterkami zewnętrznymi.

Przedłużeniaj3 obu linii, przedniejj1 i bocz-
nejj2 , przedstawione są w postaci kropkowa-
nych odcinków koloru zielonego.

Gdy narożnik pojazdu zbliży się do obiektu, wy-
świetlony zostanie wskaźnik czujnika parkowa-
nia (sonaru)j4 .

Wskaźnik czujnika parkowania (sonaru)j4 moż-
na wyłączyć. Patrz punkt “Ustawienia monitora
kamer” w dalszej części rozdziału.

JVH0965XZ

SAA1842Z
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OSTROŻNIE

Kierunkowskaz może wyglądać na wyświetlaczu pod-
obnie jak linia boczna. Nie jest to usterka.

Panoramiczny widok z przodu/z tyłu
pojazdu

Panoramiczny widok z przodu/z tyłu pojazdu
umożliwia oglądanie szerszego obszaru na ca-
łym ekranie oraz kontrolę martwych kątów po

prawej i lewej stronie pojazdu. Panoramiczny
widok z przodu/z tyłu pojazdu umożliwia oglą-
danie obszaru pod szerokim kątem około 180
stopni, podczas gdy przedni i tylny widok oferu-
ją kąt widzenia około 150 stopni. W widoku pa-
noramicznym z przodu/z tyłu pojazdu nie są wy-
świetlane linie przewidywanego toru jazdy.

Wskaźnik czujnika parkowania (sonaru)j1 :

Gdy pojazd zbliży się do obiektu, wyświetlony
zostanie wskaźnik czujnika parkowania (sona-
ru)j1 .

Linie szerokości pojazduj2 :

Pokazują szerokość pojazdu.

Linie oznaczające odległość:

Wskazują odległość od nadwozia pojazdu.

• Linia zielonaj3 : około 3 m (10 ft)

• Linia zielonaj4 : około 2 m (7 ft)

• Linia żółtaj5 : około 1 m (3 ft)

• Linia czerwonaj6 : około 0,5 m (1,5 ft)

RÓŻNICE MIĘDZY PRZEWIDYWANĄ A
RZECZYWISTĄ ODLEGŁOŚCIĄ
Cofanie w górę stromego podjazdu

Podczas cofania pod górę linie odległości i linie
szerokości pojazdu są pokazane bliżej niż w rze-
czywistości. Przykładowo ekran wyświetla od-
ległość 1 m (3 ft) do miejscajA , ale w rzeczywis-
tości w odległości 1 m (3 ft) na zjeździe znajduje

JVH0987XZ

Panoramiczny widok z przodu pojazdu

JVH0988XZ

Panoramiczny widok z tyłu pojazdu

JVH0307X
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się miejsce jB . Pamiętaj, że każdy obiekt na
wzniesieniu jest w rzeczywistości bliżej, niż po-
kazuje to ekran.

Cofanie na stromym zjeździe

Podczas cofania w dół, linie odległości i linie
szerokości pojazdu są pokazane dalej, niż w rze-
czywistości. Przykładowo ekran wyświetla od-
ległość 1 m (3 ft) do miejscajA , ale w rzeczywis-

tości w odległości 1 m (3 ft) na zjeździe znajduje
się miejsce jB . Pamiętaj, że każdy obiekt na
zjeździe jest w rzeczywistości dalej, niż pokazu-
je to ekran.

Cofanie w pobliżu wystającego
obiektu

Na wyświetlaczu linie przewidywanego toru jaz-
dyjA nie stykają się z obiektem. Pojazd może
jednak uderzyć w obiekt, jeśli wystaje on ponad
faktycznym kursem jazdy.

SAA2243

SAA1923
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Cofanie za wystającym obiektem

PołożeniejC znajduje się na ekranie dalej niż
położeniejB . Jednak położeniejC znajduje się
w rzeczywistości w tej samej odległości co poło-
żeniejA . Pojazd może uderzyć w obiekt, cofając
do położeniajA , jeśli obiekt wystaje ponad fak-
tycznym torem jazdy.

JAK WŁĄCZYĆ MONITOR

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu
ON, naciśnij przycisk <CAMERA> lub przesuń
dźwignię skrzyni biegów w położenie R (bieg
wsteczny) w celu włączenia monitora kamer.

Monitor kamer może wyświetlać widok podzie-
lony na dwa lub pojedynczy panoramiczny wi-
dok z przodu lub z tyłu pojazdu. Dostępny rodzaj
widoku można przełączać przyciskiem [Change
View].

Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po-
łożeniu innym niż położenie biegu wstecznego
“R”, dostępne są widoki:

• Podzielony ekran widoku z przodu/widoku z góry

• Podzielony ekran widoku z przodu/widoku boczne-
go z przodu

• Panoramiczny widok z przodu pojazdu

Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po-
łożeniu biegu wstecznego “R”, dostępne są wi-
doki:

• Podzielony ekran widoku z tyłu/widoku z góry

• Podzielony ekran widoku z tyłu/widoku bocznego
z przodu

• Panoramiczny widok z tyłu pojazdu

Ekran zostaje automatycznie przełączony na
monitor widoku z przodu/widoku z góry w sytua-
cji, gdy:

• Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu
D (jazda) a czujnik (sonar) wykrywa zbliżanie się do
jakiegoś obiektu.

Ekran zostaje przełączony z monitora widoku na
inny w sytuacji, gdy:

• Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu
D (jazda) a prędkość pojazdu przekroczy ok. 10 km/
godz. (6 MPH).

• Jeśli czujnik (sonar) przestanie wykrywać obiekt,
ekran zostanie automatycznie przełączony do po-
przedniego widoku.

• Jeśli wybrany zostanie inny ekran.

SAA2244
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CZUJNIKI PARKOWANIA (sonary)
wspomagające kamerę - FUNKCJE

System czujników parkowania (sonarów) gene-
ruje sygnał dźwiękowy informujący kierowcę o
przeszkodach znajdujących się w pobliżu zde-
rzaka.

OSTRZEŻENIE

• System czujników parkowania (sonarów) służy
zwiększeniu wygody kierowcy, jednak nie zwalnia
go z obowiązku prawidłowego parkowania.

• System wyłącza się przy prędkości powyżej 10 km/
godz. (6 MPH). System włącza się ponownie, gdy
prędkość spadnie poniżej tego poziomu.

• Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo podczas parkowania oraz wykonywania
innych manewrów.

• Przed zaparkowaniem zawsze obejrzyj się i
sprawdź, czy możesz bezpiecznie ruszyć.

• Zapoznaj się z ograniczeniami systemu czujników
parkowania (sonarów) opisanymi w tym rozdziale.

• Kolory wskaźników czujników (sonarów) i linii od-
ległości wyświetlane w trybie widoku z przodu,
widoku z tyłu, panoramicznym widoku z przodu i
panoramicznym widoku z tyłu wskazują różne od-
ległości od obiektu.

• Złe warunki atmosferyczne oraz źródła fal ultradź-
więkowych, takie jak automatyczne myjnie samo-
chodowe, pneumatyczne układy hamulcowe sto-

sowane w pojazdach ciężarowych czy młoty pneu-
matyczne, mogą powodować zakłócenia w
działaniu systemu czujników, w tym między inny-
mi generowanie fałszywych alarmów i obniżenie
jego wydajności.

• Funkcja ta przeznaczona jest do pomocy kierowcy
w wykrywaniu dużych nieruchomych obiektów i do
zapobiegania uszkodzeniu pojazdu.

• System nie został zaprojektowany do zapobiega-
nia uderzeniom w małe lub poruszające się obiek-
ty.

• System nie umożliwia zauważenia niewielkich
przedmiotów poniżej linii zderzaka ani takich, któ-
re znajdują się blisko zderzaka lub na ziemi.

• System może nie wykrywać następujących obiek-
tów:

– Obiektów mechatych, np. śniegu, tkanin,
bawełny, trawy czy wełny.

– Obiektów cienkich, takich jak lina, drut
czy łańcuch.

– Obiektów o trójkątnym kształcie.

• Jeśli listwa zderzaka ulegnie uszkodzeniu, w któ-
rym zostanie trwale zniekształcona lub wygięta,
zasięg czujnika może się zmienić, powodując fał-
szywe alarmy lub nieprawidłowe pomiary odleg-
łości do przeszkód.

OSTROŻNIE

• Nadmierny hałas (np. zbyt wysokie ustawienie
głośności systemu audio, otwarte okna itp.) może
zagłuszyć sygnał dźwiękowy i możesz go nie usły-
szeć.

• Utrzymuj powierzchnię czujników (znajdujących
się na listwie czołowej przedniego i tylnego zde-
rzaka) wolną od śniegu, lodu i brudu. Podczas czy-
szczenia zachowaj ostrożność, aby nie zarysować
powierzchni czujników. Jeżeli czujniki (sonary) są
przesłonięte, dokładność ich działania maleje.

System generuje ostrzeżenie dźwiękowe dla
przeszkód z przodu pojazdu, gdy dźwignia
skrzyni biegów znajduje się w położeniu D (jazda
do przodu), oraz dla przeszkód z przodu i z tyłu
pojazdu, gdy dźwignia znajduje się w położeniu
R (bieg wsteczny).

Gdy na ekranie widoczny jest obraz z kamery,
system wyświetla wskaźnik czujników (sona-
rów) bez względu na położenie dźwigni zmiany
biegów.

System wyłącza się przy prędkości powyżej 10
km/godz. (6 MPH). System włącza się ponownie,
gdy prędkość spadnie poniżej tego poziomu.

Po wykryciu obiektów pojawia się migający
wskaźnik (zielony) i emitowany jest przerywany
sygnał dźwiękowy. Gdy pojazd zbliża się do
obiektu, wskaźnik zmienia kolor na żółty i rośnie
częstotliwość jego migania oraz częstotliwość
dźwięku. Gdy pojazd znajdzie się bardzo blisko
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obiektu, wskaźnik przestaje migać i zmienia ko-
lor na czerwony a dźwięk emitowany jest w spo-
sób ciągły.

Przerywany sygnał dźwiękowy ustaje po trzech
sekundach, jeśli obiekt jest wykrywany tylko
przez czujnik (sonar) parkowania, a odległość
nie ulega zmianie.

Sygnał dźwiękowy ustanie, gdy obiekt oddali się
od pojazdu.

Gdy zostanie wybrany przycisk m j1 ,
wskaźnikj2 wyłączy się i nastąpi tymczasowe
wyłączenie czujnika (sonaru). Jednocześnie
spowoduje to wyłączenie systemu wykrywania
obiektów ruchomych (Moving Object Detection
– MOD). Ponowne wybranie przycisku spowodu-
je włączenie wskaźnika i czujnika (sonaru).

W następujących przypadkach czujnik (sonar)
automatycznie włącza się:

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny).

• Gdy na ekranie wyświetlany jest widok inny niż ob-
raz z kamery i zostanie naciśnięty przycisk
<CAMERA>.

• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej ok. 10 km/h
(6 MPH).

• Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w poło-
żeniu “OFF”, a następnie ponownie w położeniu
ON.

• Gdy zostanie wybrany przyciskm j1 , system
MOD również zostanie wyłączony.

Aby zapobiec aktywowaniu systemu czujników
(sonarów), użyj menu “Camera Settings”. Patrz
punkt “Ustawienia monitora kamer” w dalszej części
rozdziału.

WYKRYWANIE OBIEKTÓW RUCHOMYCH
MOVING OBJECT DETECTION (MOD)
System wykrywania obiektów ruchomych (Mo-
ving Object Detection – MOD) może informować
kierowcę o ruchomych przeszkodach znajdują-
cych się wokół pojazdu podczas wyjeżdżania z
garażu, wjeżdżania na miejsce parkingowe oraz
w innych, podobnych sytuacjach.

System MOD wykrywa obiekty ruchome, wyko-
rzystując technologię przetwarzania obrazów
wyświetlanych na ekranie.

System MOD działa w następujących warun-
kach, gdy na ekranie wyświetlany jest obraz z
kamery:

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło-
żeniu P (parkowanie) lub N (neutralne) i pojazd jest
zatrzymany, system MOD wykrywa obiekty rucho-
me w widoku z góry. System MOD nie działa, gdy
lusterko zewnętrzne przemieszcza się do wewnątrz
lub na zewnątrz lub gdy otwarte są którekolwiek z
drzwi.

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło-
żeniu D (jazda do przodu) i prędkość pojazdu jest
niższa niż 8 km/h (5 MPH), system MOD wykrywa
obiekty ruchome w widoku z przodu lub panora-
micznym widoku z przodu.

• Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny) i prędkość pojazdu jest niż-
sza niż 8 km/h (5 MPH), system MOD wykrywa
obiekty ruchome w widoku z tyłu lub panoramicz-
nym widoku z tyłu. System MOD nie działa, jeśli
otwarty jest bagażnik.

System MOD nie wykrywa obiektów ruchomych
w widoku bocznym z przodu. W widoku tym na
ekranie nie jest wyświetlana ikona MOD.

JVH0372XZ
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OSTRZEŻENIE

• System MOD nie eliminuje konieczności prawidło-
wego kierowania i nie zapobiega zderzeniom z
przeszkodami znajdującymi się w pobliżu pojazdu.
Podczas manewrowania pojazdem należy zawsze
korzystać z lusterek zewnętrznych i lusterka wew-
nętrznego oraz odwrócić się i sprawdzić obszar
wokół pojazdu, upewniając się, że można
bezpiecznie wykonać dany manewr.

• System wyłącza się przy prędkości powyżej 10 km/
godz. (6 MPH). System włącza się ponownie, gdy
prędkość spadnie poniżej tego poziomu.

• System nie został zaprojektowany do zapobiega-
nia uderzeniom we wszystkie obiekty.

• System MOD nie wykrywa nieruchomych obiek-
tów.

Gdy system MOD wykryje ruchomy obiekt w po-
bliżu pojazdu, w widoku, w którym jest on wy-
krywany, zostanie wyświetlona żółta ramka,
oraz jeden raz rozlegnie się brzęczyk. Ramka
będzie wyświetlana tak długo, jak długo system
MOD będzie wykrywał ruchome obiekty.

W widoku z góry żółta ramkaj1 wyświetlana
jest na każdym obrazie z kamery (przednim, tyl-

nym, prawym, lewym), w zależności od tego,
gdzie wykrywane są ruchome obiekty.

Żółta ramkaj2 jest wyświetlana w każdym wi-
doku w widoku z przodu, widoku z tyłu, widoku
panoramicznym z przodu i widoku panoramicz-
nym z tyłu.

Brzęczyk systemu MOD nie generuje żadnych
ostrzeżeń, gdy czujnik parkowania (sonar) emi-
tuje sygnały dźwiękowe.

W widoku, w którym system MOD jest aktywny,
wyświetlana jest niebieska ikona MOD. W wido-
ku, w którym system MOD nie jest aktywny, wy-
świetlana jest szara ikona MOD.

Gdy zostanie wybrany przyciskm j4 , sys-
tem MOD tymczasowo wyłączy się i nastąpi wy-
łączenie wskaźnikaj5 . Jednocześnie spowodu-
je to wyłączenie czujnika uzupełniającego dzia-
łanie kamery. Ponowne wybranie przycisku
spowoduje włączenie wskaźnika i systemu
MOD.

Gdy system MOD jest wyłączony, nie jest wy-
świetlana ikona MODj3 .

System MOD włączy się automatycznie w poniż-
szych warunkach:

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny).

• Gdy zostanie naciśnięty przycisk <CAMERA> w celu
przełączenia innego ekranu na widokz kame-
ry.

JVH0966XZ

Widok z góry

JVH0967XZ

Widok z przodu/widok z tyłu

JVH0968XZ

Panoramiczny widok z przodu/panoramiczny widok z
tyłu
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• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej ok. 8 km/h
(5 MPH).

• Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w poło-
żeniu “OFF”, a następnie ponownie w położeniu
ON.

Aby całkowicie wyłączyć system MOD, skorzys-
taj z menu ustawień kamery. Patrz punkt “Usta-
wienia monitora kamer” w dalszej części rozdziału w
celu uzyskania dodatkowych informacji.

OSTRZEŻENIE

• Nie używaj systemu MOD podczas holowania przy-
czepy (jeśli na wyposażeniu). System może działać
nieprawidłowo.

• Nadmierny hałas (np. zbyt wysokie ustawienie
głośności systemu audio, otwarte okna itp.) może
zagłuszyć dźwięk brzęczyka i możesz go nie usły-
szeć.

• Następujące warunki otoczenia oraz znajdujące się
w pobliżu pojazdu obiekty ograniczają wydajność
systemu MOD:

– Niski kontrast między tłem i ruchomymi
obiektami.

– Migające źródło światła.

– Źródło intensywnego światła, np. promie-
nie słońca lub światło reflektorów innego
pojazdu.

– Gdy kamera nie jest ustawiona w normal-
nej pozycji, np. po złożeniu lusterka.

– Gdy na obiektywie kamery znajdują się
zanieczyszczenia, krople wody lub śnieg.

– Gdy położenie ruchomych obiektów na
ekranie nie zmienia się.

• System MOD może wykrywać obiekty takie jak
krople wody spływające po obiektywie kamery,
biały dym wydobywający się z tłumika, ruchome
cienie itp.

• System MOD może nie działać prawidłowo w za-
leżności od prędkości, kierunku, odległości oraz
kształtu ruchomych obiektów.

• Jeśli elementy pojazdu, w których jest zamontowa-
na kamera, zostaną trwale uszkodzone wskutek
zniekształcenia lub wygięcia, zasięg wykrywania
może się zmienić, w wyniku czego system MOD
może nie wykrywać prawidłowo przeszkód.

• W wyjątkowo wysokich lub niskich temperaturach,
obraz na wyświetlaczu może być niewyraźny. Nie
jest to usterka.

Konserwacja kamery
Jeśli na kamerze osiądzie pył, woda lub śnieg,
system MOD może działać nieprawidłowo. Wy-
czyść kamerę.

JAK WYREGULOWAĆ OBRAZ
WYŚWIETLANY PRZEZ MONITOR
Aby ustawić parametry Display ON/OFF, Bright-
ness, Tint, Colour, Contrast i Black Level monito-
ra kamer, naciśnij przycisk <SETTING> przy włą-
czonym monitorze kamer, wybierz dany para-
metr i za pomocą sterownika INFINITI ustaw jego
poziom.

Nie ustawiaj parametrów Brightness, Tint, Col-
our, Contrast i Black Level monitora kamer, gdy
samochód porusza się. Upewnij się, że pojazd
zatrzymał się i hamulec postojowy jest mocno
zaciągnięty.

USTAWIENIA MONITORA KAMER
Aby skonfigurować monitor kamer zgodnie z
własnymi preferencjami, naciśnij przycisk
<SETTING>, wybierz opcję [Camera] i naciśnij
przycisk <ENTER>. (W niektórych modelach przy-
cisk [Camera] może znajdować się pod przycis-
kiem [Other]).
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Dokonywanie ustawień

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od modelu po-
jazdu.

[Predictive Course Lines]:

Jeżeli ta opcja jest włączona, linie przewidywa-
nego toru jazdy wyświetlane są w trybie widoku
z przodu, widoku z tyłu oraz widoku z góry.

[Camera View Priority]:

Umożliwia wybór widoku wyświetlanego bezpo-
średnio po włączeniu monitora według ustawio-
nego priorytetu.

[Vocal Assistance of Parking Guidance] (jeśli
na wyposażeniu):

Gdy ta opcja jest włączona, usłyszysz pomoc
głosową wspomagania parkowania.

[Blind-Spot Reminder]:

Gdy ta opcja jest włączona, martwe pole/martwy
obszar/niewidoczny obszar jest podświetlany
na żółto na kilka sekund po wyświetleniu widoku
z góry. Gdy włącznik zapłonu jest ustawiony w
pozycji ON, martwe pole/martwy obszar/niewi-
doczny obszar jest pokazywany bezpośrednio
po pierwszym włączeniu monitora kamer.

[Buzzer Volume]:

Umożliwia regulację głośności brzęczyka.

[Moving Object Detection (MOD)]:

Gdy ta opcja jest włączona, system MOD jest
włączony. Wyłączenie tej opcji powoduje wyłą-
czenie wskaźnika i systemu MOD. Jeśli system
MOD zostanie wyłączony, symbol [MOD] j2
zniknie z przycisku m j3 , podobnie jak
ikonaj1 . Gdy czujnik (sonar) w menu ustawień
również zostanie wyłączony, zniknie przycisk
m j3 .

[Parking Sensors]:

Włączenie tej opcji powoduje włączenie przed-
nich i tylnych czujników. Wyłączenie tej opcji po-
woduje wyłączenie wskaźnika oraz przednich i
tylnych czujników. W narożnikach ikony pojazdu
zostaną wyświetlone bursztynowe znaczniki, a
z przyciskum zniknie ikona czujników par-
kowania. Gdy system MOD w menu ustawień
również zostanie wyłączony, zniknie klawisz
[MOD]. Przy następnym ustawieniu włącznika
zapłonu w pozycji ON na wyświetlaczu na krótko
pojawi się napis [Parking sensors OFF.].

[Parking Sensors (Only Front)]:

Gdy włączysz tę opcję, zostanie wyłączony tylny
czujnik. W tylnych narożnikach ikony pojazdu
zostaną wyświetlone bursztynowe znaczniki.

[Automatic Display with Parking Sensors]:

Gdy ta opcja jest włączona, obraz z kamery zos-
taje automatycznie pokazany na wyświetlaczu,
gdy pojazd zbliży się do obiektu wykrywanego
przez czujnik.

[Sensors Sensitivity]:

Ustaw czułość czujników parkowania na wyższą
(w prawo) lub niższą (w lewo).

JVH1046XZ
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Wyświetlanie usterek
[Camera]:

Gdy ikona “m ” jest wyświetlana na ekranie,
oznacza to, że wykryto nieprawidłowości w dzia-
łaniu monitora kamer. Nie ma to wpływu na kie-
rowanie pojazdem, niemniej jednak system po-
winien zostać skontrolowany przez centrum
INFINITI lub profesjonalną stację obsługi.

Gdy na ekranie wyświetlana jest ikona “m ”,
obraz z kamery może być chwilowo zakłócany
przez znajdujące się w pobliżu urządzenia elek-
troniczne. Nie ma to wpływu na kierowanie po-
jazdem, niemniej jednak system powinien zos-
tać skontrolowany przez centrum INFINITI lub
profesjonalną stację obsługi w przypadku częs-
tego występowania zakłóceń.

[Parking sensor]:

Gdy w narożnikach ikony pojazdu zostaną wy-
świetlone bursztynowe znaczniki, a funkcji nie
da się uruchomić z menu [Parking Sensors] lub
[Parking Sensors (OnlyFront)] (pozycje ustawień
wyświetlane są w kolorze szarym), może to oz-
naczać usterkę systemu czujników parkowania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
OSTROŻNIE

• Do czyszczenia kamery nie używaj alkoholu, eteru
naftowego lub rozcieńczalnika. Powodują one od-
barwienia. W celu umycia kamery przetrzyj ją
szmatką zwilżoną w rozcieńczonym, łagodnym
środku czyszczącym, a następnie wytrzyj suchą
szmatką.

• Nie uszkodź kamery - może to mieć negatywny
wpływ na obraz na wyświetlaczu.

• Widok wyświetlany na monitorze kamer zostanie
automatycznie przełączony na poprzedni widok po
3 minutach od naciśnięcia przycisku <CAMERA>,

jeśli dźwignia automatycznej skrzyni biegów
jest w pozycji innej niż R (bieg wsteczny).

• Podczas zmiany widoku wyświetlenie obrazu na
ekranie może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

• W wyjątkowo wysokich lub niskich temperaturach,
obraz na wyświetlaczu może być niewyraźny. Nie
jest to usterka.

• Jeśli jasne światło pada bezpośrednio na obiektyw
kamery, obraz na wyświetlaczu może być niewyraź-
ny. Nie jest to usterka.

• Obraz na wyświetlaczu może migotać pod wpły-
wem światła fluorescencyjnego. Nie jest to usterka.

• Barwy obiektów widocznych na monitorze kamer
mogą się nieco różnić od rzeczywistych. Nie jest to
usterka.

• W miejscach zaciemnionych obiekty widoczne na
wyświetlaczu mogą być niewyraźne, a ich kolor mo-
że odbiegać od rzeczywistego. Nie jest to usterka.

• W trybie widoku z góry mogą wystąpić różnice w
ostrości obrazu z poszczególnych kamer.

• Jeśli na kamerze osiądzie pył, woda lub śnieg, ob-
raz na monitorze kamer może być niewyraźny. Wy-
czyść kamerę.

• Nie nanoś wosku na obiektyw kamery. Jeżeli na
osłonę dostanie się wosk, zetrzyj go szmatką zwil-
żoną wodnym roztworem łagodnego środka czy-
szczącego.

JVH0378XZ
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ASYSTENT PARKOWANIA
Funkcja asystenta parkowania pomaga kierowcy
podczas parkowania pojazdu. Funkcja ta dostar-
cza kierowcy w widoku z góry i w widoku z przo-
du/widoku z tyłu przydatne wskazówki za po-
mocą komunikatów głosowych, takie jakpozycja
startowa do cofania czy kąt skrętu kierownicy
wymagany do zaparkowania pojazdu w miejscu
docelowym podczas parkowania w oznaczonym
miejscu parkingowym oraz parkowania równo-
ległego. Przy pomocy wyświetlanych na ekranie
linii i prostokątów oraz komunikatów głosowych
system dostarcza kierowcy instrukcje krok po
kroku, umożliwiając mu zaparkowanie pojazdu.

• System wykrywa na nawierzchni linie wyznaczają-
ce miejsca parkingowe poprzez przetwarzanie ob-
razów przekazywanych przez kamerę i wyświetla
prostokąt wewnątrz linii parkowania w celu ozna-
czenia docelowego miejsca parkowania.

• W przypadku braku linii wyznaczających miejsca
parkingowe lub jeśli nie mogą one zostać wykryte,
prostokąt docelowego miejsca parkowania jest wy-
świetlany w położeniu domyślnym.

• Jeśli wykrywanych jest kilka linii wyznaczających
miejsca parkingowe, prostokąty sugerowanych do-
celowych miejsc parkowania są wyświetlane w ko-
lorze zielonym. Dotknij jednego z zielonych prosto-
kątów w celu ustawienia docelowego miejsca do
parkowania. Kolor prostokąta zmieni się na niebie-
ski.

Parkowanie z wykorzystaniem
asystenta parkowania

OSTRZEŻENIE

Asystent parkowania jest systemem ułatwiającym
parkowanie. Nie zapobiega on zderzeniom z przeszko-
dami. Zawsze wyglądaj przez okna i sprawdzaj, czy
można bezpiecznie ruszyć pojazdem.

• Asystent parkowania może nie działać prawidłowo
w następujących warunkach:

– gwałtowne przyspieszanie, hamowanie,
obracanie kierownicą lub przesuwanie
dźwigni skrzyni biegów.

– nie nierównej lub nieutwardzonej na-
wierzchni, np. na wzniesieniach lub wy-
boistej drodze.

– na śliskich nawierzchniach, np. na drodze
pokrytej śniegiem.

– podczas używania łańcuchów śniego-
wych.

– w przypadku uszkodzenia kamery lub wy-
stąpienia zakłóceń obrazu.

– gdy pojazd przez dłuższy czas porusza się
z bardzo niską prędkością.

– gdy koła są nieprawidłowo ustawione.

• Jeśli podczas procedury parkowania pojazd zboczy
z kursu na prostokąt, należy odpowiednio skorygo-
wać tor jazdy.

• Asystent parkowania wyłącza się w poniższych sy-
tuacjach:

– Gdy prędkość pojazdu przekracza 10 km/
godz. (6 MPH).

– Gdy procedura parkowania nie jest wyko-
nywana zgodnie z sugestiami asystenta.

– Gdy zostanie wybrany klawisz [End] na
ekranie.

1. Zatrzymaj pojazd około 1 m (3 ft) obok miejsca
parkingowego.

2. Naciśnij przycisk <CAMERA>, aby wyświetlić
widok z góry, a następnie wybierz przycisk
[Park Guide].

3. Wybierz metodę parkowania z menu widocz-
nego na ekranie po prawej stronie.

JVH0380XZ
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Dostępne opcje:

• [Backward (L)]

• [Backward (R)]

• [Parallel (L)]

• [Parallel (R)]

4. Zostanie wyświetlony ekran ustawiania po-
zycji parkowania. Ustaw docelową pozycję
parkowania.

Ustaw prostokąt docelowego miejsca parko-
wania (niebieski)j1 przy pomocy klawiszy
strzałekj2 i klawiszy obracaniaj3 , tak aby
pomocnicze linie odstępu (czerwone)j4 nie
zachodziły na przeszkody znajdujące się wo-
kół pojazdu. Pomocnicze linie odstępu (czer-
wone)j4 przesuwają się razem z prostoką-
tem docelowego miejsca parkowania (niebie-
skim)j1 .

5. Po ustawieniu docelowej pozycji parkowania
naciśnij klawisz [Start]. Manewruj pojazdem
zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami
przekazywanymi przez asystenta parkowa-
nia.

Odczytywanie linii pomocniczych na
ekranie

Prostokąt pozycji startowej do cofaniaj1
(zielony):

Wskazuje startową pozycję do cofania. Położe-
nie i kolor prostokąta zmienia się w zależności
od kąta skrętu kierownicy.

• Zielony: Wskazuje zalecaną pozycję.

• Żółty: Sygnalizuje, że wymaganych będzie kilka
manewrów podczas parkowania.

• Czerwony: Sygnalizuje, że asystent parkowania
jest niedostępny. Kierowca musi zaparkować bez
asystenta parkowania.

Prostokąt docelowego miejsca parkowaniaj2
(niebieski):

Wskazuje docelową pozycję parkowania.

Pomocnicze linie odstępuj3 (czerwone):

Informują o położeniu przeszkód, które wyzna-
czają przybliżoną przestrzeń wymaganą do par-
kowania.

Linie toru jazdy do miejsca docelowegoj4
(zielone):

Wskazują tor jazdy, który należy obrać, aby za-
parkować pojazd w docelowej pozycji parkowa-
nia.

JVH1048XZ
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Linie przewidywanego toru jazdyj5
(pomarańczowe):

Wskazują przewidywany tor jazdy podczas ma-
newrowania pojazdem.

Linie przewidywanego toru jazdy przemieszcza-
ją się wraz z obracaniem kierownicy. Obróć kie-
rownicę tak, aby linie przewidywanego toru jaz-
dy nałożyły się na linie toru jazdy do miejsca
docelowego.

Wskazówki dotyczące obsługi

• Przed obróceniem kierownicy zgodnie ze wskazów-
kami asystenta należy całkowicie zatrzymać po-
jazd. Należy utrzymywać niezmieniony kąt skrętu
kierownicy do czasu, aż pojazd znajdzie się w po-
zycji docelowej (wewnątrz prostokąta na wyświet-
laczu) i rozlegnie się brzęczyk.

• Podczas przemieszczania się pojazdu zgodnie ze
wskazówkami asystenta rozlega się przerywany
sygnał dźwiękowy, a po osiągnięciu przez pojazd
pozycji docelowej na każdym etapie procedury par-
kowania słychać brzęczyk. Gdy usłyszysz brzęczyk,
zatrzymaj pojazd i postępuj według kolejnych in-
strukcji.

• W zależności od sytuacji może być konieczne wy-
konanie kilku manewrów w celu zaparkowania po-
jazdu.

• Po naciśnięciu klawisza [Narrow Mode] w trybie
parkowania równoległego zostanie wybrany tryb
parkowania w wąskiej przestrzeni. Pomaga on kie-

rowcy zaparkować pojazd podczas parkowania w
wąskim miejscu. W tym trybie prostokąt docelowe-
go miejsca parkowania zmienia kolor na żółty, a
przestrzeń między prostokątem docelowego miejs-
ca parkowania a pomocniczymi liniami przeszkód
zwęża się. W tym trybie do zaparkowania pojazdu
wymaganych jest kilka manewrów.

NAWIEWY PRZEDNIE

Otwórz/zamknij nawiewy, poruszając pokręt-
łem w górę lub w dół.
m : Symbol ten wskazuje, że nawiewy są za-

mknięte. Przesunięcie pokrętła w tym kie-
runku zamyka nawiewy.

m : Symbol ten wskazuje, że nawiewy są ot-
warte. Przesunięcie pokrętła w tym kie-
runku otwiera nawiewy.

Wyreguluj kierunek strumienia powietrza, poru-
szając środkową gałką nawiewu (góra/dół, pra-
wo/lewo), aż osiągniesz zadowalające ustawie-
nie.

SAA3142Z

Przód

NAWIEWY
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NAWIEWY TYLNE

Otwórz/zamknij nawiewy, poruszając pokręt-
łem w górę lub w dół.
m : Symbol ten wskazuje, że nawiewy są za-

mknięte. Przesunięcie pokrętła w tym kie-
runku zamyka nawiewy.

m : Symbol ten wskazuje, że nawiewy są ot-
warte. Przesunięcie pokrętła w tym kie-
runku otwiera nawiewy.

Wyreguluj kierunek strumienia powietrza, poru-
szając środkową gałką nawiewu (góra/dół, pra-
wo/lewo), aż osiągniesz zadowalające ustawie-
nie.

OSTRZEŻENIE

• Nagrzewnica i klimatyzator działają tylko przy pra-
cującym silniku.

• Nie pozostawiaj w pojeździe dzieci bez opieki. Mo-
gą niechcący uruchomić przełączniki lub elementy
sterowania pojazdu. Dzieci pozostawione bez
opieki mogą stać się ofiarą poważnych wypadków.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci poprzez
niezamierzone użycie pojazdu i/lub jego syste-
mów, nie zostawiaj dzieci, osób, które wymagają
pomocy innych, ani zwierząt bez opieki w samo-
chodzie. Dodatkowo temperatura wewnątrz za-
mkniętego pojazdu w ciepły dzień może szybko
wzrosnąć do poziomu, który stwarza znaczne ryzy-
ko obrażeń lub śmierci u ludzi i zwierząt.

• Nie używaj trybu recyrkulacji przez dłuższy okres
czasu, ponieważ może to spowodować, że powie-
trze wewnątrz pojazdu stanie się nieświeże oraz
doprowadzić do zaparowania szyb.

• Nie reguluj ogrzewania i klimatyzacji podczas jaz-
dy, poświęcając pełną uwagę prowadzeniu pojaz-
du.

Nagrzewnica i klimatyzator działają, gdy pracuje
silnik. Nadmuch powietrza działa, nawet gdy sil-
nik jest wyłączony, jeśli włącznik zapłonu znaj-
duje się w pozycji ON (włączony).

Modele wyposażone w system Stop/Start:

Gdy silnik zostaje zatrzymany przez system
Stop/Start, funkcje ogrzewania, chłodzenia i
osuszania są dezaktywowane. Aby zapobiec de-
zaktywacji funkcji klimatyzacji, wyłącz system
Stop/Start za pomocą wyłącznika systemu
Stop/Start. Więcej informacji na ten temat znaj-
dziesz w “System Stop/Start (jeśli na wyposażeniu)”
w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

UWAGA

• Przy włączonej klimatyzacji, wewnątrz zespołu kli-
matyzatora dochodzi do kondensacji pary wodnej,
która w skroplonej postaci zostaje odprowadzona
pod pojazd. Powstałe w wyniku kondensacji ślady
wody pod pojazdem są normalnym zjawiskiem.

• W klimatyzatorze mogą gromadzić się zapachy z
wewnątrz i z zewnątrz pojazdu. Zapachy te mogą
przedostawać się do przedziału pasażerskiego
przez nawiewy.

• Gdy parkujesz samochód, wyłącz tryb recyrkulacji
przy pomocy elementów sterowania nagrzewnicą i
klimatyzatorem, aby wpuścić do kabiny świeże po-
wietrze. W ten sposób ograniczysz przedostawa-
nie się zapachów do wnętrza pojazdu.

SAA3012Z

Tył

NAGRZEWNICA I KLIMATYZATOR
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Po naciśnięciu przycisku <STATUS> pojawia się
ekran stanu klimatyzatora. (Patrz: “Korzystanie z
przycisku STATUS (stanu)” we wcześniejszej części roz-
działu).

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Jeśli temperatura płynu chłodzącego silnik oraz
temperatura na zewnątrz pojazdu jest niska,
nadmuch z nawiewów podłogowych może się
nie włączać. Nie jest to usterka. Po ogrzaniu się
płynu chłodzącego, nadmuch z nawiewów pod-
łogowych zostanie włączony.

CzujnikijA orazjB znajdujące się na desce roz-
dzielczej pomagają utrzymać stałą temperaturę.
Nie kładź niczego na czujnikach lub w ich po-
bliżu.

SAA2926Z

Modele z ekranem dotykowym — model z kierownicą po
lewej stronie

SAA2927Z

Modele bez ekranu dotykowego — model z kierownicą po
lewej stronie

SIC2768Z

SAA3438Z
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AUTOMATYCZNY KLIMATYZATOR
(modele bez systemu leśnego powietrza)

1. “m ” przycisk odparowywania przedniej
szyby

2. “m ” przycisk odszraniania tylnej szyby
(patrz punkt “Przełącznik ogrzewania szyby” w
rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

3. Przycisk “OFF”.

4. “m ” przycisk zmniejszania obrotów
wentylatora

5. “m ” przycisk zwiększania obrotów
wentylatora

6. Przycisk automatycznego trybu pracy
“AUTO”

7. “m ” przycisk nadmuchu powietrza z
zewnątrz

8. m przycisk recyrkulacji powietrza

9. Przycisk “CLIMATE”

10. Przycisk regulacji temperatury (fotel po
lewej stronie)

11. “m ” przycisk ręcznego sterowania
przepływem powietrza (fotel po lewej
stronie)

12. “m ” przycisk ręcznego sterowania
przepływem powietrza (fotel po prawej
stronie)

13. Przycisk regulacji temperatury (fotel po
prawej stronie)

Działanie automatyczne (AUTO)
Trybu automatycznego (AUTO) można używać
przez cały rok, ponieważ system automatycznie
utrzymuje stałą temperaturę, steruje rozprowa-
dzaniem powietrza oraz prędkością wentylatora
po ręcznym ustawieniu żądanej temperatury.

Chłodzenie i ogrzewanie z osuszaniem:

1. Naciśnij przycisk <AUTO>.
(Zaświeci się lampka kontrolna na przycisku
<AUTO>, a na wyświetlaczu pojawi się ikona
[AUTO]).

2. Naciśnij przycisk regulacji temperatury (po
stronie kierowcy) w celu ustawienia żądanej
temperatury.

SAA3217
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• Temperatura w przedziale pasażerskim utrzymywa-
na jest automatycznie. System automatycznie ste-
ruje także rozprowadzaniem powietrza i prędkoś-
cią wentylatora.

• W celu indywidualnego ustawienia temperatury i
trybu przepływu powietrza po stronie kierowcy i
pasażera naciśnij przycisk regulacji temperatury
lub przycisk ręcznego sterowania przepływem po-
wietrza po stronie pasażera. (Na wyświetlaczu po-
jawi się ikona [DUAL]).

3. Aby włączyć tryb automatycznego sterowa-
nia dopływem powietrza, wykonaj jedną z po-
niższych czynności.

• Jeśli włączony jest tryb dopływu powietrza z
zewnątrz, naciśnij przycisk dopływu powietrza
z zewnątrzm i przytrzymaj go przez ponad 2
sekundy.

• Jeśli włączony jest tryb recyrkulacji powietrza,
naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza m i
przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy.

Podczas ustawiania trybu automatycznej
kontroli obydwie lampki kontrolne zamigają
dwukrotnie, informując, że system jest w try-
bie kontroli automatycznej.

W gorących i wilgotnych warunkach z nawiewów
może wydostawać się mgiełka. Jest to spowodo-
wane gwałtownym schładzaniem powietrza. Nie
stanowi to usterki.

Odszranianie/odparowywanie z osuszaniem:

1. Naciśnij przycisk m . (Zapali się lampka
kontrolna).

2. Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy
przycisku regulacji temperatury.

• Aby szybko usunąć szron z zewnętrznej powierzch-
ni przedniej szyby, ustaw maksymalną temperatu-
rę oraz prędkość wentylatora.

• Po oczyszczeniu przedniej szyby naciśnij przycisk
<AUTO>, aby włączyć tryb automatyczny.

• Po naciśnięciu przycisku m , gdy temperatura
zewnętrzna przekracza −5°C (23°F), klimatyzator
włącza się automatycznie, aby odparować przed-
nią szybę. Tryb recyrkulacji powietrza automatycz-
nie się wyłączy. Tryb cyrkulacji powietrza zewnętrz-
nego zostanie uruchomiony, aby wspomóc odparo-
wywanie.

Obsługa manualna
Aby kontrolować pożądane ustawienia nagrzew-
nicy i klimatyzatora, można użyć trybu manual-
nego.

Sterowanie prędkością wentylatora:

Aby ręcznie ustawić prędkość wentylatora, na-
ciśnij przycisk zwiększania (m ) lub zmniej-
szania (m ) obrotów wentylatora.

Naciśnij przycisk <AUTO>, aby włączyć automa-
tyczną regulację obrotów wentylatora.

Sterowanie przepływem powietrza:

Naciśnij przycisk “m ”, aby zmienić tryb prze-
pływu powietrza.

m : Powietrze płynie przez środkowe i boczne
otwory wentylacyjne.

m : Powietrze płynie przez środkowe i boczne
otwory wentylacyjne oraz z nawiewów
podłogowych.

m : Powietrze płynie głównie z nawiewów
podłogowych.

m : Powietrze płynie z nawiewów na szyby
oraz z nawiewów podłogowych.

Regulacja temperatury:

Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy przy-
cisku regulacji temperatury.

Regulacja dopływu powietrza:

• Naciśnij przycisk m , aby włączyć recyrkulację
powietrza wewnątrz pojazdu. Zapali się lampka
kontrolna m na przycisku.

• Naciśnij przyciskm , aby włączyć pobieranie po-
wietrza z zewnątrz do kabiny pasażerskiej Lampka
kontrolna na przycisku m zgaśnie i zaświeci się
lampka na przycisku m .

• W trybie AUTO dopływ powietrza jest sterowany
automatycznie. Aby ręcznie sterować dopływem
powietrza, wykonaj jedną z poniższych czynności.
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– Jeśli włączony jest tryb dopływu powie-
trza z zewnątrz, naciśnij i przytrzymaj
przycisk m .

– Jeśli włączony jest tryb recyrkulacji powie-
trza, naciśnij i przytrzymaj przycisk m .

Lampki kontrolne (zarówno na przycisku
m , jak i na przycisku m ) migną dwu-
krotnie i zostanie uruchomiony tryb auto-
matycznej regulacji dopływu powietrza.

Aby wyłączyć system:
Naciśnij przycisk <OFF>.

Ekran ustawień [CLIMATE]
Ekran umożliwia zmianę ustawień klimatyzacji.

Wciśnij przycisk <CLIMATE> znajdujący się na
tablicy rozdzielczej w celu wyświetlenia ekranu
[Climate].

Ogrzewanie [klimatyzator (A/C) wyłączony]:

W tym trybie klimatyzator nie włącza się. Używaj
tego trybu, jeśli chcesz jedynie ogrzać pojazd.

1. Włącz przycisk <CLIMATE>.

2. Naciśnij przycisk <AUTO>. (Zaświeci się lamp-
ka kontrolna na przycisku <AUTO>, a na wy-
świetlaczu pojawi się ikona [AUTO]).

3. Jeśli na ekranie pojawi się wskaźnik “A/C”,
wybierz pozycję [A/C] i naciśnij <ENTER>.
(Wskaźnik “A/C” zgaśnie).

4. Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy
przycisku regulacji temperatury.

• Temperatura w przedziale pasażerskim utrzymywa-
na jest automatycznie. Rozkład przepływu powie-
trza i prędkością wentylatora są sterowane auto-
matycznie.

• Nie ustawiaj temperatury na niższą niż panująca
na zewnątrz pojazdu. Może to spowodować niepra-
widłową pracę systemu.

• Nie zaleca się używania tego trybu w przypadku
gdy szyby zaparowują.

Gdy temperatura zewnętrzna spadnie do około
0°C (32°F), klimatyzator nie włączy się, nawet
jeśli zaświeci się wskaźnik “A/C”.

SAA3218Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA3219Z

Modele bez ekranu dotykowego
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Ustawienie trybu kontroli dwustrefowej:

Przy pomocy przycisków regulacji temperatury i
ręcznego sterowania przepływem powietrza
możliwe jest wprowadzenie dwóch niezależnych
ustawień temperatury i przepływu powietrza po
stronie kierowcy i pasażera.

1. Włącz przycisk <CLIMATE>.

2. Po wybraniu pozycji [DUAL] i naciśnięciu
przycisku Enter lub po wciśnięciu przycisku
regulacji temperatury lub ręcznego sterowa-
nia przepływem powietrza znajdujących się
po stronie pasażera, na ekranie zaświeci się
wskaźnik [DUAL].

3. W celu wyłączenia regulacji temperatury po
stronie pasażera wybierz pozycję [DUAL] i na-
ciśnij przycisk <ENTER> - wskaźnik [DUAL]
zniknie z wyświetlacza.

• Trybu kontroli dwustrefowej nie można włączyć,
gdy klimatyzator działa w trybie ogrzewania przed-
niej szyby (m ).

Funkcja automatycznego nawiewu górnego:

W tym trybie powietrze z nawiewów środkowych
płynie w kierunku na wprost oraz do góry tak,
aby regulować temperaturę wewnątrz kabiny
bez kierowania nadmuchu bezpośrednio na kie-
rowcę i pasażerów.

1. Włącz przycisk <CLIMATE>.

2. Wybierz pozycję [Upper Vent] i naciśnij przy-
cisk ENTER - wskaźnik na ekranie zaświeci
się. Włączenie funkcji powoduje generowa-
nie łagodnego strumienia powietrza w kie-
runku górnej części ciała kierowcy i pasażera.

• Rozdział nadmuchiwanego powietrza między gór-
ne i środkowe nawiewy jest sterowany automatycz-
nie przez system klimatyzacji. Wybierz pozycję [Up-
per Vent] i naciśnij ENTER, jeśli chcesz skierować
na górną część ciała silny strumień powietrza.
Lampka kontrolna zgaśnie.

• Gdy temperatura zewnętrzna spadnie do około
−10°C (14°F), nie można włączyć funkcji “Upper
Vent” (górnego nawiewu). Funkcja “Upper Vent”
włączy się automatycznie, gdy temperatura otocze-
nia wzrośnie do poziomu ponad −10°C (14°F).
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AUTOMATYCZNY KLIMATYZATOR
(modele z systemem leśnego powietrza)

1. “m ” przycisk odparowywania przedniej
szyby

2. “m ” przycisk odszraniania tylnej szyby
(patrz punkt “Przełącznik ogrzewania szyby” w
rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

3. Przycisk “OFF”.

4. “m ” przycisk zmniejszania obrotów
wentylatora

5. “m ” przycisk zwiększania obrotów
wentylatora

6. Przycisk automatycznego trybu pracy
“AUTO”

7. Przycisk systemu leśnego powietrza
“m “

8. “m ” przycisk regulowania dopływu
powietrza

9. Przycisk “CLIMATE”

10. Przycisk regulacji temperatury (fotel po
lewej stronie)

11. “m ” przycisk ręcznego sterowania
przepływem powietrza (fotel po lewej
stronie)

12. “m ” przycisk ręcznego sterowania
przepływem powietrza (fotel po prawej
stronie)

13. Przycisk regulacji temperatury (fotel po
prawej stronie)

Działanie automatyczne (AUTO)
Tego trybu można używać przez cały rok, ponie-
waż system automatycznie utrzymuje stałą tem-
peraturę, steruje rozprowadzaniem powietrza
oraz prędkością wentylatora po ręcznym usta-
wieniu żądanej temperatury.

Chłodzenie i ogrzewanie z osuszaniem:

1. Naciśnij przycisk <AUTO>.
(Zaświeci się lampka kontrolna na przycisku
<AUTO>, a na wyświetlaczu pojawi się ikona
[AUTO]).

SAA3221
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2. Naciśnij przycisk regulacji temperatury (po
stronie kierowcy) w celu ustawienia żądanej
temperatury.

• Temperatura w przedziale pasażerskim utrzy-
mywana jest automatycznie. System automa-
tycznie steruje także rozprowadzaniem powie-
trza i prędkością wentylatora.

• W celu indywidualnego ustawienia temperatury
i trybu przepływu powietrza po stronie kierowcy
i pasażera naciśnij przycisk regulacji tempera-
tury lub przycisk ręcznego sterowania przepły-
wem powietrza po stronie pasażera. (Na wy-
świetlaczu pojawi się ikona [DUAL]).

3. W celu włączenia trybu automatycznego ste-
rowania dopływem powietrza naciśnij przy-
cisk regulacji dopływu powietrza m i przy-
trzymaj go przez ponad 2 sekundy. Podczas
włączania trybu automatycznego sterowania
dopływem powietrza lampki kontrolne zami-
gają dwukrotnie, informując, że tryb został
włączony.

W gorących i wilgotnych warunkach z nawiewów
może wydostawać się mgiełka. Jest to spowodo-
wane gwałtownym schładzaniem powietrza. Nie
stanowi to usterki.

Odszranianie/odparowywanie z osuszaniem:

1. Naciśnij przycisk m . (Zapali się lampka
kontrolna).

2. Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy
przycisku regulacji temperatury.

• Aby szybko usunąć szron z zewnętrznej powierzch-
ni przedniej szyby, ustaw maksymalną temperatu-
rę oraz prędkość wentylatora.

• Po oczyszczeniu przedniej szyby naciśnij przycisk
<AUTO>, aby włączyć tryb automatyczny.

• Po naciśnięciu przycisku m klimatyzator włączy
się automatycznie, aby odparować przednią szybę,
jeśli temperatura zewnętrzna przekracza −5°C
(23°F). Tryb recyrkulacji powietrza automatycznie
się wyłączy. Tryb cyrkulacji powietrza zewnętrzne-
go zostanie uruchomiony, aby wspomóc odparowy-
wanie.

Obsługa manualna
Aby kontrolować pożądane ustawienia nagrzew-
nicy i klimatyzatora, można użyć trybu manual-
nego.

Sterowanie prędkością wentylatora:

Aby ręcznie ustawić prędkość wentylatora, na-
ciśnij przycisk zwiększania (m ) lub zmniej-
szania (m ) obrotów wentylatora.

Sterowanie przepływem powietrza:

Naciśnij przycisk “m ”, aby zmienić tryb prze-
pływu powietrza.

m : Powietrze płynie przez środkowe i boczne
otwory wentylacyjne.

m : Powietrze płynie przez środkowe i boczne
otwory wentylacyjne oraz z nawiewów
podłogowych.

m : Powietrze płynie głównie z nawiewów
podłogowych.

m : Powietrze płynie z nawiewów na szyby
oraz z nawiewów podłogowych.

Regulacja temperatury:

Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy przy-
cisku regulacji temperatury.

Regulacja dopływu powietrza:

• Naciśnij przycisk m , aby włączyć recyrkulację
powietrza wewnątrz pojazdu. Zapali się lampka
kontrolna m na przycisku.

• Naciśnij przyciskm , aby włączyć pobieranie po-
wietrza z zewnątrz do kabiny pasażerskiej. Lampka
kontrolna na przycisku m zgaśnie.

• Aby włączyć automatyczne sterowanie dopływem
powietrza, naciśnij i przytrzymaj przycisk m .
Lampki kontrolne migną dwukrotnie, a tryb dopły-
wu powietrza zmieni się na automatyczny.
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Ekran ustawień [CLIMATE]
Ekran umożliwia zmianę ustawień klimatyzacji.

Wciśnij przycisk <CLIMATE> znajdujący się na
tablicy rozdzielczej w celu wyświetlenia ekranu
[Climate].

Ogrzewanie [klimatyzator (A/C) wyłączony]:

W tym trybie klimatyzator nie włącza się. Używaj
tego trybu, jeśli chcesz jedynie ogrzać pojazd.

1. Włącz przycisk <CLIMATE>.

2. Naciśnij przycisk <AUTO>. (Zaświeci się lamp-
ka kontrolna na przycisku <AUTO>, a na wy-
świetlaczu pojawi się ikona [AUTO]).

3. Jeśli zaświeci się wskaźnik “A/C”, wybierz
pozycję [A/C]. (Wskaźnik “A/C” zgaśnie).

4. Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy
przycisku regulacji temperatury.

• Nie ustawiaj temperatury na niższą niż panująca
na zewnątrz pojazdu. Jeśli tak zrobisz, temperatura
może nie być prawidłowo kontrolowana.

• Jeśli zaparują szyby, użyj ogrzewania z osuszaniem
zamiast ogrzewania przy wyłączonym klimatyzato-
rze.

Ustawienie trybu kontroli dwustrefowej:

Przy pomocy osobnych przycisków regulacji
możliwe jest wprowadzenie dwóch niezależnych
ustawień temperatury i przepływu powietrza po
stronie kierowcy i pasażera.

1. Włącz przycisk <CLIMATE>.

2. Po wybraniu pozycji [DUAL] lub po wciśnięciu
przycisku regulacji temperatury lub ręcznego
sterowania przepływem powietrza znajdują-
cych się po stronie pasażera, na ekranie za-
świeci się wskaźnik [DUAL].

3. W celu wyłączenia regulacji temperatury po
stronie pasażera wybierz pozycję [DUAL] -
wskaźnik [DUAL] zniknie z wyświetlacza.

• Trybu kontroli dwustrefowej nie można włączyć,
gdy klimatyzator działa w trybie ogrzewania przed-
niej szyby (m ).

Funkcja automatycznego nawiewu górnego:

W tym trybie powietrze z nawiewów środkowych
płynie w kierunku na wprost oraz do góry tak,
aby regulować temperaturę wewnątrz kabiny
bez kierowania nadmuchu bezpośrednio na kie-
rowcę i pasażerów.

1. Włącz przycisk <CLIMATE>.

2. Wybierz pozycję [Upper Vent] - wskaźnik na
ekranie zaświeci się. Włączenie funkcji po-
woduje generowanie łagodnego strumienia
powietrza w kierunku górnej części ciała kie-
rowcy i pasażera.

Rozdział nadmuchiwanego powietrza między
górne i środkowe nawiewy jest sterowany auto-
matycznie przez system klimatyzacji. Wybierz
pozycję [Upper Vent], jeśli chcesz skierować na
górną część ciała silny strumień powietrza.
Lampka kontrolna zgaśnie.

• Gdy temperatura zewnętrzna spadnie do około
−10°C (14°F), nie można włączyć funkcji “Upper
Vent” (górnego nawiewu). Funkcja “Upper Vent”
włączy się automatycznie, gdy temperatura otocze-
nia wzrośnie do poziomu ponad −10°C (14°F).

Wyświetlanie ekranu ustawień systemu
leśnego powietrza:

Ekran [Forest Air setting] można wyświetlić, wy-
bierając pozycję [Forest Air Setting].
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Szczegółowe informacje na temat konfiguracji
systemu leśnego powietrza, patrz “Konfiguracja
systemu leśnego powietrza” w dalszej części rozdzia-
łu.

Wyświetlanie ekranu z informacjami o
systemie leśnego powietrza:

Ekran z informacjami o systemie leśnego powie-
trza można wyświetlić, wybierając pozycję [Fo-
rest Air Info].

Szczegółowe informacje na temat ekranu z infor-
macjami o systemie leśnego powietrza, patrz
“Informacje o systemie leśnego powietrza” w dalszej
części rozdziału.

LEŚNE POWIETRZE (jeśli na wyposażeniu)

System leśnego powietrza utrzymuje świeże po-
wietrze w kabinie, wykorzystując w tym celu
kontrolę jonizacji, system automatycznego ste-
rowania dopływem powietrza z czujnikiem wy-
krywającym nieprzyjemne zapachy i spaliny na
zewnątrz pojazdu oraz system automatycznej
wentylacji z czujnikiem jakości powietrza wew-
nątrz pojazdu. Dodatkową zaletą systemu leśne-
go powietrza są funkcje [Forest Breeze] i [Aroma]
(jeśli na wyposażeniu), które zwiększają kom-
fort podróżowania pojazdem.

Obsługa
Naciśnij przycisk systemu leśnego powietrza
m .

(Zaświeci się lampka kontrolna na przycisku sys-
temu leśnego powietrza m i lampka na przy-
cisku <AUTO>.)

Ustawienia systemu świeżego powietrza zostają
aktywowane po włączeniu poniższych funkcji i
czujników.

• [Forest Breeze]

• Czujnik wykrywający nieprzyjemne zapachy i spa-
liny na zewnątrz pojazdu

• Czujnik jakości powietrza w kabinie

• [Auto Anti-mist Setting]

• [Aroma] (jeśli na wyposażeniu)

Prędkość wentylatora oraz przepływ powietrza
zostają ustawione w pozycji automatycznej
(AUTO).

• Dla każdej z funkcji można wyregulować i/lub włą-
czyć/wyłączyć system leśnego powietrza. Szczegó-
łowe informacje na temat konfiguracji systemu leś-
nego powietrza, patrz “Konfiguracja systemu leś-
nego powietrza” w dalszej części rozdziału.

• Jeśli przycisk systemu leśnego powietrza “m ”
zostanie naciśnięty przy wyłączonym klimatyzato-
rze, klimatyzator zostanie automatycznie włączo-
ny.

• Gdy temperatura zewnętrzna spadnie do około 0°C
(32°F), czujnik wykrywający nieprzyjemne zapachy
i spaliny na zewnątrz pojazdu oraz funkcja [Anti-
mist Setting] nie zostaną włączone. Czujnik wykry-
wający nieprzyjemne zapachy i spaliny na zewnątrz
pojazdu oraz funkcja [Anti-mist Setting] nie zosta-
ną włączone, nawet jeśli temperatura zewnętrzna
wzrośnie do ponad 0°C (32°F). Nie jest to usterka.
Aby ponownie włączyć system, ręcznie naciśnij
przycisk systemu leśnego powietrzam (lampka
kontrolna m na przycisku zaświeci się).

• Sterowanie przepływem powietrza nie jest dostęp-
ne przy włączonym trybie ogrzewania szyby przed-
niej. Jeśli przycisk m zostanie naciśnięty przy
włączonym systemie leśnego powietrza, system
ten wyłączy się.

Wskazówki dotyczące obsługi
[Forest Breeze]:

Gdy ten tryb jest włączony (ON), podczas działa-
nia systemu leśnego powietrza wentylator po-
rusza się ze zmienną prędkością, kierując nad-
much z losowo wybranych środkowych i górnych
nawiewów, dzięki czemu generowany strumień
powietrza przypomina łagodny powiew wiatru.

• Funkcja [Forest Breeze] zostaje włączona, gdy tem-
peratura powietrza w przedziale pasażerskim
osiągnie odpowiedni poziom.

• Funkcja [Forest Breeze] zostaje włączona, jeśli wy-
brano tryb przepływu powietrza m lub m .
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• Funkcja nie działa bezpośrednio po uruchomieniu
silnika.

• Funkcja wyłącza się w przypadku ręcznej regulacji
prędkości wentylatora lub kratek nawiewu powie-
trza.

• Sposób, w jaki nadmuchiwane jest powietrze, mo-
że się różnić w zależności od intensywności nasło-
necznienia.

• Jeśli prędkość wentylatora lub ustawienie przepły-
wu powietrza zostaną zmienione przy włączonym
systemie leśnego powietrza, lampka kontrolna
m na przycisku zgaśnie, a funkcja [Forest Bree-
ze] automatycznie się wyłączy.

• Jeśli funkcja [Forest Breeze] wyłączy się przy włą-
czonym systemie leśnego powietrza, pozostanie
nieaktywna do momentu wyłączenia i ponownego
włączenia przycisku systemu leśnego powietrza
m .

Czujnik wykrywający nieprzyjemne zapachy i
spaliny na zewnątrz pojazdu:

Niniejszy pojazd jest wyposażony w czujnik wy-
krywający nieprzyjemne zapachy i spaliny. Gdy
jest włączone (ON) automatyczne sterowanie
dopływem powietrza, czujnik wykrywa nieprzy-
jemne zapachy i spaliny na zewnątrz pojazdu, a
system automatycznie zmienia tryb nadmuchu
powietrza z zewnątrz na tryb recyrkulacji. Na-
ciśnięcie przycisku systemu leśnego powietrza
“m ” spowoduje włączenie czujnika.

Gdy system leśnego powietrza jest włączony
(ON), przez pierwsze 40 sekund działa tryb re-
cyrkulacji, zapobiegający przedostawaniu się
do wnętrza pojazdu pyłu, kurzu i pyłków oraz
oczyszczający powietrze w kabinie jonami Plas-
macluster® nadmuchiwanymi przez nawiewy.
Po 40 sekundach zostaje włączony czujnik wy-
krywający nieprzyjemne zapachy i spaliny, który
steruje przepływem powietrza, w zależności od
potrzeb automatycznie uruchamiając tryb recyr-
kulacji lub tryb nadmuchu powietrza z zewnątrz.

Funkcja może nie działać bezpośrednio po uru-
chomieniu silnika. Nie jest to usterka.

• Czujnik wykrywa znajdujące się w powietrzu zanie-
czyszczenia przemysłowe, np. substancje chemicz-
ne, oraz spaliny z silników benzynowych i Diesla.

Czujnik jakości powietrza w kabinie:

Niniejszy pojazd jest wyposażony w czujnik ja-
kości powietrza w kabinie. Gdy czujnik wykrywa
nieprzyjemne zapachy w kabinie, automatycz-
nie zwiększa prędkość wentylatora. Czujnik jest
aktywowany wraz z włączeniem systemu leśne-
go powietrza. Czujnik może nie działać przez
pierwsze 5 minut po włączeniu silnika ze wzglę-
du na nagrzewanie się podzespołów systemu.

• Gdy tryby recyrkulacji powietrza i dopływu powie-
trza z zewnątrz zostaną ręcznie zmienione, funkcja
mieszania powietrza zewnętrznego/wewnętrzne-
go wyłączy się. Gdy funkcja mieszania powietrza

zewnętrznego/wewnętrznego jest nieaktywna, wy-
łącz i ponownie włącz system leśnego powietrza,
aby ją aktywować.

Automatyczne zapobieganie zaparowaniu
szyb:

Czujnik zamontowany w górnej części przedniej
szyby mierzy temperaturę i wilgotność wewnątrz
kabiny oraz na powierzchni przedniej szyby.
Czujnik kontroluje wilgotność powietrza w po-
jeździe tak, aby nie było ono zbyt suche lub zbyt
wilgotne, co mogłoby spowodować zaparowanie
szyb. Czujnik wykrywa również parę, dzięki cze-
mu jest ona usuwana, zanim osiądzie na szy-
bach.

• Naciśnij przycisk <AUTO> lub przycisk systemu
leśnego powietrza m . Zaświeci się wskaź-
nik AUTO lub lampka kontrolna na przycisku
m , a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
[AUTO DEF].

• Funkcja automatycznej kontroli wilgotności wyłą-
cza się w przypadku ręcznej regulacji prędkości
wentylatora lub kratek nawiewu powietrza. (Napis
[AUTO DEF] zniknie z wyświetlacza).

• Jeśli funkcja automatycznej kontroli wilgotności
jest nieaktywna przy włączonym systemie leśnego
powietrza, wyłącz i ponownie włącz system powie-
trza leśnego, aby ją aktywować.
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Aromat (jeśli na wyposażeniu):

Funkcja generuje dwa rodzaje zapachów, “za-
pach liści” i “zapach lasu”, które są na przemian
nadmuchiwane przez boczny nawiew po stronie
pasażera. Funkcja Aromat zostaje włączona, gdy
temperatura powietrza w przedziale pasażer-
skim osiągnie odpowiedni poziom. Nadmuchi-
wany zapach jest zmieniany co godzinę. Przez
pierwsze 15 minut każdej godziny zapach jest
nadmuchiwany z przerwami.

m “Zapach liści”

Zapach liści jest produkowany na bazie składni-
ków roślin zielonych. Uważa się, że zapach ten
łagodzi emocje, jest również badany ze względu
na działanie zmniejszające zmęczenie.

m “Zapach lasu”

Zapach lasu jest produkowany na bazie składni-
ków Kapur, dziko rosnącej rośliny tropikalnej,
lub lawendy. Uważa się, że zapach ten łagodzi
emocje i poprawia koncentrację.

• Funkcja Aromat nie działa bezpośrednio po urucho-
mieniu silnika.

• Funkcja nie włączy się, jeśli prędkość wentylatora
jest wysoka, włączony jest tryb ogrzewania/odmra-
żania przedniej szyby lub wybrano tryb przepływu
powietrza “m ” lub “m ”.

• Wkład ze środkiem zapachowym należy wymieniać
raz w roku lub jeśli intensywność zapachu znacznie

się zmniejszy. Aby wymienić wkład, skontaktuj się
z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

Konfiguracja systemu leśnego
powietrza
1. Wciśnij przycisk <CLIMATE> znajdujący się na

tablicy rozdzielczej w celu wyświetlenia ekra-
nu [Climate].

2. Wybierz pozycję [Forest Air Setting].

Zostanie wyświetlony ekran z ustawieniami
systemu leśnego powietrza.

• Jeśli nie świeci się lampka kontrolna na przycisku
m , nie są dostępne żadne ustawienia poza
ustawieniami automatycznej kontroli wilgotności.

[Forest Breeze]:

Gdy ta opcja jest włączona (WŁ.), funkcja Forest
Breeze włącza się wraz z uruchomieniem syste-
mu leśnego powietrza.

[Breeze Intensity]:

Umożliwia ustawienie efektu falowania powie-
trza dla funkcji Forest Breeze.

Wybierz pozycję [Breeze Intensity], a następnie
ustawienie [High] (wysoki) lub [Low] (niski) efek-
tu falowania powietrza dla funkcji Forest Breeze.

Ustawienie wysokiej prędkości wentylatora
zwiększa efekt falowania powietrza.

[Outside/Inside Air Balance]:

Umożliwia ustawienie priorytetu dla trybów
nadmuchu powietrza zewnętrznego i recyrkula-
cji powietrza.

Wybierz pozycję [Outside/Inside Air Balance] i
użyj klawisza m lub m do ustawienia prio-
rytetu.

Jeśli wskaźnik zostanie przesunięty bliżej ikony
m , preferowany będzie tryb recyrkulacji po-
wietrza, jeśli zostanie przesunięty bliżej ikony
m - preferowany będzie tryb nadmuchu po-
wietrza z zewnątrz.

[Auto Anti-mist Setting]:

Umożliwia określenie, jak szybko zostanie włą-
czona funkcja automatycznego odparowywania
szyb.

Wybierz pozycję [Auto Anti-mist Setting], a na-
stępnie opcję “Slow” (wolno) lub “Fast” (szyb-
ko).
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Wybranie opcji OFF spowoduje wyłączenie funk-
cji automatycznego odparowywania szyb.

[Aroma] ON (/“off”) (jeśli na wyposażeniu):

Gdy ta opcja jest włączona (ON), funkcja Aroma
włącza się automatycznie.

Informacje o systemie leśnego
powietrza
Opcja [Forest Air Info] umożliwia sprawdzenie
aktualnego stanu systemu leśnego powietrza
oraz jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz
pojazdu.

Wciśnij przycisk <CLIMATE> znajdujący się na
tablicy rozdzielczej w celu wyświetlenia ekranu
[Climate], a następnie wybierz pozycję [Forest
Air Info].

1. [Forest Breeze]

Wyświetla animowaną sekwencję działania
funkcji Forest Breeze.

2. Jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz po-
jazdu.

Jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz po-
jazdu jest oznaczona kolorem.

Kolor niebieski: Powietrze jest czyste.

Kolor pomarańczowy: Powietrze nie jest czys-
te.

3. Strzałka nadmuchu powietrza z zewnątrz/
strzałka recyrkulacji powietrza.

Nadmuch powietrza z zewnątrz i recyrkulacja
powietrza wewnątrz pojazdu są oznaczone
strzałkami.

Strzałka niebieska: Powietrze jest czyste.

Strzałka pomarańczowa: Powietrze nie jest
czyste.

4. Stan automatycznej kontroli wilgotności.

Wyświetla informacje o ilości pary na szybie.
Gdy szyba zaczyna zaparowywać, kolor zmie-
nia się na biały.

5. Stan funkcji Aroma (jeśli na wyposażeniu)

Wyświetla bieżący stan funkcji Aroma. Gdy
funkcja Aroma jest włączona, informuje, któ-
ry z zapachów jest aktualnie używany.

6. Wskaźnik nadmuchu powietrza z zewnątrz/
recyrkulacji powietrza.

Wskaźnik wyświetla m lub m , jeśli zos-
tał automatycznie wybrany tryb nadmuchu

powietrza z zewnątrz lub tryb recyrkulacji po-
wietrza. Wskaźnik wyświetla m lub m i
napis [Manual], jeśli tryb nadmuchu powie-
trza z zewnątrz lub tryb recyrkulacji powie-
trza został wybrany ręcznie.

Kontrola jonizacji
Niniejsze urządzenie wytwarza w wysokim stę-
żeniu tzw. jony Plasmacluster®, które są nad-
muchiwane wraz z powietrzem wydostającym
się z nawiewów, ograniczając zapachy wchłania-
ne przez tapicerkę w kabinie.

Skoncentrowane jony Plasmacluster® genero-
wane w strumieniu powietrza nadmuchiwanym
przez klimatyzator nie tylko eliminują występu-
jące wewnątrz pojazdu bakterie i zapobiegają
wchłanianiu przez tapicerkę nieprzyjemnych za-
pachów, ale również przyczyniają się do utrzy-
mywania właściwej wilgotności skóry.

Jony Plasmacluster® są wytwarzane automa-
tycznie przy włączonym klimatyzatorze.
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Ilość jonów Plasmacluster® wzrasta wraz ze
wzrostem ilości nadmuchiwanego powietrza.
Gdy ustawiona jest duża prędkość nadmuchu
powietrza, na ekranie wyświetlana jest ikona
m , gdy mała - ikona zmienia się na m .

Plasmacluster® i Plasmacluster ion® są znaka-
mi towarowymi firmy Sharp Corporation.

1. Wyświetlacz

2. Przycisk <AUTO>

3. Przycisku sterowania prędkości
wentylatora.

4. Przycisk regulacji temperatury.

TYLNE PRZEŁĄCZNIKI STEROWANIA
UKŁADEM KLIMATYZACJI (jeśli na
wyposażeniu).

Pasażerowie podróżujący z tyłu mogą zmienić
ustawienia klimatyzacji, używając elementów
sterowania znajdujących się w panelu tylnego
podłokietnika.

Przycisk <AUTO>: włącza tryb AUTO klimatyzato-
ra.

Przycisk m : zwiększenie prędkości wentyla-
tora (maksymalna prędkość wentylatora → ni-
skie ustawienie prędkości wentylatora).

Jeśli prędkość wentylatora zostanie zmieniona
na tylnych siedzeniach, analogiczna zmiana
zostanie zastosowana dla pasażerów z przodu
pojazdu.

Przycisk m : regulacja temperatury.

Jeśli temperatura zostanie zmieniona na tylnych
siedzeniach, analogiczna zmiana zostanie za-
stosowana dla pasażerów z przodu pojazdu. Je-
śli włączony jest tryb [DUAL] i używane są różne
ustawienia temperatury po stronie kierowcy i
pasażera z przodu, ustawienie temperatury
wprowadzone przy pomocy przycisków sterowa-
nia z tyłu pojazdu zostanie zastosowane po stro-
nie pasażera z przodu, a temperatura po stronie
kierowcy zmieni się tylko o tyle, o ile była wy-
ższa/niższa od temperatury po stronie pasaże-
ra.
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Wyłącznik tylnego panelu sterowania
(jeśli na wyposażeniu)
Ustawienie przełącznika <REAR CONT> znajdują-
cego się w schowku na rękawiczki w pozycji ON
lub OFF spowoduje odpowiednio włączenie lub
wyłączenie tylnych przełączników sterowania
układem klimatyzacji.

PRZYPISANIE USTAWIEŃ DO
INTELIGENTNEGO KLUCZYKA
Istnieje możliwość powiązania maksymalnie
dwóch inteligentnych kluczyków z funkcją pa-
mięci ustawień klimatyzatora. Więcej informacji
na ten temat znajdziesz w “Automatyczna regulacja
pozycji kierowcy (gdzie zamontowano)” w rozdziale
“3. Kontrola i regulacja przed jazdą”.

SERWISOWANIE KLIMATYZACJI

OSTRZEŻENIE

System klimatyzacji zawiera znajdujący się pod wy-
sokim ciśnieniem czynnik chłodzący. Aby uniknąć ob-
rażeń, jakikolwiek przegląd klimatyzatora powinien
być dokonywany tylko przez doświadczonego mecha-
nika wyposażonego w odpowiedni sprzęt.

System klimatyzacji w Twoim pojeździe nałado-
wany jest czynnikiem chłodzącym opracowanym
z troską o środowisko naturalne.

Czynnik ten nie jest szkodliwy dla ziemskiej po-
włoki ozonowej. Może on jednak w niewielkim
stopniu przyczynić się do globalnego ocieple-
nia.

Do serwisowania klimatyzatora w Twoim pojeź-
dzie wymagany jest specjalny sprzęt ładujący
oraz substancja smarująca. Użycie nieprawidło-
wego czynnika chłodzącego lub substancji sma-
rującej spowoduje poważne uszkodzenie syste-
mu klimatyzacji. (Patrz: “Zalecenia dotyczące czyn-
nika chłodzącego i oleju smarującego układu
klimatyzacji” w rozdziale “9. Informacje techniczne”).

Serwisu Twojego przyjaznego dla środowiska
naturalnego systemu klimatyzacji możesz doko-
nać w ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej sta-
cji obsługi.

Filtr klimatyzatora
System klimatyzacji jest wyposażony w filtr za-
wierający polifenol z oleju winogronowego, któ-
ry zbiera i neutralizuje kurz, pyłki, pył, alergeny
(np. pyłek cedru czy alergeny kleszczopochod-
ne) itp. Aby zapewnić wydajne ogrzewanie, od-
parowywanie oraz wentylację przy użyciu klima-
tyzatora, wymieniaj filtr zgodnie z określonym
kalendarzem przeglądów podanym w oddziel-
nie dostarczonej książeczce gwarancyjnej. Aby
wymienić filtr, skontaktuj się z ośrodkiem
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

Filtr należy wymienić, jeśli przepływ powietrza
pogarsza się znacząco lub, jeśli szyby łatwo za-
parowują podczas pracy nagrzewnicy lub klima-
tyzatora.

SAA3439Z
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
OBSŁUDZE SYSTEMU AUDIO

OSTRZEŻENIE

Nie wolno regulować systemu audio w czasie jazdy,
aby cała uwaga kierowcy poświęcona była prowadze-
niu pojazdu.

Radio

• Jakość odbioru sygnału radiowego zależy od siły
sygnału, odległości od nadajnika, znajdujących się
w pobliżu budynków, mostów, gór i innych czynni-
ków zewnętrznych. Okresowe zmiany w jakości od-
bioru są zazwyczaj powodowane tymi czynnikami.

• Używanie telefonu komórkowego w pojeździe lub
w jego pobliżu może mieć wpływ na jakość odbioru
sygnału radiowego.

Odtwarzacz płyt kompaktowych (CD)

• W zimne lub deszczowe dni odtwarzacz może nie
funkcjonować poprawnie z powodu nagromadzo-
nej w powietrzu wilgoci. Jeśli to nastąpi, wyjmij
płytę z odtwarzacza i dokładnie go osusz lub prze-
wietrz.

• Podczas jazdy po nierównej nawierzchni płyty w
odtwarzaczu mogą przerywać.

• Odtwarzacz płyt kompaktowych czasami nie będzie
działał z powodu wyjątkowo wysokiej temperatury,
panującej w kabinie pojazdu. Przed użyciem od-
twarzacza obniż temperaturę.

• Nie wystawiaj odtwarzacza na bezpośrednie dzia-
łanie promieni słonecznych.

• Płyty CD niskiej jakości, brudne, porysowane, po-
kryte śladami palców lub o wyszczerbionym otwo-
rze środkowym mogą nie być poprawnie odtwarza-
ne.

• Poniższe rodzaje płyt CD mogą nie być poprawnie
odtwarzane.

– Płyty CD z zabezpieczeniem przed kopio-
waniem (CCCD)

– Zapisywalne płyty CD (CD-R)

– Płyty CD wielokrotnego zapisu (CD-RW)

• Nie używaj wymienionych poniżej płyt, ponieważ
mogą one doprowadzić do usterki odtwarzacza.

– Płyty o średnicy 8 cm (3,1 in)

– Płyty, które nie są okrągłe

– Płyty z papierowymi etykietami

– Płyty CD, które są wygięte, zadrapane, lub
o nietypowych krawędziach.

SAA0480
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• Niniejszy system audio odtwarza wyłącznie wcześ-
niej nagrane płyty kompaktowe. Nie posiada moż-
liwości nagrywania lub wypalania płyt kompakto-
wych.

• Jeśli płyta CD nie może być odtworzona, wyświetlo-
ny zostanie jeden z poniższych komunikatów.

Check disc:

– Upewnij się, że płyta wsunięta jest po-
prawnie (zadrukowaną stroną do góry,
itp.).

– Upewnij się, że płyta nie jest wygięta, wy-
paczona ani porysowana.

Push eject:

Usterka ta spowodowana jest zbyt wysoką
temperaturą, panującą wewnątrz odtwarza-
cza. Wysuń płytę, naciskając przycisk EJECT,
odczekaj chwilę a następnie wsuń ją ponow-
nie do odtwarzacza. Po powróceniu tempera-
tury panującej wewnątrz odtwarzacza do nor-
malnego poziomu, odtwarzanie płyty zosta-
nie wznowione.

Unplayable:

Ten system audio nie odtwarza plików dźwię-
kowych innych niż MP3/WMA/AAC.

Odtwarzacz DVD (jeśli na
wyposażeniu)
Prawa autorskie i znaki handlowe:

• System korzysta z technologii chronionej przez pa-
tent zarejestrowany w USA oraz przez inne prawa
własności intelektualnej znajdujące się w posiada-
niu firmy Macrovision Corporation oraz innych
uprawnionych podmiotów.

• Technologia jest chroniona prawem autorskim i nie
może być używana bez uprzedniego uzyskania zgo-
dy firmy Macrovision Corporation. Można ją wyko-
rzystywać wyłącznie do osobistego użytku itp., do-
póki firma Macrovision Corporation nie wyda sto-
sownego pozwolenia.

• Demontaż lub modyfikacja systemu jest zabronio-
na.

• System Dolby digital jest produkowany na licencji
firmy Dolby Laboratories, Inc.

• Dolby oraz podwójny znak Dm to znaki towaro-
we firmy Dolby Laboratories, Inc.

• DTS m oraz DTS Digital Surround m są
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy DTS,
Inc.

Poziom ochrony rodzicielskiej:

System umożliwia odtwarzanie płyt DVD z funk-
cją ochrony rodzicielskiej. Włącz funkcję ochro-
ny rodzicielskiej w systemie według własnego
uznania.

LHA0484
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Wybór płyty:

Odtwarzacz DVD jest kompatybilny z następują-
cymi formatami płyt:

• DVD-VIDEO

• VIDEO-CD

• CD-DA (konwencjonalna płyta kompaktowa)

Korzystaj z płyt DVD z kodem regionu “ALL” lub
kodem używanym w Twoim odtwarzaczu DVD.
(Kod regionujA jest nadrukowany w formie nie-
wielkiego symbolu na wierzchniej stronie płyty
DVDjB ). Odtwarzacz DVD zainstalowany w po-
jeździe może odtwarzać tylko płyty DVD zgodne
z odpowiednim kodem regionu.

Nie używaj następujących płyt DVD, ponieważ
mogą one spowodować usterkę odtwarzacza:

• Płyty o średnicy 8 cm (3,1 in)

• Płyty DVD z niezgodnym kodem regionu

• Płyty DVD, które nie są okrągłe

• Płyty DVD z papierową etykietą

• Płyty DVD, które są wykrzywione, zarysowane lub
mają nierówne krawędzie

• Płyty DVD jednokrotnego zapisu (DVD-R)

• Płyty DVD wielokrotnego zapisu (DVD-RW)

Gniazdo wejściowe USB (uniwersalna
magistrala szeregowa)

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządzenia
USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją uwagę.
Rozproszenie może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem i prowadzić do groźnego wypadku i odnie-
sienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nie używaj siły podczas podłączania urządzenia
USB do gniazda USB. Próba wsunięcia urządzenia
USB do gniazda pod kątem lub nieodpowiednią
stroną może spowodować uszkodzenie gniazda.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo pod-
łączone do gniazda USB.

• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciągnij za
pokrywę gniazda (jeśli na wyposażeniu). Może to
spowodować uszkodzenie gniazda i pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w któ-
rym może zostać nieumyślnie pociągnięty. Pociąg-
nięcie przewodu może spowodować uszkodzenie
urządzenia USB, gniazda lub samego przewodu.

• Aby uniknąć uszkodzenia lub utraty funkcjonal-
ności urządzenia USB, przestrzegaj poniższych za-
leceń:

– Nie zginaj nadmierne przewodu (minimal-
ny promień 40 mm).

– Nie skręcaj nadmiernie przewodu (o wię-
cej niż 180 stopni).

– Nie ciągnij lub upuszczaj przewodu.

– Nie uderzaj i nie naciskaj gniazda USB ani
urządzenia USB rękami, nogami lub
przedmiotami.

– Nie przechowuj przedmiotów o ostrych
krawędziach razem z przewodem.

– Nie pozostawiaj urządzenia USB ani in-
nych podłączonych urządzeń w kabinie
pasażerskiej. Jeżeli przewód i urządzenie
USB nie są używane przez dłuższy czas,
przechowuj je w temperaturze pokojowej
w czystym, pozbawionym kurzu pomie-
szczeniu i chroń przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.

– Nie używaj przewodu do żadnych innych
celów, niezgodnych z przeznaczeniem.

Samochód nie jest wyposażony w urządzenie
USB. Urządzenia USB powinny być zakupione
osobno, jeśli zajdzie taka potrzeba.

System nie oferuje możliwości formatowania
urządzeń USB. W celu sformatowania urządze-
nia USB użyj komputera.

W niektórych obszarach ze względu na obowią-
zujące przepisy pasażerowie z przodu pojazdu
mogą odtwarzać z urządzenia USB tylko dźwięk,
natomiast nie mogą wyświetlać obrazów, nawet
jeśli pojazd jest zaparkowany.
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System ten pozwala na podłączenie różnych kart
pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych
USB i odtwarzaczy iPod. Niektóre urządzenia
USB mogą nie być kompatybilne z tym syste-
mem.

• Partycjonowane urządzenia USB mogą nie działać
prawidłowo.

• Niektóre znaki używane w innych językach (chiń-
skim, japońskim itp.) mogą być nieprawidłowo wy-
świetlane na wyświetlaczu. W urządzeniu USB za-
lecamy wykorzystywanie znaków używanych w ję-
zyku angielskim.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z urządzeń
USB:

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowe-
go użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj
do jego instrukcji obsługi.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z odtwa-
rzaczy iPod:

Ikony “Made for iPod”, “Made for iPhone” i “Ma-
de for iPad” oznaczają, że akcesorium elektro-
niczne zostało przystosowane specjalnie do ob-
sługi urządzeń, odpowiednio, iPod, iPhone lub
iPad i zostało certyfikowane przez wykonawcę
jako spełniające standardy firmy Apple.

Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie niniejszego urządzenia lub jego zgod-
ności z przepisami bezpieczeństwa i obowiązu-
jącymi normami.

Używanie tego akcesorium z urządzeniami iPod,
iPhone lub iPad może wpływać na osiągi łącz-
ności bezprzewodowej.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle oraz iPod touch są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA oraz in-
nych krajach. Lightning jest znakiem towaro-
wym firmy Apple Inc.

iPod to znak towarowy firmy Apple Inc., zarejes-
trowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych
krajach.

• Nieprawidłowe podłączenie urządzenia iPod do
gniazda może spowodować wyświetlenie migają-
cego symbolu kontrolnego. Zawsze sprawdź, czy
urządzenie iPod jest prawidłowo podłączone.

• Odtwarzacz iPod nano (1. generacji) może pozostać
w trybie przewijania do przodu lub do tyłu, jeśli
zostanie podłączony w trakcie operacji wyszukiwa-
nia. W takim przypadku należy ręcznie zresetować
odtwarzacz iPod.

• Odtwarzacz iPod nano (2. generacji) będzie konty-
nuował przewijanie do przodu lub do tyłu, jeśli zos-
tanie odłączony w trakcie operacji wyszukiwania.

• Jeśli podczas obsługi odtwarzacza iPod nano (2.
generacji) zostanie zmieniony tryb odtwarzania, na
wyświetlaczu może pojawić się nieprawidłowy tytuł
utworu.

• Książki mówione (audiobooki) mogą nie być odtwa-
rzane w tej samej kolejności, w jakiej są wyświetla-
ne w iPod.

• Duże pliki wideo mogą powodować spowolnienie
pracy odtwarzacza iPod. Centralny wyświetlacz w
pojeździe może zgasnąć na moment, jednak powi-
nien szybko powrócić do normalnego stanu.

• Jeśli odtwarzacz iPod automatycznie wybiera duże
pliki wideo w trybie odtwarzania losowego, central-
ny wyświetlacz w pojeździe może na chwilę zgas-
nąć, lecz powinien szybko powrócić do normalnego
stanu.

Odtwarzacz audio Bluetooth® (jeśli
na wyposażeniu)

• Niektóre urządzenia audio Bluetooth® nie współ-
pracują z tym systemem. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat urządzeń audio Bluetooth®,
które współpracują z niniejszym systemem, skon-
taktuj się z centrum obsługi INFINITI lub wykwalifi-
kowaną stacją obsługi.

• Przed rozpoczęciem używania systemu audio Blue-
tooth®, wymagany jest wstępny proces rejestracji
urządzenia audio.

• Obsługa systemu audio Bluetooth® może różnić
się w zależności od podłączonego urządzenia au-
dio. Przed rozpoczęciem użytkowania zatwierdź tę
operację.
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• Działanie odtwarzacza audio Bluetooth® zostanie
wstrzymane w poniższych warunkach. Odtwarza-
nie zostanie wznowione po spełnieniu poniższych
warunków.

– podczas używania telefonu z zestawem
głośnomówiącym

– podczas sprawdzania połączenia przy po-
mocy telefonu komórkowego

• Antena wewnątrz pojazdu służąca do komunikacji
bezprzewodowej Bluetooth® jest wbudowana w
system. Nie umieszczaj urządzenia audio Blue-
tooth® w miejscu zasłoniętym metalowymi przed-
miotami, oddalonym od systemu lub w ciasnym
miejscu, w którym urządzenie styka się z ciałem
lub fotelem. W przeciwnym przypadku może poja-
wić się gorsza jakość dźwięku lub zakłócenia w
połączeniu.

• Gdy urządzenie audio Bluetooth® jest podłączone
za pomocą połączenia bezprzewodowego Blue-
tooth®, bateria urządzenia może ulec rozładowa-
niu szybciej niż zwykle.

• Niniejszy system jest kompatybilny z profilem Blue-
tooth® AV (A2DP oraz AVRCP).

m

Bluetooth® jest znakiem to-
warowym stanowiącym włas-
ność Bluetooth SIG, Inc. i prze-
kazanym na mocy licencji fir-
mie Clarion Co., Ltd.

Music Box (jeśli na wyposażeniu)
Nagrywanie:

• Pamiętaj, że gwarancja nie obejmuje danych usu-
niętych lub niezapisanych na twardym dysku/kar-
cie pamięci z powodu uszkodzenia systemu, nie-
prawidłowej obsługi lub usterki.

• Posiadacze pojazdu nie mogą nagrywać muzyki
bez zezwolenia właściciela praw autorskich, z wy-
jątkiem przypadków, gdy ma to miejsce na własny
użytek.

• Jeśli po nagraniu płyta CD nie może być ponownie
zapisana, sprawdź, czy muzyka została prawidło-
wo nagrana na twardym dysku/karcie pamięci.

• Niektórych utworów muzycznych nie można zapi-
sać ze względu na stan płyty oraz nagrywanie z
dużą prędkością.

• Jeśli płyta kompaktowa nagrywana jest podczas
jazdy po nierównych drogach, gdy występują nad-
mierne wibracje, może dojść do zapisu przerywa-
nych dźwięków.

• Jeśli zapisywane są przerywane dźwięki, wyświetla
się odpowiednia kontrolka.

• Żadne dźwięki mogą nie zostać zapisane w przy-
padku pojawienia się przerywanych dźwięków lub
jeśli płyta jest w słabym stanie.

• Utwory objęte systemem zabezpieczającym przed
nieograniczonym kopiowaniem nagrań w formacie
cyfrowym (SCMS) nie zostaną zapisane.

• Jeśli płyta kompaktowa jest zarysowana lub brud-
na, może nie nadawać się do zapisu, mogą pojawić
się przerywane dźwięki lub nagrywanie może trwać
długo.

Automatyczne pobieranie tytułów:

• Automatycznie pobrana informacja o tytule może
różnić się od faktycznego tytułu.

• Jeśli nagrywane są płyty kompaktowe, które ukaza-
ły się niedawno, informacje o tytułach utworów mo-
gą być niedostępne do pobrania.

• Informacje o tytułach zapisane na twardym dysku/
karcie pamięci mogą zostać zaktualizowane.
(Patrz: “Edytowanie informacji o nagranych
danych” w dalszej części rozdziału).

Płyta CD/płyta DVD/pamięć USB z
obsługą DivX (jeśli są obsługiwane)
Ograniczenie oglądania:

• Jeśli pliki posiadają ograniczenie oglądania, użyt-
kownicy muszą utworzyć swoje konto oraz zarejes-
trować urządzenie jako odtwarzacz. Nie wkładaj
płyty oraz nie podłączaj pamięci USB po zapisaniu
plików DivX z opcją ograniczonego oglądania za-
równo w pamięci USB, jak i na płycie. Obliczenie
ilości przypadków oglądania może nie przebiec po-
prawnie.

• Jeśli pliki nie posiadają ograniczenia oglądania,
rejestracja użytkownika nie jest wymagana.
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DivX:

DivX to format kompresji opracowany przez fir-
mę DivX, Inc. na podstawie MPEG-4. DivX umoż-
liwia tworzenie silnie skompresowanych plików
przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.
Skompresowany plik może zawierać dźwięki,
opcje menu, napisy oraz dodatkowe ścieżki
dźwiękowe. Pliki DivX są udostępniane na stro-
nie DivX.com. Podczas pobierania tych plików
przy wykorzystaniu specjalnych narzędzi DivX,
można utworzyć oryginalną zawartość.

Znak towarowy:

DivX, certyfikat DivX oraz pokrewne oznakowa-
nia są znakami towarowymi firmy DivX, Inc.

Płyta CD/płyta DVD/pamięć USB z
obsługą MP3/WMA/AAC (jeśli są
obsługiwane)
Słowniczek:

• MP3 — MP3 to skrót od angielskich słów Moving
Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 to naj-
bardziej znany format skompresowanych, cyfro-
wych plików audio. Format ten pozwala na uzyska-
nie plików muzycznych o jakości dźwięku bardzo
zbliżonej do jakość płyty CD, zajmując przy tym
znacznie mniej miejsca niż oryginalne pliki audio
CD. Konwersja pliku z płyty CD do formatu MP3 po-
zwala ograniczyć jego wielkość do około 1/10 pliku
oryginalnego (częstotliwość próbkowania: 44,1
kHz, transfer: 128 kbps) bez słyszalnej utraty jakoś-

ci dźwięku. Kompresja MP3 usuwa zbędne części
sygnału audio, których ludzkie ucho nie jest w sta-
nie usłyszeć.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) to format
skompresowanych plików dźwiękowych, stworzo-
ny przez firmę Microsoft jako alternatywa dla for-
matu MP3. System kodowania WMA pozwala na
osiągnięcie większej kompresji pliku niż w forma-
cie MP3, umożliwiając zapisanie większej ilości pli-
ków na tej samej przestrzeni dyskowej, przy zacho-
waniu tej samej jakości.

• Algorytm stratnej kompresji danych
dźwiękowych — AAC (Advanced Audio Coding) to
format kompresji audio. AAC umożliwia większy
stopień kompresji danych niż MP3 oraz pozwala
tworzyć pliki z muzyką i ich przechowywanie przy
zachowaniu tej samej jakości, jak w przypadku for-
matu MP3.

• Transfer — to ilość bitów na sekundę, wykorzysty-
wanych przez cyfrowe pliki dźwiękowe. Rozmiar i
jakość skompresowanego pliku audio zależą od
szybkości transferu podczas kodowania plików.

• Częstotliwość próbkowania — to częstotliwość z
jaką próbki sygnału konwertowane są z postaci
analogowej do cyfrowej (konwersja A/D).

• Multisesja — to jedna z metod zapisu danych na
nośnik. Pojedyncze zapisanie danych na nośnik no-
si nazwę pojedynczej sesji, zaś zapisanie wielok-
rotne nazywa się multisesją.

• Znacznik ID3/WMA — to część zakodowanego pliku
MP3 lub WMA, zawierająca informacje na temat
pliku, takie jak tytuł utworu, wykonawca, tytuł al-
bumu, szybkość kodowania, czas trwania utworu,
itp. Informacje zawarte w znaczniku ID3 wyświetla-
ne są na wyświetlaczu w linii Album/Wykonawca/
Utwór.

* Windows® oraz Windows Media® stanowią
zastrzeżone znaki handlowe oraz/lub znaki
handlowe Microsoft Corporation w USA oraz/
lub innych krajach.

Produkt ten jest chroniony określonymi prawami
własności intelektualnej przez firmę Microsoft i
strony trzecie. Używanie i dystrybucja takiej
technologii poza niniejszym produktem są za-
bronione bez uzyskania licencji od firmy Micro-
soft, uprawnionych jednostek zależnych firmy
Microsoft oraz stron trzecich.
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Kolejność odtwarzania:

jA Folder główny

jB Folder

jC Plik audio

Kolejność odtwarzania utworów w formacie MP-
3/WMA/AAC (jeśli są obsługiwane) zapisanych
na płycie CD przedstawiono powyżej.

• Nazwy folderów, które nie zawierają plików MP3/
WMA/AAC (jeśli są obsługiwane), nie są wyświetla-
ne.

• Jeśli w głównym folderze płyty znajduje się plik,
wyświetlony zostanie napis “Root Folder”.

• Kolejność odtwarzania zależy od kolejności, w któ-
rej pliki zostały zapisane na płycie, w związku z
czym może nie odpowiadać kolejności, w której
chciałbyś ich słuchać.

NAA984
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Dane techniczne:

Odtwarzane nośniki CD, CD-R, CD-RW, DVD-ROM*1, DVD±R*1, DVD±RW*1, DVD±R DL*1, USB2.0

Odtwarzane systemy plików

CD, CD-R, CD-RW, DVD-ROM*1, DVD±R*1, DVD±RW*1, DVD±R DL*1: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2,
Romeo, Joliet
* ISO9660 Level 3 (zapis pakietowy) nie jest obsługiwany.
* Pliki zapisane przy użyciu formatu Live File System (na komputerze z systemem Windows Vista) nie są

obsługiwane.
UDF Bridge (UDF1.02+ISO9660), UDF1.5, UDF2.0
* VDF1.5/VDF2.0 (zapis pakietowy) nie jest obsługiwany.
Pamięć USB: FAT16, FAT32

Obsługiwane
wersje*2

MP3

Wersja MPEG-1 Audio Layer 3
Częstotliwość
próbkowania 8 kHz - 48 kHz

Transfer 8 kbps - 320 kbps, VBR*3

WMA*4

Wersja WMA7, WMA8, WMA9
Częstotliwość
próbkowania 32 kHz - 48 kHz

Transfer 32 kbps - 192 kbps, VBR (wer.9)*3

AAC*1
(modele z
ekranem
dotykowym)

Wersja MPEG-AAC
Częstotliwość
próbkowania 8 kHz - 96 kHz

Transfer 16 kbps - 320 kbps, VBR*3

Informacje w znaczniku (Tytuł utworu i wykonawca)
ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (wyłącznie MP3)
Znacznik WMA (wyłącznie WMA)
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Poziomy folderów/pojemność

Modele z ekranem dotykowym:
Poziomy folderów: 8, foldery: 512 (włącznie z folderem głównym), pliki: 5000 (maks. 255 plików w
jednym folderze)
Modele bez ekranu dotykowego:
typ 1CD: poziomy folderów: 8, foldery: 255, pliki: 999 (maks. 255 plików w jednym folderze)
typ 1CD/DVD: poziomy folderów: 8, foldery: 255, pliki: 512 (maks. 512 plików w jednym folderze)

Wyświetlane kodowanie znaków*5
01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 z wyjątkiem
BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (z wyjątkiem UTF-16 BOM Little Endian), 07:
SHIFT-JIS

*1 Nośnik obsługiwany tylko w systemie audio modeli wyposażonych w odtwarzacz DVD.
*2 Pliki utworzone z częstotliwością próbkowania 48 kHz i transferem 64 kbps nie są odtwarzane.
*3 Przy odtwarzaniu plików VBR, czas odtwarzania może być wyświetlany niepoprawnie. Pliki VBR nie mogą być w formatach WMA7 i WMA8.
*4 Zabezpieczone pliki WMA (DRM) nie są odtwarzane.
*5 Wyświetlane kodowanie zależy od rodzaju nośnika, wersji i wyświetlanych informacji.
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Przewodnik opisujący możliwe problemy:

Objaw Przyczyna i środki zaradcze

Brak odtwarzania.

Sprawdź, czy płyta została prawidłowo włożona.
Sprawdź, czy płyta nie jest porysowana ani brudna.
Sprawdź, czy we wnętrzu odtwarzacza nie nastąpiło skroplenie wody. Jeżeli tak jest, przed użyciem odtwarzacza
odczekaj do odparowania wilgoci (około 1 godzinę).
Jeżeli pojawia się komunikat błędu informujący o zbyt wysokiej temperaturze, odtwarzacz będzie działał poprawnie po
spadku temperatury do normy.
Jeżeli na płycie kompaktowej zapisane są pliki zarówno w formacie audio (CD-DA), jak i MP3/WMA/AAC, odtwarzane
będą wyłącznie pliki audio CD (CD-DA).
Pliki z rozszerzeniem innym niż “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” lub “.m4a” nie są odtwarzane. Dodatkowo,
kodowanie i liczba znaków w nazwach folderów i plików powinny być zgodne ze specyfikacją.
Sprawdź, czy płyta lub plik nie są stworzone w nietypowym formacie. Może to być spowodowane różnymi ustawieniami
aplikacji do zapisu plików MP3/WMA/AAC lub programów do edycji tekstu.
Sprawdź, czy dla danej płyty została zamknięta sesja i sama płyta CD.
Sprawdź, czy płyta nie jest chroniona prawami autorskimi.

Niska jakość dźwięku. Sprawdź, czy płyta nie jest porysowana ani brudna.
Rozpoczęcie odtwarzania
następuje po stosunkowo długim
czasie.

Jeżeli na płycie MP3/WMA/AAC znajduje się wiele poziomów folderów lub plików, do rozpoczęcia odtwarzania może być
wymagany pewien okres czasu.

Odtwarzane utwory są ucinane
lub przeskakują

Oprogramowanie użyte do zapisu i sprzęt mogą być niekompatybilne lub prędkość zapisu, głębokości zapisu, szerokość
zapisu itd. mogą nie odpowiadać specyfikacji. Spróbuj użyć najniższej prędkości zapisu.

Przeskakiwanie plików wysokim
transferze. Przeskakiwanie może wystąpić przy dużych ilościach danych np. dla wysokiego transferu.

Podczas odtwarzania przejdź
niezwłocznie do następnego
utworu.

Gdy plikowi innemu niż MP3/WMA/AAC nadano rozszerzenie “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” lub “.m4a” lub
gdy odtworzenie pliku jest niemożliwe ze względu na zabezpieczenie związane z ochroną praw autorskich, odtwarzacz
przejdzie do kolejnego utworu.
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Utwory nie odtwarzają się w
wymaganej kolejności.

Kolejność odtwarzania zależy od kolejności, w której pliki zostały zapisane na płycie, w związku z czym może nie
odpowiadać kolejności, w której chciałbyś ich słuchać.
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ANTENA

Antena okienna
Uzwojenie anteny wydrukowane jest wewnątrz
tylnej szyby.

OSTROŻNIE

• Nie umieszczaj metalowej folii w sąsiedztwie tyl-
nej szyby. Nie mocuj żadnych metalowych przed-
miotów do tylnej szyby. Może to spowodować sła-
by odbiór i/lub zakłócenia.

• Podczas mycia wewnętrznej strony tylnej szyby
zachowaj ostrożność, aby nie zadrapać i nie uszko-
dzić anteny w szybie. Ostrożnie przetrzyj szybę
wzdłuż anteny miękką, wilgotną szmatką.

Anteny przełączane:

Radio dostrajane elektronicznie wyposażone
jest w system przełączania odbioru. Sygnał FM
może ulegać odbiciu od takich przeszkód, jak
budynki lub wzgórza. Powoduje to nieprzyjemne
zakłócenia. System przełączania wykorzystuje
dwie anteny i automatycznie przełącza się na
antenę zapewniającą lepszy odbiór. W ten spo-
sób odbierany sygnał radiowy ma mniejsze za-
kłócenia.

RADIO FM-AM Z ODTWARZACZEM PŁYT
KOMPAKTOWYCH (CD) I GNIAZDEM
AUX
1. Przycisk ON·OFF/pokrętło VOL (głośność)

2. Przycisk FF/REW lub SEEK/TRACK

3. Przycisk wyboru zakresu fal radiowych

4. Przycisk DISC

5. Przycisk AUX

6. Przycisk MIX·RPT

7. Przycisk TA

8. Przycisk wysuwania płyty

SAA3228
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9. Pokrętło dostrajania radia/wyboru folderu/
regulacji dźwięku

10. Przyciski pamięci radia

Podstawowa obsługa systemu audio
System audio działa po włączeniu stacyjki do
położenia ACC lub ON.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA:

Aby włączyć system audio, naciśnij przycisk ON
OFF.

System włączy się w trybie (radio lub CD), w
którym został uprzednio wyłączony.

W celu włączenia systemu audio bezpośrednio
w wybranym trybie naciśnij przycisk <DISC>,
<AUX> lub przycisk wyboru zakresu fal radio-
wych.

Aby włączyć system audio, naciśnij przycisk ON
OFF.

Regulacja głośności:

Do regulacji głośności użyj pokrętła regulacyj-
nego VOL.

• Aby zwiększyć głośność, obróć pokrętło w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

• Aby zmniejszyć głośność, obróć pokrętło w kierun-
ku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Regulacja barwy dźwięku i zrównoważenia
głośności kanałów:

W celu ustawienia parametrów Bass, Treble, Ba-
lance i Fader naciśnij pokrętło regulacji dźwięku.
Gdy na wyświetlaczu widoczna jest nazwa para-
metru, który chcesz zmienić (Bass, Treble, Ba-
lance lub Fader), obróć pokrętło regulacji dźwię-
ku, aby ustawić wymaganą wartość parametru.
Aby zapoznać się z innymi metodami ustawia-
nia, patrz “Korzystanie z przycisku SETTING” we
wcześniejszej części rozdziału.

Funkcja przypisywania ustawień do inteligent-
nego kluczyka (jeśli na wyposażeniu):

Istnieje możliwość powiązania maksymalnie
dwóch inteligentnych kluczyków z funkcją pa-
mięci ustawień systemu audio. Więcej informa-
cji na ten temat znajdziesz w “Funkcja zapamięty-
wania ustawień” w rozdziale “3. Kontrola i regulacja
przed jazdą”.

Obsługa radia FM-AM
System audio działa po włączeniu stacyjki do
położenia ACC lub ON.

Przycisk wyboru zakresu fal
radiowych:

Po wciśnięciu przycisku wyboru zakresu fal ra-
diowych przy wyłączonym systemie audio, sys-
tem ten włączy się i radio dostroi się do ostatnio
odbieranej stacji radiowej.

Jeżeli odtwarzany jest dźwięk z innego źródła,
gdy wciśnięty zostanie przycisk wyboru zakresu
fal, źródło dźwięku automatycznie wyłączy się i
włączy się radio dostrojone do ostatnio odbiera-
nej stacji radiowej.

Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk wyboru
zakresu fal radiowych, aż wyświetlony zostanie
wymagany zakres.

AM → FM

Jeżeli odbierany sygnał stereo jest słaby, radio
automatycznie przełączy się z trybu stereo na
mono.

Pokrętło strojenia radia:

Przy ręcznym dostrajaniu częstotliwości odbie-
ranej stacji, obróć pokrętło strojenia radia tak,
aby ustawić wymaganą częstotliwość.

SAA3229Z
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Przycisk SEEK (Szukanie):

Przy automatycznym dostrajaniu częstotliwości
odbieranej stacji, naciśnij przycisk m lub
m . Kiedy system wykryje stację radiową, au-
tomatycznie się na niej zatrzyma.

j1 doj6 - Przyciski pamięci radia:

System audio może zapamiętać do 12 częstotli-
wości stacji radiowych FM (dla FM i FM (AS)) i 6
częstotliwości stacji AM.

Aby zapisać częstotliwość ręcznie:

1. Dostrój radio do wymaganej częstotliwości za
pomocą funkcji SEEK lub SCAN lub używając
pokrętła strojenia radia.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pamięci radia
j1 doj6 , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
(Radio wycisza się w momencie naciskania
przycisku pamięci.)

3. Dźwięk słyszalny jest ponownie i zapamięty-
wanie jest zakończone.

4. Wykonaj czynności 1 do 3 dla wszystkich po-
zostałych przycisków pamięci.

Po odłączeniu przewodu od akumulatora lub
przepalenia się bezpiecznika audio pamięć zos-
tanie wykasowana. W takim przypadku należy
na nowo ustawić wybrane stacje.

Przycisk (komunikaty o ruchu
drogowym):

Funkcja TA działa w trybie audio. Więcej informa-
cji znajdziesz w punkcie “Przycisk (komunikaty o
ruchu drogowym)” w dalszej części rozdziału.

Powyższa funkcja działa tylko w obszarach, w
których jest udostępniana.

System RDS
Po ustawieniu stacji radiowej przekazującej in-
formacje tekstowe wybierz klawisz [Menu] i na-
ciśnij <ENTER>.

Tekst radio:

Funkcja Tekst radio jest dostępna, gdy dana sta-
cja radiowa przekazuje informacje tekstowe.

Użyj sterownika INFINITI, aby wybrać klawisz
[Radio Text]. Na ekranie pojawią się informacje
tekstowe.

Jeśli radiowa usługa informacji tekstowych nie
jest dostępna dla ustawionej w danym momen-
cie stacji, na ekranie nie pojawią się żadne infor-
macje tekstowe.

Rodzaj audycji (PTY):

Funkcja ta dostępna jest we wszystkich trybach
z wyjątkiem trybu AM.

Tryb gotowości PTY zostaje wybrany po uaktyw-
nieniu trybu PTY ON dla kategorii PTY w menu
ustawień. Na wyświetlaczu pojawi się ikona PTY.

• Tryb kategorii PTY:

Aby wybrać kategorię audycji, wykonaj na-
stępujące czynności:

1. Użyj sterownika INFINITI, aby wybrać klawisz
[Menu] i naciśnij przycisk <ENTER>.

SAA2616Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2617Z

Modele bez ekranu dotykowego
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2. Użyj sterownika INFINITI, aby wybrać klawisz
[PTY (Programme Type)] lub [PTY], a następnie
naciśnij przycisk <ENTER>.

3. Wybierz preferowany typ programu ([News],
[Sport], [Varied Speech], [Pop Music] lub [Se-
rious Classics]), a następnie naciśnij przycisk
<ENTER>, aby potwierdzić.

4. Ustaw opcję [PTY] w pozycji włączonej (ON).
Każde naciśnięcie przycisku <ENTER> powo-
duje włączenie [ON] bądź wyłączenie [OFF]
trybu PTY.

Aby powrócić do normalnego ekranu audio po
wykonaniu regulacji, trzykrotnie naciśnij przy-
cisk <BACK> albo jeden raz przycisk <DISC>,
<AUX> lub przycisk wyboru zakresu fal radio-
wych.

• Funkcja automatycznego przełączania stacji w try-
bie PTY

Automatyczne przełączenie stacji w trybie
PTY włączy się wraz z wyświetleniem na ekra-
nie nazwy stacji, kiedy system odnajdzie ten
sam kod PTY między radiem w pojeździe a
ustawioną stacją radiową, lub stacjami ob-
sługującymi system EON. Następnie na wy-
świetlaczu pojawi się nazwa nowej stacji, a
głośność zostanie dostosowana do poziomu
ustalonego przez użytkownika. Więcej infor-
macji na temat ustawienia głośności w trybie
PTY znajdziesz w punkcie “Głośność trybu TA”
w dalszej części rozdziału.

Jeśli w trybie automatycznego przełączania
stacji naciśnięty zostanie przyciskTA, system
powróci do poprzedniego odtwarzania. Sys-
tem PTY pozostanie jednak w trybie gotowoś-
ci.

Jeżeli w trybie automatycznego przełączania
stacji zostanie naciśnięty przycisk <DISC>,
<AUX> lub przycisk wyboru zakresu fal radio-
wych, system przejdzie do odtwarzania wy-
branego źródła sygnału. System PTY pozos-
tanie jednak w trybie gotowości.

Częstotliwość alternatywna (AF):

Funkcja AF dostępna jest w trybie FM (radio).

Aby włączyć ten tryb, wybierz klawisz [Menu] i
naciśnij przycisk <ENTER>, aby wyświetlić ekran
trybu FM. Wybierz klawisz [AF (Alternative Fre-
quency)] lub [AF] przy pomocy sterownika
INFINITI. Każde naciśnięcie przycisku <ENTER>
powoduje włączenie [ON] bądź wyłączenie [OFF]
trybu AF.

Włączenie trybu AF uruchamia funkcje wymie-
nione poniżej.

• Funkcja automatycznego przełączania

Funkcja ta porównuje moc sygnału stacji ra-
diowych znajdujących się na liście AF i wy-
biera stację o optymalnych warunkach odbio-
ru.

• Wyszukiwanie informacji o programie (PI)

Wyszukiwanie kodu informacji stacji (PI) roz-
poczyna się automatycznie, jeżeli nie znale-
ziono odpowiedniej stacji przy użyciu auto-
matycznej funkcji przełączania częstotliwoś-
ci, o której mowa powyżej. Funkcja PI
sprawdza wszystkie stacje RDS o tym samym
kodzie PI. Podczas wyszukiwania dźwięk jest
wyciszony, a na ekranie wyświetlany jest ko-
munikat [Searching...]. Wyszukiwanie PI zos-
taje przerwane po odnalezieniu odpowied-
niej stacji. Jeżeli żadna stacja nie zostanie
znaleziona podczas przeszukiwania wszyst-
kich częstotliwości, urządzenie powraca do
częstotliwości ostatnio odbieranej stacji.

• Funkcja Enhanced Other Network (EON) (Dostępna
także przy wyłączonym trybie AF.)

Jeśli dostępne są dane EON, możliwe jest au-
tomatyczne przełączanie się na inne zapa-
miętanych stacje w tej samej sieci. Można
także używać innych usług oferowanych
przez sieć. Jeżeli radio przełączone jest na
zakres fal FM, lampka kontrolna EON włącza
się podczas odbioru stacji obsługujących
system RDS EON.

Funkcje systemu RDS:

• Funkcja Programme Service (PS) (wyświetlanie na-
zwy stacji)
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Po ustawieniu stacji nadającej informacje
RDS za pomocą ręcznego strojenia lub wy-
szukiwania, system odbierze dane RDS i wy-
świetlona zostanie nazwa stacji.

• Funkcja przerywania programu w sytuacjach nad-
zwyczajnych (więcej informacji znajdziesz w spe-
cyfikacji systemu ALARM INTERRUPTION — EBU)

Po odebraniu przez radio kodu PTY 31 (kod
komunikatu nadzwyczajnego), aktualne od-
twarzanie zostaje przerwane i nadany zostaje
komunikat specjalny. Na wyświetlaczu poja-
wia się napis “PTY31 ALARM”. Głośność tego
komunikatu jest taka sama, jak głośność in-
formacji drogowych. Po zakończeniu nad-
awania komunikatu nadzwyczajnego, sys-
tem powraca do poprzedniego odtwarzania.

Informacje drogowe (TA):

Funkcja TA działa w trybie audio.

Aby włączyć ten tryb, wybierz klawisz [Menu], a
następnie naciśnij przycisk <ENTER>, aby
wyświetlić ekran ustawień audio. Wybierz kla-
wisz [TA (Traffic Announcement)] lub “TA” przy
pomocy sterownika INFINITI. Każde naciśnięcie
przycisku <ENTER> powoduje na przemian włą-
czenie (ON) bądź wyłączenie (“OFF”) trybu TA.
Gdy tryb TA jest włączony, wyświetlana jest iko-
na TA.

• Tryb TA zostaje również wybrany po naciśnięciu
przycisku TA.

• Tryb TA działa bez względu na to, czy tryb AF jest
włączony, czy nie.

Włączenie trybu TA uruchamia funkcje wymie-
nione poniżej:

• Funkcja automatycznego odsłuchiwania komuni-
katów drogowych

Jeżeli odebrany zostanie komunikat drogowy
przy włączonym trybie TA, to komunikat ten
zostanie odtworzony, a głośność zwiększona
do zadanego poziomu. Zostaje wyświetlona
opcja [Traffic Information].

Po zakończeniu odtwarzania komunikatu drogo-
wego urządzenie powróci do źródła sygnału,
który był odtwarzany przed komunikatem, a
głośność - do poprzedniego poziomu. W przy-
padku stacji EON odbiór stacji radiowych jest
przerywany komunikatami nadawanymi przez
inna stację EON.

Jeśli w czasie odbioru komunikatu informacji
drogowych naciśnięty zostanie przycisk, TA, tryb
automatycznego przełączania na informacje
drogowe zostanie wyłączony. Tryb TA powraca
do stanu gotowości.

Tryb REG (Regionalny):

Niektóre stacje radiowe powiązane są ze stacja-
mi na innych obszarach, ponieważ z powodu
ograniczonej ilości nadajników ich zasięg jest
ograniczony. Jeśli podczas jazdy sygnał jednej
stacji stanie się słaby, funkcja RDS może auto-

matycznie przełączyć się na inną stację lokalną,
nadającą na danym obszarze, której sygnał jest
mocniejszy.

Jeśli tryb REG włączony jest podczas odbierania
stacji lokalnej w paśmie FM, system będzie od-
bierał tę stację, bez przełączania się na inne.

Aby włączyć ten tryb, wybierz klawisz [Menu], a
następnie naciśnij przycisk <ENTER>, aby
wyświetlić ekran ustawień audio. Wybierz kla-
wisz [REG (Regional)] lub “REG” przy pomocy
sterownika INFINITI. Każde naciśnięcie przyci-
sku <ENTER> powoduje na przemian włączenie
(ON) bądź wyłączenie (“OFF”) trybu REG.

Automatyczny powrót do poprzedniej stacji:

W trybie audio, jeśli ostatnia ustawiona stacja
nie udostępnia informacji RDS/EON, radio auto-
matycznie przejdzie do stacji obsługującej sys-
tem RDS/EON.

Po powrocie do trybu radia wybrana zostaje po-
przednia stacja.

Automatyczny powrót do poprzedniej stacji od-
bywa się w przypadku gdy:

• Jeśli przy włączonym trybie AF i wyłączonym trybie
TA, przez ponad 25 sekund nie zostaną odebrane
informacje RDS.

• Jeśli przy wyłączonym trybie AF i włączonym trybie
TA, przez ponad 25 sekund nie zostanie odebrany
sygnał stacji radiowej nadającej informacje drogo-
we.
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• Jeśli przy wyłączonych trybach AF i TA, przez ponad
25 sekund nie zostanie odebrany sygnał RDS stacji
radiowej nadającej informacje drogowe.

Głośność trybu TA:

Aby ustawić poziom głośności TA, wykonaj na-
stępujące czynności:

1. Wybierz klawisz [Menu] przy pomocy sterow-
nika INFINITI, a następnie naciśnij przycisk
<ENTER>.

2. Wybierz klawisz [TA Volume] i naciśnij przy-
cisk <ENTER>.

3. Zwiększ (+) lub zmniejsz (−) głośność.

4. Naciśnij przycisk <ENTER>, aby potwierdzić
wybór.

Aby powrócić do głównego ekranu audio, dwu-
krotnie naciśnij przycisk <BACK> lub jeden raz
przycisk <DISC>,·<AUX> lub przycisk wyboru za-
kresu fal radiowych.

UWAGA

Zwiększenie poziomu głośności dla funkcji dostoso-
wania głośności do prędkości pojazdu spowoduje
szybszy wzrost głośności podczas zwiększania pręd-
kości. (Patrz: “Korzystanie z przycisku SETTING” we
wcześniejszej części rozdziału).

Obsługa odtwarzacza płyt
kompaktowych (CD)
System audio działa po włączeniu stacyjki do
położenia ACC lub ON.

OSTROŻNIE

• Nie wciskaj na siłę płyty kompaktowej w szczelinę.
Może to doprowadzić do uszkodzenia odtwarza-
cza.

• Nie używaj płyt o średnicy 8 cm (3,1 in).

Przycisk:

Jeżeli przycisk <DISC> zostanie naciśnięty, gdy
system audio jest wyłączony a płyta CD jest za-
ładowana, system audio włączy się i rozpocznie
odtwarzanie płyty CD.

Jeżeli odtwarzany jest dźwięk z innego źródła i
przy załadowanej płycie CD zostanie naciśnięty

przycisk <DISC>, system automatycznie wyłączy
źródło dźwięku i uruchomi odtwarzanie płyty
CD.

Przewijanie do przodu/Przewijanie
do tyłu/Automatyczne wyszukiwanie:

Jeśli podczas odtwarzania płyty CD zostanie na-
ciśnięty i przytrzymany przycisk m lub m ,
będzie ona nadal odtwarzana podczas przewija-
nia do przodu lub do tyłu. Po zwolnieniu przy-
cisku odtwarzanie powróci do normalnej pręd-
kości.

Jeśli podczas odtwarzania płyty CD zostanie na-
ciśnięty przycisk m lub m , system odtwo-
rzy następną ścieżkę na płycie lub powróci do
początku aktualnie odsłuchiwanej ścieżki (lub
odtworzy poprzednią ścieżkę, jeśli przycisk zos-
tanie naciśnięty w ciągu pierwszych 3 sekund
trwania utworu).

Gdy wyświetlany jest ekran trybu odtwarzania
płyty CD, do wyboru ścieżek również można użyć
sterownika INFINITI. (W górnej części wyświetla-
cza widoczny będzie napis [CD]).

SAA3229Z
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Przycisk odtwarzania losowego/
powtarzania utworów:

Aby zmienić tryb odtwarzania, naciśnij kilka razy
przyciskm ; po kolejnych naciśnięciach tryb
zmienia się następująco:

(CD)

(Normal)/[Repeat All] (tryb normalny/powtarza-
nie wszystkich ścieżek) → [Repeat Track] (po-
wtarzanie jednej ścieżki) → [MIX Disc] (zawar-
tość płyty w kolejności losowej) → (Normal)/
[Repeat All] (tryb normalny/powtarzanie
wszystkich ścieżek)

(Płyta CD z plikami MP3/WMA/AAC) (jeśli są ob-
sługiwane)

(Normal)/[Repeat All] (tryb normalny/powtarza-
nie wszystkich ścieżek) → [Repeat Folder] (po-
wtarzanie folderu) → [Repeat Track] (powtarza-
nie ścieżki) → [MIX Disc] (zawartość płyty w
kolejności losowej) → [MIX Folder] (zawartość
folderu w kolejności losowej) → (Normal)/[Re-
peat All] (tryb normalny/powtarzanie wszyst-
kich ścieżek)

Odtwarzanie plików w formacie MP3/WMA/
AAC (jeśli są obsługiwane):

Po załadowaniu do odtwarzacza płyty CD z plika-
mi w formacie MP3/WMA/AAC (jeśli są obsługi-
wane) zawierającymi dane tekstowe (takie jak
nazwa folderu głównego, nazwa podfolderu, ty-

tuł utworu, nazwa wykonawcy), na wyświetlaczu
pojawią się wybrane informacje tekstowe.

W celu przejścia do następnego folderu, lub do
następnej pozycji w tym samym folderze, mo-
żesz:

– użyć sterownika INFINITI

– obrócić pokrętło wyboru folderu

– użyć przycisku strojenia na kierownicy

a następnie nacisnąć przycisk <ENTER>, aby ot-
worzyć podfolder. Na kolejnym ekranie zostaną
wyświetlone pliki MP3/WMA/AAC (jeśli są ob-
sługiwane) lub kolejne podfoldery. Aby powró-
cić do poprzedniego folderu, naciśnij przycisk
<BACK>m .

Podczas odtwarzania płyty CD z plikami w forma-
cie MP3/WMA/AAC (jeśli są obsługiwane), po
kilkakrotnym naciśnięciu przycisku m tryb
odtwarzania zmienia się w następującej kolej-
ności:

(Normal) (tryb normalny) → [Repeat Folder] (po-
wtarzanie folderu) → [Repeat Track] (powtarza-
nie ścieżki) → [MIX Disc] (zawartość płyty w
kolejności losowej) → [MIX Folder] (zawartość
folderu w kolejności losowej) → (Normal)

Repeat Folder: Odtwarzacz będzie powtarzał
odtwarzanie wszystkich plików
MP3/WMA/AAC (jeśli są obsłu-
giwane) znajdujących się w bie-
żącym folderze.

Repeat Track: Odtwarzacz będzie powtarzał
odtwarzanie jednego utworu.

MIX Disc: Wszystkie utwory na jednej płycie
CD będą odtwarzane w losowej
kolejności.

MIX Folder: Wszystkie utwory MP3/WMA/AAC
(jeśli są obsługiwane) znajdujące
się w bieżącym folderze będą od-
twarzane w kolejności losowej.

Przycisk wysuwania płyty:

Aby wysunąć płytę CD, naciśnij przyciskwysuwa-
nia płyty m .

Gdy przycisk zostanie naciśnięty podczas od-
twarzania płyty CD, płyta wysunie się i system
audio wyłączy się.

Jeżeli po wysunięciu płyta nie zostanie zdjęta z
tacki, będzie wciągnięta z powrotem do szczeli-
ny, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Przycisk:

Naciśnij przycisk <AUX>, aby odtworzyć ścieżki z
urządzenia iPod, audio Bluetooth® (jeśli na wy-
posażeniu), karty pamięci USB lub innego urzą-
dzenia zewnętrznego. Patrz punkt “Gniazdo wejś-
ciowe USB (uniwersalna magistrala szeregowa)” w dal-
szej części rozdziału oraz “Obsługa odtwarzacza
iPod” w dalszej części rozdziału.
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Ustawienia CD
Informacje dotyczące ustawień odtwarzacza CD
są wyświetlane na ekranie. Układ graficzny i ele-
menty wyświetlane na ekranie mogą się różnić
w zależności od kraju i modelu pojazdu.

Wybierz klawisz [Menu] przy pomocy sterownika
INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>, aby wyregu-
lować poniższe ustawienia.

Modele z ekranem dotykowym:

• [Play Mode]:

Wybierz odpowiedni tryb odtwarzania przy
pomocy sterownika INFINITI, a następnie na-
ciśnij przycisk <ENTER>.

• [Record to Music Box]:

Gdy funkcja Automatyczne nagrywanie nie
jest włączona, możesz nagrać w trybie ma-
nualnym ścieżkę CD, która jest aktualnie od-
twarzana. Można wybrać utwory do nagrania.

• [Title Text Priority]:

Przy dodawaniu informacji o tytule do nagry-
wanej ścieżki, dane te można pobrać z bazy
Gracenote lub załadować informacje teksto-
we z płyty CD (wyłącznie płyta zawierająca
informacje tekstowe).

• [Automatic Recording]:

Gdy ta opcja jest włączona (ON), system Mu-
sic Box rozpoczyna nagrywanie utworów na
twardym dysku/karcie pamięci automatycz-
nie po wsunięciu płyty CD.

• [Recording Quality]:

Ustaw jakość nagrywania 105 kbps lub
132 kbps. Domyślnie jest ona ustawiona na
132 kbps.

Modele bez ekranu dotykowego:

• [Text]:

Aby wyświetlić informacje tekstowe płyty CD
na ekranie (tylko dla płyt CD z zaprogramowa-
nym tekstem), wybierz klawisz [Text] na ekra-
nie podczas odtwarzania płyty CD. Na ekra-
nie zostaną wyświetlone poniższe informacje
tekstowe.

(CD)

– Tytuł płyty

– Tytuł ścieżki

(Płyta CD z plikami MP3/WMA)

– Nazwa folderu

– Nazwa pliku

– Tytuł utworu

– Tytuł albumu

– Wykonawca

• [Automatic Recording]:

Gdy ta opcja jest włączona (ON), system Mu-
sic Box rozpoczyna nagrywanie utworów na
twardym dysku/karcie pamięci automatycz-
nie po wsunięciu płyty CD.

• [Recording Quality]:

Ustaw jakość nagrywania na 96 kbps, 128
kbps lub 192 kbps. Domyślnie jest ona usta-
wiona na 128 kbps.

SAA2608Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2609Z

Modele bez ekranu dotykowego
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DZIAŁANIE ODTWARZACZA PŁYT DVD
(jeśli na wyposażeniu)

Środki ostrożności

• Jeśli zamierzasz korzystać z Systemu cyfrowej roz-
rywki, uruchom silnik.

• Korzystaj z płyt DVD z kodem regionu “ALL” lub
kodem używanym w Twoim odtwarzaczu DVD. (Kod
regionu jest nadrukowany w formie niewielkiego
symbolu na wierzchniej stronie płyty DVD.) Odtwa-
rzacz DVD zainstalowany w pojeździe może odtwa-
rzać tylko płyty DVD zgodne z odpowiednim kodem
regionu.

• W niektórych krajach odtwarzanie filmów w pojaz-
dach jest całkowicie zabronione przepisami prawa,
bez względu na to, czy pojazd się porusza, czy jest
zaparkowany.

OSTRZEŻENIE

Kierowca nie może korzystać z systemu lub słuchawek
podczas jazdy - cała uwaga powinna być skupiona na
prowadzeniu pojazdu.

OSTROŻNIE

• Korzystaj z odtwarzacza DVD tylko wtedy, gdy sil-
nik jest włączony. Korzystanie z odtwarzacza DVD
przez dłuższy okres czasu przy wyłączonym silni-
ku może spowodować rozładowanie akumulatora.

• Nie dopuszczaj wilgoci do systemu. Nadmierna
wilgoć, na przykład w postaci rozlanych płynów,
może spowodować awarię systemu.

• Zamontowany w pojeździe odtwarzacz DVD nie za-
pewnia pełnej zgodności z wszystkimi funkcjami
formatów typu VIDEO-CD.

Ustawienia wyświetlacza
Aby wyregulować ustawienia przedniego wy-
świetlacza, podczas odtwarzania płyty DVD na-
ciśnij przycisk <SETTING>, wybierz klawisz
[Display] przy pomocy sterownika INFINITI, a na-
stępnie naciśnij przycisk <ENTER>.

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz (ON/OFF),
wyregulować jasność, odcień, barwę lub kon-
trast ekranu, wybierz odpowiedni klawisz przy
pomocy sterownika INFINITI i naciśnij przycisk
<ENTER>.

Każdy z tych parametrów możesz wtedy regulo-
wać przy pomocy sterownika INFINITI. Po doko-
naniu zmian naciśnij przycisk <BACK>, aby za-
pisać ustawienia.

ODTWARZANIE PŁYTY DVD (jeśli na
wyposażeniu)

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

SAA2979Z

Modele z ekranem dotykowym

JVH1127XZ

Modele bez ekranu dotykowego
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Przycisk DISC
Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu tak,
żeby osoby znajdujące się na przednich siedze-
niach mogły obsługiwać odtwarzacz DVD pod-
czas oglądania obrazu.

Wciśnij przycisk <DISC> znajdujący się na tablicy
rozdzielczej i przełącz monitor w tryb DVD.

Po załadowaniu płyty DVD, zostanie ona auto-
matycznie odtworzona.

Jeśli podczas odtwarzania płyty DVD zostanie
naciśnięty przycisk <DISC> na tablicy rozdziel-
czej, zostanie wyświetlony ekran obsługi. Ekran
wyłączy się automatycznie po pewnym czasie.
Aby go ponownie włączyć, jeszcze raz naciśnij
przycisk <DISC>.

Przyciski odtwarzacza DVD
Aby sterować napędem DVD, wybierz pożądany
klawisz wyświetlany na ekranie z opcjami przy
pomocy sterownika INFINITI.

PAUSE:

Wybierz klawisz “m ” i wciśnij <ENTER>, aby
wstrzymać odtwarzanie płyty DVD. Aby wznowić
odtwarzanie płyty, naciśnij klawisz [Play].

PLAY:

Wybierz klawisz “m ” i wciśnij <ENTER>, aby
rozpocząć odtwarzanie płyty DVD, np. po wstrzy-
maniu odtwarzania.

STOP:

Wybierz klawisz “m ” i wciśnij <ENTER>, aby
zakończyć odtwarzanie płyty DVD.

/ SKIP:

Wybierz klawisz “m ” lub “m ” i naciśnij
przycisk <ENTER>, aby pominąć rozdział
(rozdziały) w kierunku do przodu lub do tyłu. Od-
twarzacz pominie w kierunku do przodu lub do
tyłu tyle rozdziałów, ile razy naciśniesz przycisk
<ENTER>.

[CM >>] lub [CM <<]
(DVD-VIDEO,
DVD-VR):

Po wybraniu “m ” lub “m ” i naciśnięciu
przycisku <ENTER>, aktualnie odtwarzany noś-
nik zostanie przewinięty do przodu/do tyłu o
określoną liczbę sekund. Użyj tej funkcji, aby
pominąć reklamy.

Top menu (górne menu):

Po wybraniu sterownikiem INFINITI klawisza
[Top Menu] na ekranie i naciśnięciu przycisku
<ENTER> podczas odtwarzania płyty DVD, zos-
tanie wyświetlone górne menu powiązane z pły-
tą. Aby zapoznać się ze szczegółami, przeczytaj
wskazówki na płycie.

Ustawienia DVD
Wybierz klawisz [Settings] przy pomocy sterow-
nika INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>, aby wy-
regulować poniższe ustawienia.

SAA2412Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA3087Z

Modele bez ekranu dotykowego
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[Key] (DVD-VIDEO) (modele z ekranem
dotykowym):

Wyświetlone zostaną klawisze powiązane z ob-
sługą menu DVD.

m
Przesuń kursor, aby wybrać menu
DVD.

[Enter]: Wejdź do wybranego menu.
[Move]: Zmień miejsce na ekranie,

poruszając klawiszem sterowania.
[Back]: Powróć do poprzedniego ekranu.

m [Hide]: Ukryj klawisz sterowania.

[Title Menu] (DVD-VIDEO):

Przedstawione zostaną opcje menu powiązane
z poszczególnymi płytami. Szczegółowe infor-
macje znajdziesz na instrukcji dołączonej do
płyty.

[Title Search] (DVD-VIDEO):

Po każdym naciśnięciu przycisku “+” lub “−”
zostanie wyświetlona scena powiązana z kolej-
nym/poprzednim tytułem.

[10Key Search] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD-DA):

Wybierz pozycję [10Key Search] i naciśnij
<ENTER>, aby otworzyć ekran wprowadzania
cyfr.

Wprowadź cyfrę szukanego elementu i wybierz
klawisz [OK] za pomocą sterownika INFINITI. Na-

stępnie naciśnij przycisk <ENTER>. Rozpocznie
się odtwarzanie odpowiedniego tytułu/rozdzia-
łu lub grupy/ścieżki.

[Surround Information] (jeśli na wyposażeniu):

Wybierz pozycję [Surround Information] i naciś-
nij przycisk <ENTER>. Pojawi się ekran z informa-
cjami o dźwięku przestrzennym.

[Angle] (DVD-VIDEO):

Jeśli płyta DVD zawiera nagrania zarejestrowane
z różnych ujęć (jak w przypadku obrazu rucho-
mego), można zmienić bieżące ujęcie na inne.

Wybierz klawisz [Angle] i naciśnij przycisk
<ENTER>. Po naciśnięciu przycisku “+” lub “−”
ujęcie kamery zmieni się.

[Angle Mark] (DVD-VIDEO):

Gdy ta opcja jest włączona, znak ujęcia z innej
kamery pojawi się na dole ekranu, jeśli dana
scena została zarejestrowana pod innym kątem.

[Menu Skip] (DVD-VIDEO):

Po włączeniu funkcji [Menu Skip] opcje menu
płyty DVD zostaną automatycznie wybrane, a za-
wartość płyty będzie odtwarzana bezpośrednio
po jej włożeniu. W przypadku niektórych płyt
funkcja bezpośredniego odtwarzania po włoże-
niu może nie działać, nawet jeśli ta opcja jest
włączona.

[CM Skip] (DVD-VIDEO) (modele z ekranem
dotykowym):

Liczbę sekund dla opcji CM Skip można ustawić
na wartość 15, 30 lub 60.

[DRC] (DVD-VIDEO):

DRC (kompresja dynamiki) pozwala dostroić za-
kres dynamiki dźwięku nagranego w formacie
Dolby Digital.

[DOWN MIX] (DVD-VIDEO) (jeśli na wyposaże-
niu):

Umożliwia konwersję nagrania wielokanałowe-
go na tradycyjne nagranie dwukanałowe (ste-
reo).

[DVD Language] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD):

Wybierz opcję [DVD Language] i naciśnij
<ENTER>, aby otworzyć ekran wprowadzania
cyfr.

Wprowadź cyfrę odpowiadającą żądanemu języ-
kowi i naciśnij klawisz [OK] przy pomocy wielo-
funkcyjnego kontrolera INFINITI. Następnie na-
ciśnij przycisk <ENTER>. Język głównego menu
DVD zmieni się na wybrany język.

[Display]:

Wyreguluj jakość obrazu na ekranie, wybierając
elementy regulacji i naciskając przycisk
<ENTER>.

4-82 Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio



[Audio]:

Wybierz preferowany język przy pomocy sterow-
nika INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

[Subtitle] (DVD-VIDEO):

Wybierz preferowany język przy pomocy sterow-
nika INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

Aby wyłączyć napisy, wciśnij i przytrzymaj przy-
cisk <ENTER>, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

[Display Mode] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD):

Wybierz tryb wyświetlania [Full], [Wide], [Nor-
mal] lub [Cinema] przy pomocy sterownika
INFINITI, a następnie ponownie wciśnij przycisk
<ENTER>.

[Play Mode]:

Wybierz odpowiedni tryb odtwarzania przy po-
mocy sterownika INFINITI, a następnie naciśnij
przycisk <ENTER>.

GNIAZDO WEJŚCIOWE USB (uniwersalna
magistrala szeregowa)

Informacje dotyczące pamięci USB są wyświet-
lane na ekranie.

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

Podstawowa obsługa systemu audio
Otwórz pokrywę konsoli i podłącz pamięć USB
j1 w zilustrowany sposób. Następnie kilkakrot-
nie naciśnij przycisk <AUX>, aby przejść do trybu
pamięci USB.

Jeśli system wyłączono podczas korzystania z
karty pamięci USB, naciśnięcie przycisku
ON·OFF spowoduje odtworzenie plików z karty
pamięci USB.

Informacje dotyczące pamięci USB są wyświet-
lane na ekranie. Układ graficzny i elementy wy-
świetlane na ekranie mogą się różnić w zależ-
ności od kraju i modelu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządzenia
USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją uwagę.
Rozproszenie może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem i prowadzić do groźnego wypadku i odnie-
sienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nie używaj siły podczas podłączania urządzenia
USB do gniazda USB. Próba wsunięcia urządzenia
USB do gniazda pod kątem lub nieodpowiednią
stroną może spowodować uszkodzenie urządzenia
i gniazda. Upewnij się, że urządzenie jest prawid-
łowo podłączone do gniazda USB.

• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciągnij za
pokrywę gniazda (jeśli na wyposażeniu). Może to
spowodować uszkodzenie gniazda i pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w któ-
rym może zostać nieumyślnie pociągnięty. Pociąg-
nięcie przewodu może spowodować uszkodzenie
gniazda.

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowe-
go użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj
do jego instrukcji obsługi.

SAA3230Z
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Odtwarzane pliki
Odtwarzane są tylko pliki spełniające poniższe
warunki.

Pliki muzyczne:

• Format pliku: MP3 (“.mp3”), WMA (“.wma”), AAC
(“.aac”), M4A (“.m4a”)

• Rozmiar pliku: maksymalnie 2 gigabajty.

Pliki filmowe:

• Format pliku: DivX (“.divx”), MPEG4 (ASF) (“.asf”,
“.avi”).

• Rozmiar pliku: maksymalnie 2 gigabajty.

Wybieranie plików (modele z ekranem
dotykowym)
Jeśli w pamięci USB zmagazynowane są zarówno
pliki muzyczne, jak i filmowe, pojawi się wyska-
kujące menu wyboru. Jeśli zmagazynowane są

albo pliki muzyczne albo filmowe, zostaną one
natychmiast odtworzone bez elementu wyska-
kującego menu wyboru.

Jeśli dany plik objęty jest ograniczeniem ogląda-
nia, pojawi się wyskakujące menu dla sprawdze-
nia pozostałego limitu odtwarzania. Przed od-
tworzeniem sprawdź komunikat na ekranie.

W niektórych krajach ze względu na obowiązu-
jące przepisy pasażerowie z przodu pojazdu mo-
gą odtwarzać z pamięci USB tylko dźwięk, na-
tomiast nie mogą wyświetlać obrazów, nawet
jeśli pojazd jest zaparkowany.

Obsługa plików muzycznych
AUX:

Jeśli przycisk <AUX> zostanie naciśnięty przy wy-
łączonym systemie i podłączonej karcie pamięci
USB, system automatycznie się włączy.

Jeśli przy podłączonej karcie pamięci USB od-
twarzane jest inne źródło dźwięku, naciśnij kilka

SAA2414Z

SAA2415Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2611Z

Modele bez ekranu dotykowego
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razy przycisk <AUX>, aż środkowy wyświetlacz
przejdzie do trybu obsługi pamięci USB.

Przewijanie do przodu/Przewijanie
do tyłu/Automatyczne wyszukiwanie:

Po naciśnięciu przycisku m lub m i przy-
trzymaniu go podczas odtwarzania utworów z
pamięci USB, będą one odtwarzane w trakcie
przewijania do przodu lub do tyłu. Po zwolnieniu
tego przycisku, pamięć USB powróci do normal-
nej prędkości odtwarzania. Jeśli podczas odtwa-
rzania z pamięci USB zostanie naciśnięty przy-
cisk m lub m , system odtworzy następny
utwór z pamięci USB lub powróci do początku
aktualnie odsłuchiwanego utworu.

Jeśli przycisk przewijania do tyłu zostanie na-
ciśnięty w ciągu pierwszych 3 sekund odtwarza-
nia utworu, zostanie odtworzony poprzedni ut-
wór.

Sterownika INFINITI można również użyć w celu
wybrania ścieżek podczas, gdy używana jest pa-
mięć USB.

Wybór folderu:

Aby przejść do innego folderu na karcie pamięci
USB, obróć pokrętło wyboru folderu z plikami
MP3/WMA/AAC (jeśli są obsługiwane).

Przycisk MIX•RPT:

Aby zmienić tryb odtwarzania, naciśnij kilka razy
przyciskm ; po kolejnych naciśnięciach tryb
zmienia się następująco:

(Normal)/[Repeat All] (tryb normalny/powtarza-
nie wszystkich ścieżek) → [Repeat Folder] (po-
wtarzanie folderu) → [Repeat Track] (powtarza-
nie ścieżki) → [MIX All] (odtwarzanie losowe
wszystkich ścieżek) → [MIX Folder] (zawartość
folderu w kolejności losowej) → (Normal)/[Re-
peat All] (tryb normalny/powtarzanie wszyst-
kich ścieżek)

[Text] (modele bez ekranu dotykowego):

Jeśli podczas odtwarzania plików z karty pamię-
ci USB, sterownikiem INFINITI wybierzesz kla-
wisz [Text], a następnie naciśniesz przycisk
<ENTER>, na ekranie zostaną wyświetlone poniż-
sze informacje tekstowe.

• [Folder title]

• [File title]

• [Song title]

• [Album Title]

• [Artist]

[Menu] (modele z ekranem dotykowym):

Podczas odtwarzania dostępne są niektóre op-
cje. W razie konieczności, wybierz jeden z po-
niższych elementów wyświetlanych na ekranie.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami doty-
czącymi poszczególnych elementów.

• [Movie Playback]:

Odtwarzane są pliki filmowe zmagazynowa-
ne w pamięci USB. Element ten wyświetla się
tylko, gdy w pamięci USB zapisane są pliki
filmowe.

• [Folder List] :

Ukazuje się lista folderów znajdujących się w
pamięci USB.

SAA2416Z
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• [Play Mode]:

Wybierz odpowiedni tryb odtwarzania przy
pomocy sterownika INFINITI, a następnie na-
ciśnij przycisk <ENTER>.

Obsługa plików filmowych (modele z
ekranem dotykowym)
Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu tak,
żeby osoby znajdujące się na przednich siedze-
niach mogły obsługiwać pamięć USB podczas
oglądania plików filmowych.

AUX:

Jeśli przycisk <AUX> zostanie naciśnięty przy wy-
łączonym systemie i podłączonej karcie pamięci
USB, system automatycznie się włączy.

Jeśli przy podłączonej karcie pamięci USB od-
twarzane jest inne źródło dźwięku, naciśnij kilka
razy przycisk <AUX>, aż środkowy wyświetlacz
przejdzie do trybu obsługi pamięci USB.

Klawisze sterowania
Aby sterować pamięcią USB, wybierz pożądany
klawisz wyświetlany na ekranie kontrolnym przy
pomocy sterownika INFINITI.

PAUSE:

Wybierz klawisz “m ” i naciśnij przycisk
<ENTER>, aby wstrzymać odtwarzanie pliku fil-
mowego. Aby wznowić odtwarzanie, użyj klawi-
sza [Play].

PLAY:

Wybierz klawisz “m ” i naciśnij przycisk
<ENTER>, aby rozpocząć odtwarzanie pliku fil-
mowego, np. po wstrzymaniu odtwarzania.

STOP:

Wybierz klawisz “m ” i naciśnij przycisk
<ENTER>, aby zakończyć odtwarzanie pliku fil-
mowego.

POMIŃ:

Wybierz klawisz “m ” lub “m ” i naciśnij
przycisk <ENTER>, aby pominąć rozdział
(rozdziały) w kierunku do przodu lub do tyłu. Od-
twarzacz pominie w kierunku do przodu lub do
tyłu tyle rozdziałów, ile razy naciśniesz przycisk
<ENTER>.

[List]:

Przy pomocy sterownika INFINITI wybierz kla-
wisz [List] na ekranie obsługi plików filmowych i
naciśnij przycisk <ENTER> w celu wyświetlenia
listy plików.

[Ustawienia]:

Wybierz klawisz [Settings] przy pomocy sterow-
nika INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>, aby wy-
regulować poniższe ustawienia.

• [Audio File Playback]:

Odtwarzane są pliki muzyczne zmagazyno-
wane w pamięci USB. Element ten jest wy-
świetlany jedynie, gdy w pamięci USB zapi-
sane są pliki muzyczne.

• [Play Mode]:

Włączony zostaje tryb odtwarzania.

SAA2929Z

SAA2418Z
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• [10Key Search] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD-DA):

Wybierz pozycję [10Key Search] i naciśnij
<ENTER>, aby otworzyć ekran wprowadzania
cyfr.

Wprowadź cyfrę szukanego elementu i wy-
bierz klawisz [OK] za pomocą sterownika
INFINITI. Następnie naciśnij przycisk
<ENTER>. Rozpocznie się odtwarzanie odpo-
wiedniego tytułu/rozdziału lub grupy/ścież-
ki.

• [Display]:

Wyreguluj jakość obrazu na ekranie, wybie-
rając elementy regulacji i naciskając przycisk
<ENTER>.

• [DRC]:

DRC (Kompresja dynamiki) pozwala na do-
strojenie zakresu dynamiki dźwięku zapisa-
nego w formacie Dolby Digital.

• [Audio]:

Wybierz preferowany język przy pomocy ste-
rownika INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

• [Subtitle]:

Wybierz preferowany język przy pomocy ste-
rownika INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

• [Display Mode]:

Używając sterownika INFINITI, wybierz tryb
[Normal], [Wide], [Cinema] lub [Full] i naciśnij
przycisk <ENTER>.

OBSŁUGA ODTWARZACZA iPod

Informacje dotyczące odtwarzacza iPod są wy-
świetlane na ekranie. Układ graficzny i elementy
wyświetlane na ekranie mogą się różnić w za-
leżności od modelu pojazdu.

Podłączanie odtwarzacza iPod

Otwórz pokrywę konsoli i podłącz kabel iPoda
do złącza USB. W czasie połączenia z pojazdem
bateria odtwarzacza iPod jest doładowywana.

Po podłączeniu do systemu audio w pojeździe,
na wyświetlaczu odtwarzacza iPod pojawi się
ekran INFINITI. Po podłączeniu odtwarzacz iPod
można obsługiwać jedynie przy pomocy elemen-
tów sterowania pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządzenia
USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją uwagę.
Rozproszenie może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem i prowadzić do groźnego wypadku i odnie-
sienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nie używaj siły podczas podłączania urządzenia
USB do gniazda USB. Próba wsunięcia urządzenia
USB do gniazda pod kątem lub nieodpowiednią
stroną może spowodować uszkodzenie gniazda.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo pod-
łączone do gniazda USB.

• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciągnij za
pokrywę gniazda. Może to spowodować uszkodze-
nie gniazda i pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w któ-
rym może zostać nieumyślnie pociągnięty. Pociąg-
nięcie przewodu może spowodować uszkodzenie
gniazda.

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowe-
go użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj
do jego instrukcji obsługi.

SAA2964Z
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Kompatybilność
Kompatybilne są poniższe modele:

Modele z ekranem dotykowym:

• iPod piątej generacji (oprogramowanie sprzętowe
w wersji 1.2.3 lub późniejszej)

• iPod Classic (oprogramowanie sprzętowe w wersji
1.1.1 lub nowszej)

• iPod touch pierwszej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 2.0.0 lub późniejszej)

• iPod touch drugiej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1,2.3 lub późniejszej)

• iPod nano pierwszej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.3.1 lub późniejszej)

• iPod nano drugiej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.1.3 lub późniejszej)

• iPod nano trzeciej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.1 lub późniejszej)

• iPod nano czwartej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.0.2 lub późniejszej)

Modele bez ekranu dotykowego:

• iPod piątej generacji (oprogramowanie sprzętowe
w wersji 1.3)

• iPod Classic pierwszej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.1.2 PC)

• iPod Classic drugiej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 2.0 PC)

• iPod touch pierwszej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 2.1)

• iPod touch drugiej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 2.1.1)

• iPod nano pierwszej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.3.1)

• iPod nano drugiej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.1.3)

• iPod nano trzeciej generacji (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.1 PC)

• iPhone trzeciej generacji (oprogramowanie sprzę-
towe w wersji 2.1)

Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe od-
twarzacza iPod zostało zaktualizowane.

Wskazówki dotyczące obsługi:

• Urządzeń iPod Shuffle oraz iPhone nie można uży-
wać z tym systemem.

• Niektóre funkcje iPoda mogą nie być dostępne w
tym systemie.

• W przypadku używania iPoda nano, audiobook mo-
że nie być wyświetlany na ekranie dla audiobooka.

Podstawowa obsługa systemu audio
Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
Następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk <AUX>,
aby przejść do trybu obsługi odtwarzacza iPod.

Jeśli system wyłączono podczas korzystania z
odtwarzacza iPod, naciśnięcie przycisku ON·OFF
spowoduje uruchomienie odtwarzacza.

Przycisk AUX:

Naciśnięcie przycisku <AUX> przy wyłączonym
systemie i podłączonym urządzeniu iPod spo-
woduje automatyczne włączenie systemu. Jeśli
przy podłączonym urządzeniu iPod odtwarzane
jest inne źródło dźwięku, naciśnij kilkakrotnie
przycisk <AUX>, aż środkowy wyświetlacz prze-
jdzie do trybu obsługi iPod.

Interfejs:

Interfejs obsługi widoczny na środkowym wy-
świetlaczu w pojeździe jest podobny do interfej-
su odtwarzacza iPod. Użyj sterownika INFINITI
oraz przycisku <ENTER>, aby dostosować usta-
wienia odtwarzacza iPod do własnych preferen-
cji.

Można wybrać poniższe elementy z ekranu listy
menu. Aby bliżej zapoznać się z poszczególnymi
elementami, zajrzyj do podręcznika obsługi
urządzenia iPod.

• [Now Playing]

• [Playlists]

• [Wykonawcy]

• [Albums]

• [Songs]

• [Podcasty]
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• [Genres]

• [Kompozytorzy]

• [Audiobooks]

• [Shuffle Songs]

Na ekranie dotykowym dostępne są również na-
stępujące klawisze:

• m : powrót do poprzedniego ekranu.

• m : odtwarza/zatrzymuje wybrany utwór.

Przewijanie do przodu/przewijanie
do tyłu/automatyczne wyszukiwanie:

Jeśli podczas korzystania z odtwarzacza iPod
przyciskm lubm zostanie naciśnięty i przy-
trzymany przez ponad 1,5 sekundy, iPod będzie
odtwarzał ścieżkę podczas przewijania do przo-
du lub do tyłu. Po zwolnieniu przycisku iPod po-
wróci do normalnej prędkości odtwarzania.

Jeśli podczas odtwarzania ścieżki z urządzenia
iPod zostanie krótko naciśnięty przycisk m
lub m , system odtworzy następną ścieżkę lub
powróci do początku aktualnie odsłuchiwanej
ścieżki (lub odtworzy poprzednią ścieżkę, jeśli
przycisk zostanie naciśnięty w ciągu pierwszych
3 sekund odtwarzania utworu).

Podczas odtwarzania utworów przez urządzenie
iPod, do wyboru ścieżek można również użyć
sterownika INFINITI.

Przycisk MIX·RPT:

Po naciśnięciu przycisku m podczas odtwa-
rzania danej ścieżki, rodzaj odtwarzania zmieni
się w następującym porządku:

[Shuffle Off]/Repeat Off] → [Shuffle Off]/[Re-
peat One] → [Shuffle Off]/[Repeat All] → [Shuff-
le Songs]/[Repeat Off] → [Shuffle Songs]/[Re-
peat All] → [Shuffle Albums]/[Repeat Off] →
[Shuffle Albums]/[Repeat All] → [Shuffle Off]/
Repeat Off]

OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO
BLUETOOTH® (jeśli na wyposażeniu)

Kompatybilność systemu nie jest gwarantowana
we wszystkich krajach.

Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja
Bluetooth® działają w tym samym paśmie częs-
totliwości (2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z
łączności Bluetooth® i bezprzewodowej sieci
LAN może spowodować spowolnienie lub prze-
rwanie połączenia, a także uciążliwy hałas. Pod-
czas korzystania z funkcji Bluetooth® zaleca się
wyłączenie komunikacji bezprzewodowej LAN
(Wi-Fi).

Informacje dotyczące uregulowań
prawnych
Znak towarowy Bluetooth®:

m

Bluetooth® jest znakiem to-
warowym stanowiącym włas-
ność Bluetooth SIG, Inc. i prze-
kazanym na mocy licencji fir-
mie Clarion Co., Ltd.

Deklaracja zgodności CE:

Niniejszym “Clarion Corporation” oświadcza, że
system AV jest zgodny z zasadniczymi wymaga-
niami i innymi stosownymi postanowieniami Dy-
rektywy 1999/5/EC.

m
Tworzenie powiązania telefonu z
zestawem głośnomówiącym
Informacje dotyczące odtwarzacza audio Blue-
tooth® są wyświetlane na ekranie. Układ gra-
ficzny i elementy wyświetlane na ekranie mogą
się różnić w zależności od kraju i modelu po-
jazdu.
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1. Naciśnij przycisk <SETTING> i wybierz klawisz
[Bluetooth] na wyświetlaczu przy pomocy ste-
rownika INFINITI. Następnie naciśnij przycisk
<ENTER>.

2. Wybierz pozycję [Pair Bluetooth Device] i na-
ciśnij przycisk <ENTER>.

3. System zażąda potwierdzenia rodzaju pod-
łączanych mediów: telefonicznego zestawu
głośnomówiącego lub urządzenia audio.
Podłączając urządzenie audio, wybierz opcję
[No] i naciśnij przycisk <ENTER>.

4. Gdy na ekranie pojawi się żądanie wprowa-
dzenia kodu [Passkey], użyj kompatybilnego
urządzenia audio Bluetooth®, aby wprowa-
dzić kod [Passkey]. Procedura podłączania

urządzenia audio różni się w zależności od
danego urządzenia audio. Aby zapoznać się
ze szczegółami, zajrzyj do Podręcznika użyt-
kownika urządzenia audio Bluetooth®.

Po zakończeniu procedury podłączania,
ekran powróci do wyświetlania menu usta-
wień Bluetooth®.

Podstawowa obsługa systemu audio
Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
Następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk <AUX>,
aby włączyć tryb audio Bluetooth®. Jeśli system
został wyłączony w trakcie odtwarzania ścieżki
z urządzenia audio Bluetooth®, naciśnięcie
przycisku ON·OFF spowoduje wznowienie
odtwarzania z urządzenia audio Bluetooth®.

Dostępność funkcji wstrzymywania odtwarza-
nia, zmiany ścieżek, przewijania do przodu,
przewijania do tyłu, odtwarzania losowego i po-
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wtarzania ścieżek zależy od urządzenia. Niektó-
re urządzenia mogą nie obsługiwać wszystkich
powyższych funkcji.

Przycisk AUX:

Jeśli przycisk <AUX> zostanie naciśnięty przy wy-
łączonym systemie i podłączonym urządzeniu
audio Bluetooth®, system automatycznie się
włączy. Jeśli przy podłączonym urządzeniu au-
dio Bluetooth® odtwarzane jest inne źródło au-
dio, naciśnij kilkakrotnie przycisk <AUX>, aż
środkowy wyświetlacz przejdzie do trybu audio
Bluetooth®.

Przewijanie do przodu/Przewijanie
do tyłu/Automatyczne wyszukiwanie:

Jeśli podczas odtwarzania ścieżki z urządzenia
audio Bluetooth® przycisk m lub m zos-
tanie naciśnięty i przytrzymany, urządzenie bę-
dzie odtwarzać ścieżkę podczas przewijania do
przodu lub do tyłu. Po zwolnieniu tego przyci-
sku, urządzenie audio Bluetooth® powróci do
normalnej prędkości odtwarzania.

Jeśli podczas odtwarzania ścieżki z urządzenia
audio Bluetooth® zostanie naciśnięty przycisk
m lub m , system odtworzy następną ścież-
kę lub powróci do początku aktualnie odsłuchi-
wanej ścieżki (lub odtworzy poprzednią ścieżkę,
jeśli przycisk zostanie naciśnięty w ciągu pierw-
szych 3 sekund odtwarzania utworu). Można

również użyć sterownika INFINITI w celu wyboru
ścieżek, gdy na wyświetlaczu pokazywany jest
ekran trybu audio Bluetooth®.

(U góry ekranu zostanie wyświetlony napis
[Bluetooth Audio]).

Przycisk MIX•RPT:

Aby zmienić tryb odtwarzania, naciśnij kilka razy
przyciskm ; po kolejnych naciśnięciach tryb
zmienia się następująco:

(Normal) (normalny) →[MIX All Tracks] (losowe
wybieranie wszystkich ścieżek) → [MIX Group]
(losowe wybieranie z grupy ścieżek) → [Repeat
1 Track] (powtarzanie 1 ścieżki) → [Repeat All
Tracks] (powtarzanie wszystkich ścieżek) → [Re-
peat Group] (powtarzanie grupy) → (Normal)
(normalny)

Dostępne tryby odtwarzania mogą się różnić w
zależności od sparowanego urządzenia audio.

Klawisze sterowania:

Aby sterować urządzeniem audio Bluetooth®,
wybierz klawisz wyświetlany na ekranie kontrol-
nym przy pomocy sterownika INFINITI.

Play

Wybierz klawisz “m ” i naciśnij przycisk
<ENTER>, aby rozpocząć odtwarzanie po jego
wstrzymaniu. Wybierz ten klawisz ponownie,
aby zatrzymać odtwarzanie audio.

Pause

Wybierz klawisz “m ” i naciśnij przycisk
<ENTER>, aby wstrzymać odtwarzanie utworów
w urządzeniu audio Bluetooth®. Wybierz ten
klawisz ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Menu:

Ekran ustawień trybu odtwarzania pojawi się po
wybraniu sterownikiem INFINITI klawisza [Menu]
i naciśnięciu przycisku <ENTER>.

Tryb odtwarzania:

Wybierz pożądany tryb odtwarzania z poniż-
szych opcji.

• MIX (jeśli jest obsługiwany)

Wybierz opcję [MIX OFF], [MIX All Tracks] lub
[MIX Group].

• Powtarzanie

Wybierz opcję [Repeat OFF], [Repeat 1 Track],
[Repeat All Tracks] lub [Repeat Group].
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Ustawienia BLUETOOTH®
Aby ustawić system urządzenia Bluetooth zgod-
nie z Twoimi preferencjami, naciśnij przycisk
<SETTING> na tablicy rozdzielczej i wybierz kla-
wisz [Bluetooth] na wyświetlaczu, a następnie
naciśnij przycisk <ENTER>.

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od kraju i mo-
delu pojazdu.

• [Bluetooth]

W przypadku wyłączenia tej konfiguracji, po-
łączenie pomiędzy urządzeniami Bluetooth
a modułem Bluetooth w pojeździe zostanie
anulowane.

• [Pair Bluetooth Device]

Do systemu można podłączyć urządzenia
Bluetooth. Maksymalnie można zarejestro-
wać 5 urządzeń Bluetooth.

• [Paired Device List]

Ukazuje się lista podłączonych urządzeń
Bluetooth.

• [Edit Bluetooth Information]

Informacje dotyczące podłączonych urzą-
dzeń Bluetooth mogą być edytowane, zaś za-
rejestrowane urządzenia Bluetooth można
wykasować.

• [Replace Handset]

Pamięć książki telefonicznej podłączonego
zestawu głośnomówiącego Bluetooth zosta-
nie przeniesiona do modułu wewnątrz pojaz-
du.

MUSIC BOX
System “Music Box” wyposażony w twardy
dysk/kartę pamięci umożliwia zapisanie utwo-
rów odtwarzanych z płyt kompaktowych. Pojem-
ność systemu wynosi 9,3 GB w modelach z ekra-
nem dotykowym lub 2,0 GB (w tym 800 MB na
pliki muzyczne) w modelach bez ekranu dotyko-
wego.

W systemie “Music Box” można zapisywać utwo-
ry z następujących rodzajów płyt CD:

• Płyty kompaktowe bez plików MP3/WMA/AAC

• Specyfikacja Hybrid Compact Disc Digital Audio
(Hybrid CD-DA) na płytach CD Super Audio

• Specyfikacja Compact Disc Digital Audio (CD-DA) w
dodatkach na CD

• Pierwsza sesja płyty wielosesyjnej

Informacje dotyczące systemu Music Box są wy-
świetlane na ekranie. Układ graficzny i elementy
wyświetlane na ekranie mogą się różnić w za-
leżności od kraju i modelu pojazdu.

Na pracę twardego dysku mogą mieć wpływ eks-
tremalne warunki temperaturowe [poniżej
−20°C (−4°F) oraz powyżej 70°C (158°F)].

UWAGA

Jeśli twardy dysk/karta pamięci muszą zostać wymie-
nione z powodu usterki, wszystkie zapisane na nich
dane zostaną usunięte.

SAA2424Z
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Nagrywanie płyt CD
1. Uruchom przy pomocy systemu audio płytę

CD. Szczegóły dotyczące odtwarzania płyt CD
znajdziesz w punkcie “Obsługa odtwarzacza płyt
kompaktowych (CD)” we wcześniejszej części roz-
działu.

2. Wybierz klawisz “[Start REC]” lub “REC” przy
pomocy sterownika INFINITI i naciśnij
<ENTER>.

UWAGA

• Po wybraniu klawisza [START REC] lub “REC” sys-
tem rozpocznie odtwarzanie i nagrywanie pierw-
szej ścieżki z płyty.

• Na twardym dysku/karcie pamięci “Music Box” nie
można nagrać pojedynczych ścieżek z płyty CD.

• Podczas zgrywania płyty CD opcje pomijania ście-
żek, przewijania do przodu i do tyłu są niedostęp-
ne.

• W każdej chwili można zatrzymać proces nagrywa-
nia. Wszystkie ścieżki odtworzone przed zatrzy-
maniem płyty CD zostaną zapisane.

• Po zgraniu płyty CD można usunąć pojedyncze
ścieżki z twardego dysku/karty pamięci.

• Podczas kopiowania (zapisywanie danych z CD na
twardym dysku) hałas napędu odtwarzacza CD mo-
że być większy, lecz nie jest to usterka.

Jeśli informacje o tytule nagrywanej ścieżki są
zapisane na twardym dysku/karcie pamięci lub
na płycie CD, zostaną one automatycznie wy-
świetlone na ekranie. Dzięki technologii rozpo-
znawania utworów firmy Gracenote® możliwe
jest pobranie informacji o tytule z danych za-
pisanych na twardym dysku/karcie pamięci.

SAA2428Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2612Z

Modele bez ekranu dotykowego

SAA2427Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA2613Z

Modele bez ekranu dotykowego
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Jeśli nie uda się pomyślnie zgrać danej ścieżki
ze względu na przerywanie, za numerem ścieżki
pojawi się znak m .

System “Music Box” nie może przeprowadzić
zapisu w poniższych warunkach.

• W przypadku zbyt małej ilości dostępnego miejsca
na twardym dysku

• Gdy liczba albumów przekracza wartość maksy-
malną 500 (modele z ekranem dotykowym)/99
(modele bez ekranu dotykowego).

• Gdy liczba ścieżek przekracza wartość maksymal-
ną 3.000 (modele z ekranem dotykowym)/2.000
(modele bez ekranu dotykowego).

[Automatic recording]:

Jeśli funkcja [Automatic recording] jest włączona
(ON), zapis rozpoczyna się zaraz po wsunięciu
płyty CD. (Patrz: “[Music Box Settings]” w dalszej
części rozdziału).

Zatrzymanie nagrywania:

Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz klawisz
[Stop REC], dotykając ekranu lub używając ste-
rownika INFINITI.

W przypadku wysunięcia płyty CD, wyłączenia
systemu audio lub ustawienia włącznika zapło-
nu w pozycji “OFF” zapis również zostanie za-
trzymany.

Odtwarzanie nagranych utworów
Wybierz system “Music Box”, używając jednej z
poniższych metod.

• Naciśnij kilkakrotnie przełącznik wyboru źródła na
kierownicy, aż środkowy wyświetlacz przejdzie do
trybu [Music Box]. (Patrz: “Przełącznik sterowania
audio w kierownicy” w dalszej części rozdziału).

• Naciśnij kilkakrotnie przycisk <DISC>, aż środko-
wy wyświetlacz przejdzie do trybu
[Music Box].

• Wydaj polecenia głosowe. (Patrz: “System rozpo-
znawania mowy INFINITI (jeśli na wyposażeniu)” w
dalszej części rozdziału).

Zatrzymywanie odtwarzania:

System zatrzyma odtwarzanie, gdy:

• Zostanie wybrany inny tryb (radio, CD, DVD, pamięć
USB, iPod lub AUX).

• System audio zostanie wyłączony.

• Włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji
“LOCK”.

FF (przewijanie do przodu), REW
(przewijanie do tyłu)/APS (z
automatyczną funkcją wyszukiwania
programów) FF, APS REW:

Jeśli podczas odtwarzania ścieżki przycisk m
lub m zostanie naciśnięty i przytrzymany
przez ponad 1,5 sekundy, będzie ona odtwarza-
na podczas przewijania do przodu lub do tyłu.
Po zwolnieniu przycisku ścieżka powróci do nor-
malnej prędkości odtwarzania.

Jeśli podczas odtwarzania ścieżki zostanie krót-
ko naciśnięty przyciskm lub m , system od-
tworzy następną ścieżkę lub powróci do począt-
ku aktualnie odsłuchiwanej ścieżki (lub odtwo-
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rzy poprzednią ścieżkę, jeśli przycisk zostanie
naciśnięty w ciągu pierwszych 3 sekund odtwa-
rzania utworu).

Sterownika INFINITI można również użyć do wy-
boru ścieżek, podczas odtwarzania utworu.

Wybór trybu odtwarzania:

Aby przejść do innego albumu lub wykonawcy,
obróć pokrętło wyboru folderów z plikami MP3/
WMA/AAC (jeśli są obsługiwane).

Przycisk MIX·RPT:

Jeśli podczas odtwarzania ścieżki zostanie na-
ciśnięty przycisk m , można ustawić jeden z
poniższych schematów odtwarzania:

Dostępne schematy mogą się różnić w zależnoś-
ci od modelu i trybu odtwarzania.

• (Normal)*

• [Repeat Track]

• [MIX Playlist]

• [Repeat Album]

• [MIX Album]

• [MIX All]

• [MIX Artist] (jeśli na wyposażeniu)

*Tryb normalny nie jest wyświetlany na ekranie
odtwarzania Music Box.

Informacje tekstowe (modele bez ekranu
dotykowego):

Jeśli podczas odtwarzania plików z Music Box,
sterownikiem INFINITI wybierzesz klawisz [Text],
a następnie naciśniesz przycisk <ENTER>, na
ekranie zostaną wyświetlone poniższe informa-
cje tekstowe.

• [Artist]

• [Album Title]

• [Track Title]

• [Gatunek]

• [Quality]

Ustawienia odtwarzania:

1. Wybierz klawisz [Menu], a następnie [Music
Library].

2. Wybierz jedną z poniższych metod i naciśnij
przycisk <ENTER>.

SAA3269Z

Modele z ekranem dotykowym
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Modele bez ekranu dotykowego
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• [Wykonawcy]

Zostaje wybrana i odtworzona muzyka dzięki
funkcji wyboru wykonawcy. Nazwiska wyko-
nawców są podane w porządku alfabetycz-
nym.

• [Albums]

Zostaje wybrana i odtworzona muzyka dzięki
funkcji wyboru albumu. Nazwy albumów są
podane w porządku alfabetycznym.

• [All Tracks]

Zostaje wybrany i odtworzony materiał mu-
zyczny w postaci wszystkich nagranych ście-
żek. Nazwy ścieżek są podane w porządku
alfabetycznym.

• [Genres]

Zostaje wybrana i odtworzona muzyka dzięki
funkcji wyboru gatunku.

• [Most Played Tracks] (jeśli na wyposażeniu)

Zostaje wybrana i odtworzona muzyka w
kolejności od najczęściej do najrzadziej od-
twarzanej ścieżki.

• [Least Played Tracks] (jeśli na wyposażeniu)

Zostaje wybrana i odtworzona muzyka w
kolejności od najrzadziej do najczęściej od-
twarzanej ścieżki.

Lista odtwarzania (modele z ekranem
dotykowym):

1. Podczas odtwarzania wybierz opcję [+ Play-
list], a następnie naciśnij przycisk <ENTER>.

2. Wybierz listę odtwarzania, którą chcesz do-
dać, i naciśnij przycisk <ENTER>. Aktualnie
odtwarzana ścieżka zostanie dodana do listy
odtwarzania.

Zawartość listy odtwarzania można edytować
według upodobania.

Wybierz opcję [Edit] i naciśnij przycisk <ENTER>.

Można ustawić poniższe elementy.

• [Add Current Track]

Aktualnie odtwarzana ścieżka zostanie do-
dana do listy odtwarzania.

• [Add Tracks by Album]

Ścieżka wybrana z nagranego albumu zos-
tanie dodana do listy odtwarzania.

• [Add Tracks by Artist]

Ścieżka wybrana z nagranego repertuaru ar-
tysty zostanie dodana do listy odtwarzania

• [Edit Track Order]

Zostanie zmieniona kolejności ścieżek na liś-
cie odtwarzania.

• [Edit Name]

Zostanie zmieniona nazwa listy odtwarzania.

• [Delete Tracks]

Wybrana ścieżka z listy odtwarzania zostanie
wykasowana.

SAA2432Z
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Przełączanie trybów odtwarzania (modele z
ekranem dotykowym):

1. Wybierz klawisz [Menu], a następnie [Play
Mode].

2. Wybierz jeden z poniższych trybów odtwarza-
nia i naciśnij przycisk <ENTER>.

• [Normal]

• [Repeat Album]

• [Repeat Track]

• [MIX Playlist]

• [MIX Artist]

• [MIX Album]

• [MIX All Tracks]

• [MIX All]

Edytowanie informacji o nagranych
danych
Można edytować informacje na temat aktualnie
odtwarzanej ścieżki oraz pobrać informacje o
tytule nagranej ścieżki.

1. Wybierz klawisz [Menu], a następnie [Edit Mu-
sic Information].

2. Wybierz jeden z poniższych elementów i na-
ciśnij przycisk <ENTER>.

[Edit Information of Current Track] (modele z
ekranem dotykowym):

Edycji podlegają następujące informacje na te-
mat aktualnie odtwarzanej ścieżki: nazwa utwo-
ru, nazwa wykonawcy i gatunek.

[Edit Information of Other Tracks] (modele z
ekranem dotykowym):

Edycji podlegają informacje na temat nagranych
ścieżek i albumów.

[Update Gracenote from USB Device] (modele z
ekranem dotykowym)/[Transfer Titles from
USB] (modele bez ekranu dotykowego):

Baza danych modułu wewnątrz pojazdu zosta-
nie zaktualizowana poprzez połączenie z pamię-
cią USB zawierającą informacje o tytułach. Aby
pobrać informacje o tytułach utworów z bazy
danych Gracenote przez Internet, odwiedź stro-
nę http://www.infinitieurope.com/ownership/
gracenote-page.htm.

[Transfer Missing Titles to USB]:

Jeśli nie można uzyskać informacji o tytułach z
bazy danych wewnątrz pojazdu, dane na temat
brakujących informacji o tytułach, które należy
pozyskać zostaną przeniesione do pamięci US-
B. Aby pobrać informacje o tytułach utworów z
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Modele z ekranem dotykowym
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Modele bez ekranu dotykowego
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bazy danych Gracenote przez Internet, odwiedź
stronę http://www.infinitieurope.com/owner-
ship/gracenote-page.htm.

[Update Gracenote from HDD] (modele z
ekranem dotykowym)/[Update Missing Titles]
(modele bez ekranu dotykowego):

Informacje o tytułach zostaną pobrane z bazy
danych zapisanej na twardym dysku/karcie pa-
mięci.

[Music Box Settings]
Aby skonfigurować twardy dysk Music Box zgod-
nie z własnymi preferencjami, podczas odtwa-
rzania wybierz klawisz [Menu] oraz [Music Box
Settings] przy pomocy sterownika INFINITI, a na-
stępnie naciśnij przycisk <ENTER>.

[Music Box Used/Free Space]:

Zostaną wyświetlone informacje [Saved Al-
bums], [Saved Track] i [Remaining Time].

[Automatic Recording]:

Po włączeniu tej opcji, twardy dysk Music Box
automatycznie zaczyna nagrywanie załadowa-
nej płyty.

[Recording Quality]:

Modele z ekranem dotykowym: Ustaw jakość na-
grywania na 105 kbps lub 132 kbps. Domyślnie
jest ona ustawiona na 132 kbps.

Modele bez ekranu dotykowego: Ustaw jakość
nagrywania na 96 kbps, 128 kbps lub 192 kbps.
Domyślnie jest ona ustawiona na 128 kbps.

[Delete Tracks from Music Box]:

Umożliwia usunięcie ścieżek zapisanych na
twardym dysku/karcie pamięci. Można wykaso-
wać aktualnie odtwarzaną ścieżkę, nagrane ut-
wory oraz albumy, jak również wszystkie ścieżki.

[CDDB Version]/[Gracenote Database Version]:

Zostanie wyświetlona wersja wbudowanej bazy
danych Gracenote.

Gracenote
UWAGA

• Nie ma pełnej gwarancji na informacje zawarte w
bazie danych Gracenote.

• Funkcjonowanie bazy danych Gracenote w Interne-
cie może zostać wstrzymane ze względu na konser-
wację, bez uprzedniego poinformowania.

m

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO PRODUKTU ZAKŁADA ZA-
AKCEPTOWANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW.

Warunki użytkowania systemu Gracenote® MusicID

Niniejsza aplikacja lub urządzenie zawiera opro-
gramowanie firmy Gracenote, Inc. z siedzibą w
Emeryville, Kalifornia (“Gracenote”). Oprogra-
mowanie firmy Gracenote (“oprogramowanie
Gracenote”) umożliwia niniejszej aplikacji do-
konanie identyfikacji płyty i/lub pliku oraz uzys-
kanie informacji związanych z materiałem mu-
zycznym, włączając w to nazwę, wykonawcę, ut-
wór i informacje o tytułach (“dane Gracenote”) z
serwerów w Internecie lub z wbudowanych baz
danych (zbiorowo zwanych “serwerami Grace-
note”) oraz wykonanie innych zadań. Możesz
używać danych Gracenote wyłącznie w rozumie-
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niu funkcji przeznaczonych dla użytkownika
końcowego niniejszej aplikacji lub urządzenia.
Wyrażasz zgodę na korzystanie z danych Grace-
note, oprogramowania Gracenote serwerów
Gracenote wyłącznie dla własnego, prywatnego,
niezwiązanego z działalnością gospodarczą
użytku. Zobowiązujesz się do nieprzydzielania,
niekopiowania, nieprzekazywania oraz nieprze-
syłania oprogramowania Gracenote lub jakich-
kolwiek danych Gracenote osobom trzecim. ZO-
BOWIĄZUJESZ SIĘ DO NIEUŻYWANIA ORAZ NIE-
WYKORZYSTYWANIA DANYCH GRACENOTE,
OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWE-
RÓW GRACENOTE, W SPOSÓB NIEZGODNY Z DO-
ZWOLONYM W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Przyjmujesz do wiadomości, że niewyłączna li-
cencja na korzystanie z Danych Gracenote, opro-
gramowania Gracenote oraz Serwerów Graceno-
te zostanie anulowana w chwili naruszenia przez
Ciebie niniejszych zastrzeżeń. W chwili wygaś-
nięcia Twojej licencji wyrażasz zgodę na
zaprzestanie korzystania z danych Gracenote,
oprogramowania Gracenote oraz Serwerów Gra-
cenote. Firma Gracenote zastrzega sobie wszel-
kie prawa do danych Gracenote, oprogramowa-
nia Gracenote oraz serwerów Gracenote, włą-
czając w to wszystkie prawa właściciela. Pod
żadnym pozorem firma Gracenote nie ponosi od-
powiedzialności za jakiekolwiek należności wo-
bec Ciebie za dostarczone informacje przez Cie-
bie.

Wyrażasz zgodę na to, by firma Gracenote, Inc.
dochodziła swoich praw w świetle niniejszej
umowy wobec Ciebie bezpośrednio w swoim
imieniu.

Serwis Gracenote używa niepowtarzającego się
identyfikatora w celu śledzenia zapytań dla ce-
lów statystycznych. Zadaniem losowo przydzie-
lanego identyfikatora numerycznego jest umoż-
liwienie serwisowi Gracenote obliczenia ilości
zapytań bez pobierania jakichkolwiekinformacji
na Twój temat. Aby uzyskać bardziej szczegóło-
we informacje, odwiedź stronę internetową po-
święconą Polityce Prywatności firmy Gracenote
dla zadań serwisu Gracenote.

Oprogramowanie Gracenote oraz każdy element
ze zbioru danych Gracenote są przekazywane
Tobie na mocy licencji “W FORMIE, W JAKIEJ WY-
STĘPUJĄ”. Firma Gracenote nie deklaruje, ani nie
gwarantuje w żaden sposób, oczywisty lub su-
gerowany poprawności jakichkolwiek danych
Gracenote pochodzących z serwerów Graceno-
te. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usu-
nięcia danych z serwerów Gracenote lub zmiany
kategorii danych z jakiejkolwiek przyczyny, któ-
rą firma Gracenote uzna za wystarczającą. Nie
udziela się żadnej gwarancji na to, że oprogra-
mowanie Gracenote lub serwery Gracenote są
wolne od błędów lub że funkcjonowanie opro-
gramowania Gracenote lub serwerów Gracenote
będzie przebiegało w sposób niezakłócony. Fir-
ma Gracenote nie jest zobowiązana do dostar-
czania Tobie nowych ulepszonych lub dodatko-

wych rodzajów lub kategorii danych, które to
firma Gracenote może dostarczać w przyszłości
oraz ma wolne prawo do zakończenia świadcze-
nia swoich usług w dowolnym terminie.

FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI OCZYWISTYCH LUB SUGEROWA-
NYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZA-
JĄC DO NICH, DAJĄCE SIĘ WYWNIOSKOWAĆ GWA-
RANCJE NA SPRZEDAŻNOŚĆ, NADAWANIE SIĘ DO
DANEGO CELU, PRAWA ORAZ BRAK NARUSZENIA
PRAW. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE RE-
ZULTATÓW, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE
PRZEZ CIEBIE WSKUTEK UŻYWANIA OPROGRA-
MOWANIA GRACENOTE SOFTWARE LUB JAKIEGO-
KOLWIEK SERWERA GRACENOTE. W ŻADNYM
PRZYPADKU FIRMA GRACENOTE NIE MOŻE ZOS-
TAĆ POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK WYNIKAJĄCE LUB PRZYPADKOWE
SZKODY LUB ZA UTRACONE ZYSKI LUB DOCHODY.

Prawa autorskie:

Firma Gracenote® dostarcza technologie rozpo-
znawania muzyki oraz związane z tym dane. Fir-
ma Gracenote reprezentuje standard w prze-
myśle zajmującym się rozpoznawaniem muzyki
oraz związanym z tym dostarczaniem danych.
Aby uzyskać dalsze informacje, odwiedź
www.gracenote.com.

Dane związane z płytami CD oraz muzyką po-
chodzące od firmy Gracenote, Inc., copyright ©
2000-2009 Gracenote. Oprogramowanie Grace-
note, copyright © 2000-2009 Gracenote. Niniej-

Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio 4-99



szy produkt i usługa mogą podlegać jednemu
lub większej liczbie poniższych patentów Sta-
nów Zjednoczonych. Patenty: #5.987.525;
#6.061.680; #6.154.773, #6.161.132,
#6.230.192, #6.230.207, #6.240.459,
#6.330.593 oraz inne patenty wydane lub ocze-
kujące na wydanie. Niektóre usługi są oferowa-
ne na warunkach licencji firmy Open Globe, Inc.
w USA. Patent: #6.304.523.

Gracenote oraz CDDB to zastrzeżone znaki towa-
rowe firmy Gracenote. Logo oraz logotyp Grace-
note, jak również logo “Powered by Gracenote”
to znaki towarowe firmy Gracenote.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA PŁYT
CD/DVD/KARTY PAMIĘCI USB

CD/DVD

• Trzymaj płytę za jej krawędzie. Nigdy nie dotykaj
powierzchni płyty. Nie zginaj płyty.

• Niewykorzystywane płyty przechowuj zawsze w ich
opakowaniach.

• Aby wyczyścić płytę, przetrzyj jej powierzchnię od
środka do krawędzi zewnętrznej przy pomocy czys-
tej i miękkiej ściereczki. Nie wycieraj płyty, wyko-
nując koliste ruchy.

Nie używaj konwencjonalnego środka do czy-
szczenia płyt lub alkoholu do użytku przemy-
słowego.

• Nowa płyta może mieć chropowate wewnętrzne i
zewnętrzne krawędzie. Usuń chropowatości z kra-
wędzi, pocierając wewnętrzną i zewnętrzną kra-
wędź bokiem długopisu lub ołówka w zilustrowany
sposób.

Pamięć USB

• Nigdy nie dotykaj złącza pamięci USB.

• Nie kładź ciężkich przedmiotów na pamięci USB.

• Nie przechowuj pamięci USB w miejscach o wyso-
kiej wilgotności.

• Nie pozostawiaj pamięci USB pod bezpośrednim
wpływem promieni słonecznych.

• Nie wylewaj żadnych płynów na pamięć USB.

Aby zapoznać się z dalszymi szczegółami, zaj-
rzyj do Podręcznika obsługi pamięci USB.

PRZEŁĄCZNIK STEROWANIA AUDIO W
KIEROWNICY

1. Przełącznik wyboru źródła SOURCE

2. Przełącznik strojenia/ENTER (modele z
ekranem dotykowym)

3. Przełącznik cofania (WSTECZ) (modele z
ekranem dotykowym)

4. Przełącznik głośności

SAA0451Z

SAA3693Z

Modele z ekranem dotykowym

SAA3694Z

Modele bez ekranu dotykowego
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Przełącznik strojenia
Naciśnij przełącznik w górę lub w dół, aby wy-
brać kanał, ścieżkę, płytę CD lub folder z listy na
wyświetlaczu.

RADIO:

• Krótkie naciśnięcie przycisku W DÓŁ “m ”/DO
GÓRY “m ”

Następny lub poprzedni kanał

• Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ “m ”/DO
GÓRY “m ”

Następna lub poprzednia stacja/kanał

CD:

• Krótkie naciśnięcie przycisku W DÓŁ “m ”/DO
GÓRY “m ”

Następna ścieżka lub powrót do początku
aktualnie odsłuchiwanej ścieżki (poprzednia
ścieżka, jeśli przyciskzostanie naciśnięty na-
tychmiast po rozpoczęciu odtwarzania bieżą-
cej ścieżki)

Płyta CD z plikami MP3/WMA, Music Box (jeśli
na wyposażeniu), iPod, pamięć USB lub
urządzenie audio Bluetooth® (jeśli na
wyposażeniu):

• Krótkie naciśnięcie przycisku W DÓŁ “m ”/DO
GÓRY “m ”

Następna ścieżka lub powrót do początku
aktualnie odsłuchiwanej ścieżki (poprzednia

ścieżka, jeśli przyciskzostanie naciśnięty na-
tychmiast po rozpoczęciu odtwarzania bieżą-
cej ścieżki)

• Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ “m ”/DO
GÓRY “m ”

Zmiana folderu (Gdy odtwarzany jest ostatni
folder, zostanie wybrany pierwszy folder.)

Płyta DVD (gdzie zamontowano):

• Krótkie naciśnięcie przycisku W DÓŁ “m ”/DO
GÓRY “m ”

Następna lub poprzednia ścieżka/rozdział

• Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ “m ”/DO
GÓRY “m ”

Następny lub poprzedni tytuł/grupa

Przełącznik ENTER (modele z ekranem
dotykowym)
Możesz również używać przełącznika ENTER do
wyboru opcji na zwykłym ekranie menu usta-
wień.

Gdy ekran znajduje się w trybie ustawień syste-
mu nawigacji (jeśli na wyposażeniu), STATUS lub
Audio, niektóre funkcje audio można również
regulować za pomocą przełącznika ENTER. Do-
stępne funkcje zmieniają się w zależności od
tego, na jak długo naciśnięty zostanie przycisk
(krócej lub dłużej niż 1,5 sekundy).

Przełącznik wyboru źródła SOURCE
Aby zmienić źródło dźwięku, naciśnij przełącz-
nik wyboru źródła.

Przełącznik głośności
Naciśnij górną (+) lub dolną (−) stronę przełącz-
nika, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Przełącznik cofania (WSTECZ)
(modele z ekranem
dotykowym)

Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzed-
niego ekranu lub anulować niezatwierdzony wy-
bór.
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TYLNE PRZEŁĄCZNIKI STEROWANIA
SYSTEMEM AUDIO (Rosja i Ukraina)

1. Przełącznik głośności

2. Przełącznik TUNE/TRACK

3. Przycisk ON/OFF (włączanie/wyłączanie)

4. Przełącznik SRC (wyboru źródła)

5. Wyświetlacz

System audio może być obsługiwany również
przy pomocy tylnych przełączników.

Przełącznik głośności
Naciśnij przełącznik po stronie m (z przodu)
lub m (z tyłu), aby zwiększyć lub zmniejszyć
głośność.

Przełącznik TUNE/TRACK
Dostępne funkcje zmieniają się w zależności od
tego, jak długo zostanie naciśnięty przełącznik
(krócej lub dłużej niż 1,5 sekundy):

RADIO:

• Krótkie naciśnięcie W DÓŁ (z tyłu)m /W GÓRĘ (z
przodu) m

Następny lub poprzedni kanał

• Długie naciśnięcie W DÓŁ (z tyłu) m /W GÓRĘ (z
przodu) m

Następna lub poprzednia stacja/kanał

Płyta CD, płyta CD z plikami MP3/WMA, Music
Box (jeśli na wyposażeniu), iPod, pamięć USB
lub urządzenie audio Bluetooth® (jeśli na
wyposażeniu):

• Krótkie naciśnięcie W DÓŁ (z tyłu)m /W GÓRĘ (z
przodu) m

Następna lub poprzednia ścieżka

Płyta DVD (gdzie zamontowano):

• Krótkie naciśnięcie W DÓŁ (z tyłu) m /W GÓRĘ
(z przodu) m

Następna ścieżka/rozdział lub początek bie-
żącej ścieżki/rozdziału

• Długie naciśnięcie W DÓŁ (z tyłu) m /W GÓRĘ
(z przodu) m

Następna lub poprzednia grupa/tytuł

Przycisk ON/OFF
(włączanie/wyłączanie)
Jeśli włącznik zapłonu znajduje się w położeniu
ACC lub ON, naciśnij przycisk “ON/OFF” w celu
włączenia lub wyłączenia systemu audio.

Przełącznik wyboru źródła SOURCE
Aby zmienić źródło dźwięku, naciśnij przełącz-
nik <SRC>.

SAA1108

SAA3439
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Wyłącznik tylnego panelu sterowania
(jeśli na wyposażeniu)
Ustawienie przełącznika <REAR CONT> znajdują-
cego się w schowku na rękawiczki w pozycji ON
lub OFF spowoduje odpowiednio włączenie lub
wyłączenie tylnych przełączników sterowania
układem klimatyzacji.

Jeśli Twój pojazd został wyposażony w wieloe-
kranowy system rozrywki DVD Infiniti, możesz
oglądać filmy z płyt DVD, CD i karty pamięci US-
B, ciesząc się obrazem i dźwiękiem wyświetla-
nym na przednim i tylnych monitorach.

Możesz również korzystać z urządzeń zewnętrz-
nych, np. konsol do gier, kamer lub przenośnych
odtwarzaczy wideo podłączonych do gniazd po-
mocniczych.

Wyświetlacz przedni i wyświetlacze tylne mogą
w tym samym czasie wyświetlać obraz z różnych
źródeł wideo. Można jednocześnie korzystać z
maksymalnie 3 różnych źródeł sygnału audio/
wideo, np. odtwarzacza iPod, odtwarzacza DVD
i urządzenia zewnętrznego.

OSTRZEŻENIE

Kierowca nie może korzystać z systemu rozrywki Infi-
niti podczas jazdy - cała uwaga powinna być skupiona
na prowadzeniu pojazdu.

Jeśli zamierzasz oglądać obraz z odtwarzacza DVD na
monitorze znajdującym się z przodu pojazdu, zaparkuj
pojazd w bezpiecznym miejscu i zaciągnij hamulec
ręczny.

OSTROŻNIE

• Nie uruchamiaj systemu w warunkach bardzo ni-
skiej lub bardzo wysokiej temperatury [poniżej
−20°C (−4°F) lub powyżej 70°C (158°F)].

• Aby uniknąć rozładowania akumulatora, nie uży-
waj systemu przy wyłączonym silniku przez dłużej
niż 15 minut.

Ze względów bezpieczeństwa przedni monitor
został zaprojektowany tak, aby nie pokazywał
obrazu podczas jazdy - cała uwaga kierowcy po-
winna być skupiona na prowadzeniu pojazdu.
Dźwięk pozostaje dostępny. Aby wyświetlić ob-
raz na przednim monitorze, zatrzymaj pojazd w
bezpiecznym miejscu, przesuń dźwignię skrzy-
ni biegów w położenie P (parkowanie) i zaciąg-
nij hamulec postojowy.

ELEMENTY SYSTEMU

Tylne wyświetlacze
OSTROŻNIE

• Szklany ekran na monitorze LCD może pęknąć, jeśli
zostanie uderzony twardym lub ostrym przedmio-
tem. W razie rozbicia ekranu nie wolno dotykać
substancji ciekłokrystalicznej. W przypadku kon-
taktu ze skórą, natychmiast przemyj ją wodą z
mydłem.

• Do czyszczenia podzespołów systemu rozrywki In-
finiti używaj miękkiej, wilgotnej tkaniny. Nie uży-
waj rozpuszczalników lub środków czyszczących.

WIELOEKRANOWY SYSTEM ROZRYWKI DVD
INFINITI (jeśli na wyposażeniu)
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Tylne wyświetlacze są zamontowane w tylnej
części przednich zagłówków

i są obsługiwane za pomocą pilota.

Wybierz lewy lub prawy wyświetlacz tylny przy
pomocy przełącznika L/R na pilocie i naciśnij
przycisk zasilania m w celu włączenia wybra-
nego wyświetlacza.

Monitor można również włączyć przy pomocy
sterownika INFINITI. (Patrz: “Korzystanie z przyci-
sku SETTING” we wcześniejszej części rozdziału).

Tylne wyświetlacz obsługuje wyłącznie źródła
sygnału wideo, np. odtwarzacz DVD, USB (pliki
filmowe) lub AUX.

Nie zasłaniaj toru działania odbiornika zdalnego
pilota i nadajnika bezprzewodowych słuchawek
j1 .

Pomocnicze gniazda wejściowe
Gniazda pomocnicze znajdują się w tylnej części
konsoli środkowej. Do gniazd można podłączyć
urządzenia kompatybilne z systemami NTSC/P-
AL.

Dla potrzeb identyfikacyjnych gniazda pomocni-
cze oznaczone są kodem kolorowym.

• Kolor żółty - wejście wideo

• Kolor biały - wejście audio, kanał lewy

• Kolor czerwony - wejście audio, kanał prawy

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda wy-
łącz zasilanie urządzenia przenośnego.

Wybierz lewy lub prawy wyświetlacz tylny przy
pomocy przełącznika L/R na pilocie i naciśnij
przycisk AUX, aby wyświetlić ekran AUX.

Ekranu AUX nie można wyświetlić na przednim
monitorze.

Pilot nie obsługuje urządzeń przenośnych.

Słuchawki
Słuchawki są bezprzewodowe i nie wymagają
okablowania. Słuchawki mogą być używane tyl-
ko na tylnych fotelach.

Przycisk zasilania:

Naciśnij przycisk zasilania (ON/OFF), aby włą-
czyć lub wyłączyć słuchawki.

SAA3075Z SAA3235Z

SAA3077Z

SAA3078Z
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Regulacja głośności:

Przekręcając pokrętło możesz dostosować głoś-
ność.

Słuchawki wyłączają się automatycznie, jeśli
przez około 4 minuty nie jest odtwarzany żaden
dźwięk. Słuchawki wyłączają się automatycznie
także wtedy, gdy są używane bez przerwy przez
około 4 godziny. Aby zapobiec rozładowaniu ba-
terii, wyłączaj słuchawki, jeśli ich nie używasz.

Jeśli dźwięk w słuchawkach nie jest czysty, może
to być spowodowane zakłóceniami generowany-
mi przez urządzenia działające na podczerwień
lub telefon komórkowy. W takiej sytuacji
zmniejsz głośność lub przestań używać słucha-
wek.

Słuchawki mogą się także znajdować zbyt dale-
ko od nadajnika zainstalowanego w tylnym mo-
nitorze. Nie jest to usterka.

Dźwięk może być przerywany, jeśli między słu-
chawkami a nadajnikiem znajduje się przeszko-
da. Usuń przeszkodę, np. materiały nieprze-
puszczające dźwięku, dłonie, włosy, itp.

Zmiana kanału:

Jeśli tylne wyświetlacze korzystają z różnych
źródeł sygnału, przesuń przełącznik wyboru ka-
nału, aby wybrać inne źródło dźwięku. “A ch”/
“Left” oznacza lewy wyświetlacz, a “B
ch”/“Right” – prawy.

JVH0237XZ
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Pilot
Pilot odtwarzacza jest wyposażony w następują-
ce elementy sterowania:

1. m Przycisk zasilania

2. Przycisk SOURCE (wyboru źródła)

3. Przycisk wyboru
(m lub m , m lub m )

4. Przycisk WSTECZ

5. Klawiatura

6. Przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI
(m lub m )

7. Przełącznik L/R

8. Przycisk MENU

9. Przycisk ENTER

10. Przycisk SETUP

11. m Przycisk podświetlenia klawiszy

Patrz punkt “Obsługa pilota” w dalszej części roz-
działu, aby sprawdzić funkcje przycisków.

Wybór tylnego wyświetlacza:

Wybierz lewy lub prawy wyświetlacz tylny przy
pomocy przełącznika L/R na pilocie i naciśnij
przycisk zasilania m w celu włączenia wybra-
nego wyświetlacza.JVH0238X

JVH0239XZ
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Wymiana baterii w pilocie i
słuchawkach
OSTROŻNIE

• Nieprawidłowo zutylizowana bateria może zaszko-
dzić środowisku naturalnemu. Zawsze zapoznaj
się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
zużytych baterii.

• Nie dopuść, aby podczas wymiany baterii do ele-
mentów dostał się kurz lub olej.

Aby wymienić baterię:

1. Otwórz pokrywę, tak jak pokazano na rysun-
ku.

Przed zdjęciem pokrywy ze słuchawek wykręć
śrubkęj1 , używając płaskiego wkrętaka.

2. Wymień obydwie baterie na nowe.

• Zalecane baterie:

Rozmiar AA × 2 (pilot odtwarzacza DVD)

Rozmiar AAA × 2 (słuchawki)

• Zachowaj ostrożność, aby nie dotknąć złącza bate-
rii.

• Upewnij się, że bieguny bateriij+ ij- odpowia-
dają oznaczeniom wewnątrz komory.

3. Dokładnie zamknij pokrywę.

• Jeśli nie zamierzasz korzystać z pilota przez dłuższy
czas, wyjmij z niego baterie.

JVH0246XZ
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• Baterie należy wymienić, jeśli pilot nie działa lub
gdy działa tylko po umieszczeniu go bardzo blisko
systemu rozrywki Infiniti.

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ z
SYSTEMU ROZRYWKI DVD INFINITI

Środki ostrożności
Jeśli zamierzasz korzystać z systemu rozrywki
INFINITI, uruchom silnik.

OSTRZEŻENIE

Kierowca nie może korzystać z systemu ani słucha-
wek, gdy pojazd znajduje się w ruchu - cała uwaga
powinna być skupiona na prowadzeniu pojazdu.

OSTROŻNIE

• Korzystaj z systemu rozrywki Infiniti tylko wtedy,
gdy silnik jest włączony. Korzystanie z systemu
przez dłuższy czas przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.

• Nie dopuszczaj wilgoci do systemu. Nadmierna
wilgoć, na przykład w postaci rozlanych płynów,
może spowodować awarię systemu.

• Zamontowany w pojeździe odtwarzacz DVD nie za-
pewnia pełnej zgodności z wszystkimi funkcjami
formatów typu VIDEO-CD.

Poziom ochrony rodzicielskiej
System umożliwia odtwarzanie materiałów wi-
deo z funkcją ochrony rodzicielskiej. Włącz funk-
cję ochrony rodzicielskiej w systemie według
własnego uznania.

Wybór płyty
Odtwarzacz DVD jest zgodny z płytami w nastę-
pujących formatach:

• DVD-VIDEO

• DVD-AUDIO*

• VIDEO-CD

• DTS-CD

* Niektóre systemy mogą nie obsługiwać forma-
tu DVD-AUDIO.

Korzystaj z płyt DVD z kodem regionu “ALL” lub
kodem stosowanym dla Twojego kraju. (Kod re-
gionu jest nadrukowany w formie niewielkiego
symbolu na górnej części odtwarzacza DVD.) Od-
twarzacz DVD zainstalowany w pojeździe może
odtwarzać tylko płyty DVD zgodne z odpowied-
nim kodem regionu.

Dostępne źródła audio/wideo
Wyświetlacze obsługują następujące źródła
dźwięku:

Monitor z przodu pojazdu:

• Radio

• CD/DVD

• Karta pamięci USB/odtwarzacz iPod

• Music Box (jeśli na wyposażeniu)

• Odtwarzacz audio Bluetooth® (jeśli na wyposaże-
niu)

Monitor z tyłu pojazdu:

• DVD

• Karta pamięci USB z plikami filmowymi

• AUX

Dodatkowe informacje, patrz “Odtwarzacz
DVD”, “Płyta CD/płyta DVD/pamięć USB obsłu-
gująca formaty MP3/WMA/AAC”, “Obsługa kar-
ty pamięci USB” lub “Obsługa odtwarzacza
iPod” we wcześniejszej części tego rozdziału.

Ustawienia wyświetlacza
Monitor z przodu pojazdu:

Aby wyregulować monitor znajdujący się z przo-
du pojazdu, naciśnij przycisk DISP na środko-
wym wielofunkcyjnym panelu sterowania. Po-
stępuj według poleceń wyświetlanych na ekra-
nie.
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Monitor z tyłu pojazdu:

Tylne wyświetlacze można regulować podczas
odtwarzania filmu z płyty DVD lub karty pamięci
USB. Ustaw przełącznik wyboru tylnego
wyświetlacza na pilocie w położeniu L lub R w
celu wybrania żądanego ekranu, a następnie na-
ciśnij przycisk SETUP. Nie ma możliwości jedno-
czesnego regulowania lewego i prawego
wyświetlacza.

Wybierz ustawienie przy pomocy przycisków
m i m , a następnie wyreguluj je przy po-
mocy przycisków m i m . Naciśnij przycisk
WSTECZ lub SETUP na pilocie, aby powrócić do
oglądanego filmu.

Dostępne są następujące ustawienia:

• Aspect (rozmiar obrazu)

Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów ob-
razu: [Full] (pełnoekranowy), [Normal] (nor-
malny), [Cinema] (kinowy) lub [Wide] (szero-
koekranowy).

• Picture Mode (tryb regulacji obrazu)

Wybierz jeden z dostępnych trybów regulacji
obrazu: [Normal] (normalny), [Dynamic] (dy-
namiczny), [Cinema] (kinowy) lub [Game] (g-
ry).

Aby automatycznie wyregulować jasność wy-
świetlacza, wybierz klawisz “Brightness”, a
następnie opcję “DARKER” (zmniejsz jas-
ność), “NORMAL” (normalna jasność) lub

“BRIGHTER” (zwiększ jasność). Aby ręcznie
wyregulować jasność, wybierz ustawienie
“OFF” (wył.) i naciśnij przycisk ENTER na pilo-
cie.

Aby wyregulować odcień (tint), kolor (colour)
lub kontrast (contrast), wybierz odpowiednią
pozycję przy pomocy przycisku wyboru
(m lub m ) i naciśnij przycisk ENTER na
pilocie.

Naciśnij przycisk WSTECZ na pilocie, aby
wprowadzić ustawienia i powrócić do
poprzedniego ekranu.

Aby przywrócić domyślne wartości ustawień,
wybierz pozycję “Execute” obok opcji “Initia-
lisation” przy pomocy przycisku wyboru
(m , m ) na pilocie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER. Pozycja “Execute” jest nie-
dostępna, jeśli wartości domyślne są już uży-
wane.

• Colour System (system koloru)

Wybierz jeden z dostępnych systemów kolo-
ru: “NTSC”, “PAL”, “PAL-60”, “PAL-M”, “PAL-
N” lub “AUTO”.

• 3D Y/C filter (NTSC) (filtr 3D Y/C)

Włącz/wyłącz tę opcję naciskając przycisk
wyboru (m lub m ) i przycisk ENTER na
pilocie. Włączenie funkcji umożliwia bardziej
precyzyjne wyświetlanie drobnego tekstu i
konturów obiektów.

• Ustawienie głośności trybu AUX

Ustawienie jest aktywne tylko w trybie AUX
tylnych wyświetlaczy. Aby ustawić głośność
trybu AUX, wybierz pozycję “HIGH”, “LOW”
lub “MIDDLE” (wysoka, niska lub średnia
głośność).

ODTWARZANIE PLIKU FILMOWEGO Z
PŁYTY DVD/KARTY USB

JVH0243XZ
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Przycisk DISC
Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu tak,
żeby osoby znajdujące się na przednich siedze-
niach mogły obsługiwać odtwarzacz DVD pod-
czas oglądania obrazu.

Naciśnij przycisk DISC znajdujący się na tablicy
rozdzielczej i przełącz monitor w tryb DVD lub
USB.

Po załadowaniu płyty DVD, zostanie ona auto-
matycznie odtworzona.

Jeśli w ustawieniach tylnego wyświetlacza włą-
czona jest opcja [Auto Display], po włączeniu za-
silania plik filmowy z płyty DVD lub karty USB
zostanie automatycznie załadowany.

Jeśli podczas odtwarzania filmu z płyty DVD lub
karty USB naciśniesz przycisk DISC, zostanie
wyświetlony ekran obsługi, który po krótkim
czasie automatycznie zniknie. Aby go ponownie
włączyć, jeszcze raz naciśnij przycisk DISC.

Klawisze obsługi plików filmowych na
płycie DVD/karcie USB
Aby wykonać określoną czynność z plikiem fil-
mowym zapisanym na płycie DVD/karcie USB,
wybierz żądaną pozycję na ekranie obsługi za
pomocą sterownika INFINITI.

W przypadku obsługi za pomocą pilota, w do-
lnym lewym rogu tylnego ekranu pojawi się sym-
bol wskazujący rodzaj wybranej funkcji. Jeśli

przez określony czas nie zostanie naciśnięty ża-
den przycisk na pilocie, symbol samoczynnie
zniknie z wyświetlacza.

PAUSE:

Wybierz klawisz “m ” i wciśnij przycisk
ENTER, aby wstrzymać odtwarzanie pliku filmo-
wego z płyty DVD/karty USB. Aby wznowić od-
twarzanie pliku, użyj klawisza “PLAY”.

W celu wstrzymania odtwarzania pliku filmowe-
go z płyty DVD/karty USB można również nacis-
nąć przycisk “m ” znajdujący się na pilocie.

PLAY:

Wybierz klawisz “m ” i naciśnij przycisk
ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie pliku filmo-
wego z płyty DVD/karty USB, np. po wstrzyma-
niu odtwarzania.

W celu włączenia odtwarzania pliku filmowego z
płyty DVD/karty USB można również nacisnąć
przycisk “m ” znajdujący się na pilocie.

STOP:

Wybierz klawisz “m ” i naciśnij przycisk
<ENTER>, aby zakończyć odtwarzanie pliku fil-
mowego z płyty DVD/karty USB.

W celu zakończenia odtwarzania pliku filmowe-
go z płyty DVD/karty USB można również nacis-
nąć przycisk “m ” znajdujący się na pilocie.

SKIP (FORWARD) (PRZESKOCZ DO
PRZODU):

Wybierz przycisk “m ” i wciśnij ENTER, aby
przejść o jeden/kilka rozdziałów do przodu. Od-
twarzacz przeskoczy do przodu o tyle rozdzia-
łów, ile razy naciśniesz przycisk ENTER.

W celu pominięcia odtwarzanych rozdziałów
można również wcisnąć przycisk “m ” znajdu-
jący się na klawiaturze kontrolera wielofunkcyj-
nego.

SKIP (REWIND) (PRZESKOCZ DO
TYŁU):

Wybierz przycisk “m ” i wciśnij ENTER, aby
przejść o jeden/kilka rozdziałów do tyłu. Odtwa-
rzacz przeskoczy do tyłu o tyle rozdziałów, ile
razy naciśniesz przycisk ENTER.

W celu przejścia o jeden/kilka rozdziałów do tyłu
można również wcisnąć przycisk “m ” znajdu-
jący się na klawiaturze kontrolera wielofunkcyj-
nego.

/ Pomijanie reklam:

Funkcja jest dostępna tylko podczas odtwarza-
nia płyt DVD-VIDEO i DVD-VR.

Wybierz klawisz “m ” lub “m ”, aby pomi-
nąć odtwarzany materiał w kierunku do przodu
lub do tyłu o wartość określoną w menu usta-
wień odtwarzacza DVD.
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W celu pominięcia materiału w kierunku do przo-
du lub do tyłu można również wcisnąć przycisk
“m ” lub “m ” na klawiaturze pilota.

Klawisze ustawień
Wybierz klawisz “Settings” przy pomocy sterow-
nika INFINITI i naciśnij przycisk ENTER lub przy-
ciskMENU na pilocie, aby wyregulować poniższe
ustawienia.

Pozycje oznaczone gwiazdką “*” można również
ustawić z poziomu tylnego monitora. Naciśnij
przycisk SOURCE na pilocie i wybierz pozycję
“DVD”/“USB” widoczną na tylnym wyświetlaczu
podczas odtwarzania pliku filmowego z płyty
DVD/karty USB. Wybierz żądaną pozycję przy
pomocy przycisku wyboru m , m , m ,
m na pilocie i naciśnij przycisk ENTER.

Key (DVD-VIDEO, DVD-AUDIO):

Wyświetlone zostaną klawisze powiązane z ob-
sługą menu DVD.

m
Przesuń kursor, aby wybrać menu
DVD.

[Enter]: Wejdź do wybranego menu.
[Move]: Zmień miejsce na ekranie,

poruszając klawiszem sterowania.
[Back]: Powróć do poprzedniego ekranu.

m [Hide]: Ukryj klawisz sterowania.

[Title Menu] (przód)/Menu (tył)* (DVD-VIDEO):

Przedstawione zostaną opcje menu powiązane
z poszczególnymi płytami. Szczegółowe infor-
macje znajdziesz na instrukcji dołączonej do
płyty.

[Title Search]* (DVD-VIDEO):

Po każdym naciśnięciu przycisku “+” lub “−”
zostanie wyświetlona scena powiązana z kolej-
nym/poprzednim tytułem.

[10Key Search]* (DVD-VIDEO, VIDEO-CD,
CD-DA):

Wybierz opcję “10 Key Search” i wciśnij ENTER,
aby otworzyć ekran wprowadzania cyfr.

Wprowadź cyfrę szukanego elementu i wybierz
klawisz “OK”, używając sterownika INFINITI. Na-
stępnie naciśnij przycisk ENTER. Rozpocznie się
odtwarzanie odpowiedniego tytułu/rozdziału
lub grupy/ścieżki.

[Angle]* (DVD-VIDEO):

Jeśli płyta DVD zawiera nagrania zarejestrowane
z różnych ujęć (jak w przypadku obrazu rucho-
mego), można zmienić bieżące ujęcie na inne.

Wybierz opcję “Angle” i naciśnij przycisk ENTER.
Po naciśnięciu przycisku “+” lub “−” ujęcie ka-
mery zmieni się.

[Angle Mark] (DVD-VIDEO):

Gdy ta opcja jest włączona, znak ujęcia z innej
kamery pojawi się na dole ekranu, jeśli dana
scena została zarejestrowana pod innym kątem.

[Menu Skip] (DVD-VIDEO):

Po włączeniu funkcji “Menu Skip” opcje menu
płyty DVD będą automatycznie wybierane, a za-
wartość płyty będzie odtwarzana bezpośrednio
po jej włożeniu. W przypadku niektórych płyt
funkcja bezpośredniego odtwarzania po włoże-
niu może nie działać, nawet jeśli ta opcja jest
włączona.
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[CM Skip] (DVD-VIDEO):

Liczbę sekund dla opcji CM Skip można ustawić
na wartość 15, 30 lub 60.

[DRC] (DVD-VIDEO):

DRC (kompresja dynamiki) pozwala dostroić za-
kres dynamiki dźwięku nagranego w formacie
Dolby Digital.

[DVD Language] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD):

Wybierz opcję “DVD Language” i wciśnij ENTER,
aby otworzyć ekran wprowadzania cyfr.

Wprowadź cyfrę odpowiadającą wybranemu ję-
zykowi i naciśnij klawisz “OK”, używając sterow-
nika INFINITI. Następnie naciśnij przycisk ENTER
. Język głównego menu DVD zmieni się na wy-
brany język.

[Display]:

Wyreguluj jakość obrazu na ekranie, wybierz żą-
dane elementy regulacji i naciśnij przycisk
ENTER.

[Audio]*:

Wybierz pożądany język przy pomocy sterowni-
ka INFINITI i naciśnij przycisk ENTER.

[Subtitle]* (DVD-VIDEO):

Wybierz pożądany język przy pomocy sterowni-
ka INFINITI i naciśnij przycisk ENTER.

Aby wyłączyć napisy, wciśnij i przytrzymaj przy-
cisk ENTER, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

[Display Mode] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD):

Wybierz tryb wyświetlania “Full” (pełnoekrano-
wy), “Wide” (szerokoekranowy), “Normal” (nor-
malny) lub “Cinema” (kinowy) przy pomocy ste-
rownika INFINITI, a następnie ponownie naciśnij
przycisk ENTER.

[Play Mode]:

Wybierz pożądany tryb odtwarzania przy pomo-
cy sterownika INFINITI i naciśnij przycisk ENTER.

[Surround Information]* (jeśli na wyposaże-
niu):

Wyświetla informacje dotyczące dźwięku prze-
strzennego.

Obsługa pilota
Korzystaj z pilota w celu regulacji podanych niżej
elementów.

Przełącznik L/R:

Aby włączyć lewy lub prawy monitor, przesuń
przełącznik wyboru wyświetlacza na pilocie w
kierunku wyświetlacza, który chcesz włączyć
(odpowiednio L lub R).

m Przycisk ZASILANIA:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie każdego z
tylnych wyświetlaczy.

Aby włączyć lub wyłączyć tylne wyświetlacze,
naciśnij przycisk m na pilocie.

Przycisk SOURCE (wyboru źródła):

Naciśnij przycisk SOURCE, aby zmienić tryb w
następującej kolejności: DVD, pamięć USB (pliki
filmowe) i AUX ((urządzenia nie podłączone/
nośniki nie wsunięte są pomijane).

Przycisk MENU:

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
obsługi dla aktualnie wybranego źródła.

m , m , m ,m Przycisk wyboru:

Naciśnij przycisk wyboru m , m , m ,
m , aby wybrać pozycje wyświetlane na tylnym
monitorze.

Przycisk ENTER:

Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić usta-
wienie dla wybranej pozycji.

Przycisk SETUP:

Naciśnij przycisk SETUP w celu wyświetlenia
ustawień tylnych wyświetlaczy.

Przycisk WSTECZ:

Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzed-
niego ekranu lub anulować wybór.

Głośność:

Aby wyregulować poziom głośności w głośni-
kach, naciśnij m lub m na przycisku regulacji
głośności.
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Przycisk ten służy do zmiany poziomu natężenia
dźwięku dobiegającego z głośników pojazdu.
Aby wyregulować głośność w słuchawkach, użyj
znajdującego się na nich pokrętła.

Klawiatura:

m : Przycisk PLAY/PAUSE

m : Przycisk STOP

m : Przycisk FORWARD

m : Przycisk REWIND

m : Przycisk FORWARD pomijania (w kierunku
do przodu) reklam (płyty DVD-VIDEO i
DVD-VR) lub obsługi nieruchomych obra-
zów (płyty DVD-AUDIO)

m : Przycisk REWIND pomijania (w kierunku
do tyłu) reklam (płyty DVD-VIDEO i DVD-
VR) lub obsługi nieruchomych obrazów
(płyty DVD-AUDIO)

Przycisk podświetlenia klawiszy:

Naciśnięcie przycisku powoduje podświetlenie
klawiszy na pilocie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

• Ekran trybu AUX nie jest wyświetlany na przednim
monitorze.

• Nie ma możliwości wyświetlania różnych plików
filmowych, np. z płyty DVD lub karty pamięci, jed-
nocześnie na przednim i tylnych wyświetlaczach.

• Nie ma możliwości jednoczesnego odtwarzania pli-
ku dźwiękowego i filmowego z tej samej karty pa-
mięci USB.

Korzystanie z kilku źródeł sygnału
Na każdym z wyświetlaczy można odtwarzać
sygnał z innego źródła. Poniższy przykład po-
kazuje, jak korzystać z kilku źródeł jednocześ-
nie.

1. Wybierając tryb DVD, włącz odtwarzanie pliku
filmowego na przednim wyświetlaczu.

2. Ustaw przełącznik L/R na pilocie w pozycji L i
naciśnij przycisk m . Tylny lewy monitor
włączy się i wyświetli ekran odtwarzacza
DVD.

(Jeśli włączona (ON) jest opcja [Auto Display],
ekran ten pojawi się automatycznie).

3. Ustaw przełącznik L/R na pilocie w pozycji R
i naciśnij przycisk ZASILANIA. Tylny prawy
monitor włączy się i wyświetli ekran odtwa-
rzacza DVD.

(Jeśli włączona (ON) jest opcja [Auto Display],
ekran ten pojawi się automatycznie).

4. Przełącz przedni wyświetlacz w tryb odtwa-
rzania jednego ze źródeł dźwięku. W głośni-
kach zostanie odtworzony dźwięk ze źródła
wybranego na przednim wyświetlaczu. Na
tylnych monitorach nadal jest odtwarzany
materiał z płyty DVD.

5. Włącz słuchawki i załóż je, aby słuchać ścież-
ki dźwiękowej odtwarzanego filmu DVD.

6. Podłącz urządzenie zewnętrzne do gniazda
AUX, naciśnij przełącznik wyboru tylnego wy-
świetlacza w stronę L lub R, a następnie na-
ciśnij przycisk SOURCE i wybierz pozycję [R.
AUX]. Wybrany wyświetlacz tylny zostanie
przełączony w tryb AUX. Na drugim tylnym
monitorze nadal będzie odtwarzany materiał
z płyty DVD.

7. Włącz drugą parę słuchawek. Jeśli w słuchaw-
kach urządzenia podłączonego do gniazda
AUX nie słychać dźwięku, zmień kanał, uży-
wając przełącznika wyboru kanału w słu-
chawkach.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA
Do czyszczenia systemu rozrywki Infiniti (moni-
tory, pilot itp.) używaj lekko zwilżonej, niestrzę-
piącej się tkaniny.

OSTROŻNIE

• Nie używaj środków czyszczących lub rozpuszczal-
ników do czyszczenia elementów systemu.

• Nie używaj nadmiernej siły przy obchodzeniu się z
monitorem.

• Unikaj dotykania i rysowania powierzchni ekranu
monitorów, ponieważ może to spowodować ich za-
brudzenie lub uszkodzenie.
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• Nie uruchamiaj systemu w warunkach bardzo ni-
skiej lub bardzo wysokiej temperatury [poniżej
−20°C (−4°F) i powyżej 70°C (158°F)].

• Nie uruchamiaj systemu w warunkach bardzo ni-
skiej lub bardzo wysokiej wilgotności (poniżej 10%
lub powyżej 75%).

Typ A jest montowany w modelach z ekranem
dotykowym.

Producent nie gwarantuje zgodności z sieciami i
systemami telefonii komórkowej we wszystkich
krajach.

Informacje dotyczące telefonicznego systemu
głośnomówiącego Bluetooth® są wyświetlane
na ekranie. Układ graficzny i elementy wyświet-
lane na ekranie mogą się różnić w zależności od
kraju i modelu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

• Korzystaj z telefonu po uprzednim zatrzymaniu po-
jazdu w bezpiecznym miejscu. Jeżeli musisz sko-
rzystać z telefonu podczas jazdy, zawsze zachowaj
najwyższą ostrożność tak, aby pełną uwagę po-
święcić prowadzeniu pojazdu.

• Jeżeli stwierdzisz, że podczas rozmowy telefonicz-
nej nie możesz poświęcić pełnej uwagi prowadze-
niu pojazdu, zjedź z drogi w bezpieczne miejsce,
zatrzymaj pojazd i podejmij rozmowę.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć rozładowania akumulatora pojazdu, ko-
rzystaj z telefonu tylko po uruchomieniu silnika.

UWAGA

Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja Blue-
tooth® działają w tym samym paśmie częstotliwości
(2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z łączności Blue-
tooth® i bezprzewodowej sieci LAN może spowodo-

wać spowolnienie lub przerwanie połączenia, a także
uciążliwy hałas. Podczas korzystania z funkcji Blue-
tooth® zaleca się wyłączenie komunikacji bezprzewo-
dowej LAN (Wi-Fi).

Twój pojazd wyposażony jest w telefoniczny sys-
tem głośnomówiący Bluetooth®. Jeżeli posia-
dasz telefon komórkowy z systemem Blue-
tooth®, możesz ustanowić bezprzewodowe po-
łączenie pomiędzy telefonem komórkowym a
modułem telefonicznym pojazdu. Korzystając z
bezprzewodowej technologii Bluetooth® mo-
żesz wykonywać lub odbierać połączenia mając
telefon komórkowy w kieszeni.

Po sparowaniu telefonu komórkowego z modu-
łem w pojeździe, nie jest wymagana żadna pro-
cedura łączenia. Po ustawieniu włącznika zapło-
nu w pozycji ON zarejestrowany telefon komór-
kowy jest automatycznie łączony z modułem
głośnomówiącym zamontowanym w pojeździe,
jeżeli jest włączony i znajduje się w pojeździe.

W module telefonicznym pojazdu możesz zare-
jestrować do 5 różnych telefonów komórkowych
z systemem Bluetooth®. Jednak w danej chwili
możesz rozmawiać tylko przez jeden telefon ko-
mórkowy.

Gdy połączenie jest aktywne, system audio i mi-
krofon (umieszczony w podsufitce przed luster-
kiem wstecznym) wykorzystywane są do prowa-
dzenia rozmowy w trybie głośnomówiącym.

TELEFONICZNY SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH® (typ A)
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Jeśli w tym czasie system audio odtwarza dźwięk
z innego źródła, zostanie ono wyciszone na czas
trwania połączenia.

System rozpoznawania mowy INFINITI (jeśli na
wyposażeniu) obsługuje polecenia telefonicz-
ne. (Patrz “System rozpoznawania mowy INFINITI (je-
śli na wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału).

Przed użyciem telefonicznego systemu głośno-
mówiącego Bluetooth® zapoznaj się z poniższy-
mi uwagami.

• Ustanów połączenie bezprzewodowe między tele-
fonem komórkowym i modułem telefonicznym po-
jazdu przed skorzystaniem z telefonicznego syste-
mu głośnomówiącego Bluetooth®.

• Niektóre telefony komórkowe z systemem Blue-
tooth® mogą nie być rozpoznawane przez moduł
telefoniczny pojazdu.

• Nie będziesz mógł używać telefonicznego w nastę-
pujących sytuacjach:

– Gdy Twój pojazd znajduje się poza zasię-
giem sieci komórkowej.

– Gdy pojazd znajduje się w obszarze, w
którym utrudniony jest odbiór fal radio-
wych, takim jaktunel, podziemny parking,
teren za wysokim budynkiem lub w obsza-
rze górzystym.

– Rozmowy wychodzące z Twojego telefonu
są zablokowane.

• Jeżeli jakość połączenia radiowego nie jest idealna
lub poziom hałasu otoczenia jest zbyt wysoki, mo-
gą wystąpić trudności w usłyszeniu rozmówcy.

• Przez krótki czas bezpośrednio po ustawieniu
włącznika zapłonu w pozycji ON odebranie przy-
chodzącego połączenia może być niemożliwe.

• Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miejscu
otoczonym przez metal lub daleko od modułu tele-
fonicznego pojazdu, aby zapobiec spadkowi jakoś-
ci dźwięku i przerwaniu połączenia bezprzewodo-
wego.

• Gdy telefon jest podłączony poprzez bezprzewodo-
we złącze Bluetooth®, akumulator telefonu może
się rozładowywać szybciej niż normalnie.

• Jeżeli telefoniczny system głośnomówiący Blue-
tooth® wydaje się działać nieprawidłowo, skontak-
tuj się z Centrum INFINITI lub kwalifikowanym
warsztatem.

• Niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia
mogą powodować zakłócenia lub brzęczący dźwięk
dochodzący z głośników systemu audio. Przenie-
sienie urządzenia w inne miejsce może zmniejszyć
lub wyeliminować zakłócenia.

• Korzystaj z instrukcji obsługi telefonu komórkowe-
go, aby uzyskać informacje dotyczące specjalnej
procedury parowania Twojego telefonu, ładowania
baterii, anteny telefonu komórkowego itd.

• Aby skorzystać z pomocy dotyczącej integrowania
telefonu, zapraszamy do najbliższego centrum ob-
sługi INFINITI lub wykwalifikowanej stacji obsługi.

• Dla niektórych telefonów komórkowych, antena
wyświetlona na ekranie może być niezgodna z an-
teną widoczną na wyświetlaczu telefonu komórko-
wego.

• We wnętrzu pojazdu zachowaj maksymalną ciszę,
aby wyraźnie słyszeć głos rozmówcy i zminimalizo-
wać odbicie dźwięku.

• Jeżeli odbierany dźwięk jest niewyraźny, jego ja-
kość może poprawić zwiększenie poziomu głoś-
ności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Znak towarowy Bluetooth®

m

Bluetooth® jest znakiem to-
warowym stanowiącym włas-
ność Bluetooth SIG, Inc. i prze-
kazanym na mocy licencji fir-
mie Clarion Co., Ltd.

Deklaracja zgodności CE
Niniejszym “Clarion Corporation” oświadcza, że
system AV jest zgodny z zasadniczymi wymaga-
niami i innymi stosownymi postanowieniami Dy-
rektywy 1999/5/EC.
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m
PRZYCISKI STERUJĄCE (typ A)

1 Przycisk (m ) talk

2 Przycisk (m ) phone send

Przycisk <m TEL> znajduje się na tablicy roz-
dzielczej.

PRZYCISKI STERUJĄCE (typ B)

1 Przycisk (m ) phone send

2 Przycisk phone end (m )

Przycisk <m TEL> znajduje się na tablicy roz-
dzielczej.

TWORZENIE POWIĄZANIA TELEFONU Z
ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM

1. Naciśnij przycisk <m TEL> na panelu stero-
wania lub przycisk PHONE SEND m i przy
pomocy sterownika INFINITI wybierz klawisz
[Pair phone] na wyświetlaczu. Następnie na-
ciśnij przycisk <ENTER>.

SAA3314Z

SAA3315Z

SAA2439Z

SAA2441Z
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2. Gdy na ekranie pojawi się żądanie wprowa-
dzenia kodu PIN, użyj kompatybilnego tele-
fonu komórkowego z systemem Bluetooth®
w celu wprowadzenia danych.

Procedura podłączania telefonu komórkowe-
go może się różnić w zależności od rodzaju
telefonu. Dokładniejsze informacje znaj-
dziesz w instrukcji obsługi telefonu.

Po zakończeniu procedury podłączania,
ekran powróci do wyświetlania menu usta-
wień Bluetooth®.

ZAPIS W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ

W książce telefonicznej można zapisać maksy-
malnie 40 numerów telefonów.

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m > i przy
pomocy sterownika INFINITI wybierz klawisz
[Phonebook] na wyświetlaczu. Następnie na-
ciśnij przycisk <ENTER>.

2. Wybierz pozycję [Add New] z listy nazw w
książce telefonicznej i naciśnij przycisk
<ENTER>.

3. Wybierz pozycję [Copy from Handset Memo-
ry] i naciśnij przycisk <ENTER>, aby zapisać
wpisy z pamięci telefonu komórkowego w
książce telefonicznej systemu.

4. Użyj telefonu komórkowego, aby wysłać in-
formacje o nazwisku danej osoby oraz nume-
rze telefonu z pamięci telefonu komórkowe-
go. Procedura wysyłania danych z pamięci
różni się w zależności od producenta danego
telefonu komórkowego. Dokładniejsze infor-
macje znajdziesz w instrukcji obsługi dla
użytkownika telefonu.

5. Po zapisaniu informacji w książce telefonicz-
nej, ekran powróci do listy wpisów.

Dostępne opcje:

– [Copy from Call History] (jeśli na wyposa-
żeniu)

Zapisz nazwy i numery telefonów z list po-
łączeń wychodzących i przychodzących.

– [Copy from the Handset Memory]

Skopiuj książkę telefoniczną z telefonu
komórkowego z systemem Bluetooth®.
Dostępność tej funkcji zależy od konkret-
nego modelu telefonu. Procedura kopio-
wania również zależy od poszczególnych
modeli aparatów. Dokładniejsze informa-
cje znajdziesz w instrukcji obsługi dla
użytkownika telefonu.

– [Enter Data by Keypad]

Wprowadź nazwę i numer telefonu ręcznie
przy pomocy klawiatury wyświetlanej na
ekranie. (Patrz: “Obsługa ekranu dotykowego
(jeśli na wyposażeniu)” we wcześniejszej części
rozdziału).

SAA2442Z

SAA2443Z
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NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Aby nawiązać połączenie, wykonaj poniższe
czynności.

1. Naciśnij przycisk PHONE SENDm w kierow-
nicy. Na wyświetlaczu pojawi się ekran
[PHONE].

2. Wybierz pozycję [Phonebook] z menu
[PHONE] i naciśnij przycisk <ENTER>.

3. Wybierz nazwisko danej osoby zapisane na
liście i naciśnij przycisk <ENTER>. Zostanie
nawiązane połączenie, a wyświetlacz prze-
jdzie do ekranu rozmowy.

4. Po zakończeniu rozmowy wykonaj jedną z po-
niższych czynności, aby zakończyć połącze-
nie.

a. Wybierz pozycję [Hang up] i naciśnij przycisk
<ENTER>.

b. Naciśnij przycisk PHONE SEND m w kie-
rownicy.

c. Naciśnij przycisk <m TEL> (jeśli na wyposa-
żeniu) na panelu sterowania.

Istnieją różne sposoby nawiązywania połącze-
nia. Wybierz jedną z poniższych opcji zamiast
[Phonebook] w punkcie 2 powyżej.

• [Ost. wybierane numery]

Wybierz nazwę lub numer telefonu z listy za-
pisanych połączeń przychodzących, wycho-
dzących lub nieodebranych.

• [Handset Memory]

Wybierz nazwę lub numer telefonu z pobra-
nej listy.

• [Klawiatura]

Wprowadź numer ręcznie za pomocą klawia-
tury wyświetlonej na ekranie. (Patrz: “Obsługa
ekranu dotykowego (jeśli na wyposażeniu)” we
wcześniejszej części rozdziału).

ODBIERANIE POŁĄCZENIA

Gdy usłyszysz dźwięk dzwonka telefonu,
wyświetlacz zmieni się na tryb odbierania połą-
czenia. Aby odebrać połączenie, wykonaj jedną
z poniższych czynności.

a. Wybierz pozycję [Answer] na wyświetlaczu i
naciśnij przycisk <ENTER>.

b. Naciśnij przycisk <m TEL> na panelu stero-
wania.

c. Naciśnij przycisk PHONE SEND m w kie-
rownicy.

Przy odbieraniu połączenia dostępnych jest kil-
ka opcji. Wybierz jedną z opcji wyświetlanych na
ekranie.

• [Odbierz]

Przyjmij przychodzące połączenie, aby pod-
jąć rozmowę.

SAA2444Z SAA2445Z
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• [Hold call]

Zawieś przychodzące połączenie.

• [Reject Call]

Odrzuć przychodzące połączenie.

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z
poniższych czynności.

– Wybierz opcję [Hang up] na wyświetlaczu
i naciśnij przycisk ENTER.

– Naciśnij przycisk <m TEL> na panelu
sterowania.

– Naciśnij przycisk PHONE SENDm w kie-
rownicy.

W TRAKCIE ROZMOWY

W trakcie połączenia dostępnych jest kilka opcji.
W razie potrzeby wybierz jedną z poniższych
opcji wyświetlanych na ekranie.

• [Hang up]

Zakończ połączenie.

• [Prywatna]

Prześlij połączenie na telefon komórkowy.

• [Wył. mikr.]

Wycisz swój głos, aby nie był słyszalny przez
rozmówcę.

• [Anuluj wyciszenie]

Opcja ta pojawia się po wybraniu trybu wy-
ciszenia “Mute”. Wyciszenie będzie anulo-
wane.

• [Dial]

Wyślij sygnał zgłoszenia do dzwoniącego w
celu użycia usługi sieciowej takiej jak wiado-
mość głosowa.

Aby wyregulować poziom głosu rozmówcy, w
trakcie rozmowy naciśnij przycisk regulacji głoś-
ności (+ lub -) na kierownicy lub obróć pokrętło
regulacji głośności na desce rozdzielczej. Usta-
wienie to dostępne jest również w trybie
SETTING.

USTAWIENIA TELEFONU

Aby skonfigurować telefoniczny system głośno-
mówiący Bluetooth® zgodnie z własnymi prefe-
rencjami, naciśnij przycisk SETTING na panelu
sterowania, wybierz klawisz “TELEFON” na wy-
świetlaczu, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

[Edit Phonebook]
Oferuje możliwość zapisania książki telefonicz-
nej oraz edycji/usunięcia zapisanej książki tele-
fonicznej.

[Usuń książkę telefoniczną]
Zapisane książki telefoniczne mogą zostać usu-
nięte jednocześnie lub pojedynczo.

[Add New Contacts to the Phonebook]
Oferuje możliwość pobrania kontaktów zapisa-
nych w telefonie komórkowym z systemem
Bluetooth®. Dostępność tej funkcji zależy od
konkretnego modelu telefonu. Procedura ścią-

SAA2446Z
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gania pamięci z telefonu komórkowego może
być także różna w zależności od modelu tele-
fonu. Dokładniejsze informacje znajdziesz w in-
strukcji obsługi dla użytkownika telefonu.

Gdy opcja [Auto Downloaded] jest włączona,
system automatycznie pobiera wpisy z książki
telefonicznej przy każdym podłączeniu telefonu
do zestawu głośnomówiącego, nawet jeśli usu-
nąłeś je z pamięci systemu w pojeździe.

[Głośność]
Umożliwia ustawienie następujących opcji głoś-
ności telefonu:

• [Phone Ringer Vol.]/[Phone Incoming Vol.]/[Phone
Outgoing Vol.]

Aby ustawić głośność na większą lub mniej-
szą, wybierz opcję [Phone Ringer Vol.]/[Pho-
ne Incoming Vol.]/[Phone Outgoing Vol.] i wy-
reguluj ją przy pomocy sterownika INFINITI.

• [Automatyczne zawieszenie]

Gdy ta opcja jest włączona, przychodzące po-
łączenie telefoniczne jest automatycznie za-
wieszane.

• [Dzwonek pojazdu]

Gdy ta funkcja jest włączona, połączenia
przychodzące są sygnalizowane dzwonkiem
zestawu głośnomówiącego, a nie dzwonkiem
telefonu.

[Automatyczne pobieranie]
Gdy opcja jest włączona, książka telefoniczna
telefonu podłączonego do zestawu głośnomó-
wiącego jest automatycznie pobierana w mo-
mencie podłączenia do zestawu.

Gdy ta opcja jest włączona, system automatycz-
nie pobiera wpisy z książki telefonicznej pod-
łączonego telefonu, nawet jeśli usunąłeś je z
pamięci systemu w pojeździe.
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USUWANIE USTEREK (modele z systemem rozpoznawania mowy)

System powinien reagować prawidłowo na wszystkie polecenia głosowe. W razie wystąpienia problemów skorzystaj z poniższych rozwiązań.

Jeśli rozwiązania są ponumerowane, wypróbuj kolejno każde z nich, zaczynając od numeru 1, aż do rozwiązania problemu.

Objaw Rozwiązanie

System nie interpretuje prawidłowo
komendy.

1. Upewnij się, czy polecenie jest prawidłowe. (Patrz: “System rozpoznawania mowy INFINITI (jeśli na wyposażeniu)”
w dalszej części rozdziału; strona 4-138).

2. Upewnij się, czy wypowiadasz polecenie po sygnale dźwiękowym.
3. Mów wyraźnie, bez robienia przerw między słowami oraz odpowiednio głośno do poziomu hałasu wewnątrz
pojazdu.
4. Sprawdź, czy wewnątrz pojazdu nie jest zbyt głośno (np. czy okna nie są otwarte lub czy nie jest włączony tryb
ogrzewania przedniej szyby). UWAGA: Jeśli telefon jest używany w zbyt głośnych warunkach, istnieje
prawdopodobieństwo, że komendy głosowe nie zostaną rozpoznane
5. Jeśli wypowiedziałeś więcej niż jedno polecenie naraz, spróbuj wypowiedzieć je oddzielnie.

System stale wybiera niewłaściwą
etykietę głosową.

1. Sprawdź, czy dane polecenie głosowe pasuje do zapisu. (Patrz: “Zapis w książce telefonicznej” we wcześniejszej
części rozdziału).

2. Zamień jedną z mylonych nazw na nową.
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Typ B jest montowany w modelach bez ekranu
dotykowego.

Producent nie gwarantuje zgodności z sieciami i
systemami telefonii komórkowej we wszystkich
krajach.

Informacje dotyczące telefonicznego systemu
głośnomówiącego Bluetooth® są wyświetlane
na ekranie. Układ graficzny i elementy wyświet-
lane na ekranie mogą się różnić w zależności od
kraju i modelu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

• Korzystaj z telefonu po uprzednim zatrzymaniu po-
jazdu w bezpiecznym miejscu. Jeżeli musisz sko-
rzystać z telefonu podczas jazdy, zawsze zachowaj
najwyższą ostrożność tak, aby pełną uwagę po-
święcić prowadzeniu pojazdu.

• Jeżeli stwierdzisz, że podczas rozmowy telefonicz-
nej nie możesz poświęcić pełnej uwagi prowadze-
niu pojazdu, zjedź z drogi w bezpieczne miejsce,
zatrzymaj pojazd i podejmij rozmowę.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć rozładowania akumulatora pojazdu, ko-
rzystaj z telefonu po uruchomieniu silnika.

UWAGA

Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja Blue-
tooth® działają w tym samym paśmie częstotliwości
(2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z łączności Blue-
tooth® i bezprzewodowej sieci LAN może spowodo-

wać spowolnienie lub przerwanie połączenia, a także
uciążliwy hałas. Podczas korzystania z funkcji Blue-
tooth® zaleca się wyłączenie komunikacji bezprzewo-
dowej LAN (Wi-Fi).

Twój pojazd wyposażony jest w telefoniczny sys-
tem głośnomówiący Bluetooth®. Jeżeli posia-
dasz telefon komórkowy z systemem Blue-
tooth®, możesz ustanowić bezprzewodowe po-
łączenie pomiędzy telefonem komórkowym a
modułem telefonicznym pojazdu. Korzystając z
bezprzewodowej technologii Bluetooth® mo-
żesz wykonywać lub odbierać połączenia mając
telefon komórkowy w kieszeni.

Po sparowaniu telefonu komórkowego z modu-
łem w pojeździe, nie jest wymagana żadna pro-
cedura łączenia. Po ustawieniu włącznika zapło-
nu w pozycji ON zarejestrowany telefon komór-
kowy jest automatycznie łączony z modułem
głośnomówiącym zamontowanym w pojeździe,
jeżeli jest włączony i znajduje się w pojeździe.

W module telefonicznym pojazdu możesz zare-
jestrować do 5 różnych telefonów komórkowych
z systemem Bluetooth®. Jednak w danej chwili
możesz rozmawiać tylko przez jeden telefon ko-
mórkowy.

Gdy połączenie jest aktywne, system audio i mi-
krofon (umieszczony w podsufitce przed luster-
kiem wstecznym) wykorzystywane są do prowa-
dzenia rozmowy w trybie głośnomówiącym.

Jeśli w tym czasie system audio odtwarza dźwięk
z innego źródła, zostanie ono wyciszone na czas
trwania połączenia.

System rozpoznawania mowy INFINITI obsługuje
polecenia głosowe, tak więc możesz wybierać
numery telefonu głosem.

Przed użyciem telefonicznego systemu głośno-
mówiącego Bluetooth® zapoznaj się z poniższy-
mi uwagami.

• Ustanów połączenie bezprzewodowe między tele-
fonem komórkowym i modułem telefonicznym po-
jazdu przed skorzystaniem z telefonicznego syste-
mu głośnomówiącego Bluetooth®.

• Niektóre telefony komórkowe z systemem Blue-
tooth® mogą nie być rozpoznawane przez moduł
telefoniczny pojazdu.

• Nie będziesz mógł używać telefonicznego w nastę-
pujących sytuacjach:

– Gdy Twój pojazd znajduje się poza zasię-
giem sieci komórkowej.

– Gdy pojazd znajduje się w obszarze, w
którym utrudniony jest odbiór fal radio-
wych, takim jaktunel, podziemny parking,
teren za wysokim budynkiem lub w obsza-
rze górzystym.

– Rozmowy wychodzące z Twojego telefonu
są zablokowane.

TELEFONICZNY SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH® (typ B)
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• Jeżeli jakość połączenia radiowego nie jest idealna
lub poziom hałasu otoczenia jest zbyt wysoki, mo-
gą wystąpić trudności w usłyszeniu rozmówcy.

• Przez krótki czas bezpośrednio po ustawieniu
włącznika zapłonu w pozycji ON odebranie przy-
chodzącego połączenia może być niemożliwe.

• Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miejscu
otoczonym przez metal lub daleko od modułu tele-
fonicznego pojazdu, aby zapobiec spadkowi jakoś-
ci dźwięku i przerwaniu połączenia bezprzewodo-
wego.

• Gdy telefon jest podłączony poprzez bezprzewodo-
we złącze Bluetooth®, akumulator telefonu może
się rozładowywać szybciej niż normalnie.

• Jeżeli telefoniczny system głośnomówiący Blue-
tooth® wydaje się działać nieprawidłowo, skontak-
tuj się z Centrum INFINITI lub kwalifikowanym
warsztatem.

• Niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia
mogą powodować zakłócenia lub brzęczący dźwięk
dochodzący z głośników systemu audio. Przenie-
sienie urządzenia w inne miejsce może zmniejszyć
lub wyeliminować zakłócenia.

• Korzystaj z instrukcji obsługi telefonu komórkowe-
go, aby uzyskać informacje dotyczące specjalnej
procedury parowania Twojego telefonu, ładowania
baterii, anteny telefonu komórkowego itd.

• Aby skorzystać z pomocy dotyczącej integrowania
telefonu, zapraszamy do najbliższego centrum ob-
sługi INFINITI lub wykwalifikowanej stacji obsługi.

• Dla niektórych telefonów komórkowych, antena
wyświetlona na ekranie może być niezgodna z an-
teną widoczną na wyświetlaczu telefonu komórko-
wego.

• We wnętrzu pojazdu zachowaj maksymalną ciszę,
aby wyraźnie słyszeć głos rozmówcy i zminimalizo-
wać odbicie dźwięku.

• Jeżeli odbierany dźwięk jest niewyraźny, jego ja-
kość może poprawić zwiększenie poziomu głoś-
ności.

• Zestaw bezprzewodowy zamontowany w pojeździe
wykorzystuje technologię Bluetooth®.

– Częstotliwość: 2402 MHz - 2480 MHz

– Moc wyjściowa: 4,14 dBm EIRP

– Modulacja: FHSS GFSK 8DPSK, π/4DQPSK

– Ilość kanałów: 79

– Zestaw bezprzewodowy nie może być wy-
korzystywany do żadnych celów związa-
nych z bezpieczeństwem ze względu na
możliwość generowania zakłóceń radio-
wych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Znak towarowy Bluetooth®

m

Bluetooth® jest znakiem to-
warowym stanowiącym włas-
ność Bluetooth SIG, Inc., prze-
kazanym na mocy licencji fir-
mie Visteon Corporation.

Deklaracja zgodności CE
Firma “Yangfeng Visteon Automotive Electronics
Co., Ltd.” oświadcza, że niniejszy zestaw samo-
chodowy Bluetooth jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi posta-
nowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

m
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PRZYCISKI STERUJĄCE

1. Przycisk PHONE SEND m
Aby włączyć funkcję rozpoznawania mowy
lub odebrać telefon, naciśnij ten przycisk.
Przycisk ten służy też do przechodzenia
pomiędzy informacjami zwrotnymi systemu
i do podawania poleceń podczas rozmowy
telefonicznej.

2. Przycisk m PHONE END
Aby wyłączyć funkcję rozpoznawania mowy
lub zakończyć rozmowę telefoniczną,
naciśnij ten przycisk.

SYSTEM ROZPOZNAWANIA MOWY
Możesz również używać telefonicznego systemu
głośnomówiącego Bluetooth® z rozpoznawa-
niem mowy.

INFO

Dostępne polecenia głosowe są stosowane wy-
łącznie dla odpowiedniego języka wybranego na

ekranie ustawień [Language]. (Patrz: “Korzysta-
nie z przycisku SETTING” we wcześniejszej części roz-
działu).

Używanie systemu
Aktywacja:

Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w poło-
żeniu ON, rozpoczyna się trwająca maksymalnie
1 minutę inicjalizacja systemu rozpoznawania
mowy. Po zakończeniu aktywacji, system jest
gotowy do przyjmowania poleceń głosowych. Je-
żeli przed zakończeniem aktywacji zostanie na-
ciśnięty przełącznik PHONE SENDm znajdu-
jący się na kierownicy, system nie przyjmie żad-
nego polecenia.

Przed rozpoczęciem:

Aby uzyskać najwyższą niezawodność Systemu
nawigacji głosowej, należy przestrzegać nastę-
pujących wytycznych:

• Zachowaj maksymalną ciszę we wnętrzu pojazdu.
Podnieś szyby, aby wyeliminować hałas otoczenia
(hałas ruchu ulicznego, drgania itd.), który może
uniemożliwić systemowi poprawne rozpoznanie
poleceń głosowych.

• Przed wypowiedzeniem polecenia poczekaj na syg-
nał dźwiękowy.

• Wydaj polecenie głosowe przed upływem 5 sekund
od sygnału dźwiękowego. Jeżeli nie zostanie wy-

dane żadne polecenie, system poprosi Cię o numer.
W przypadku niepodania dalszych komend sesja
zostanie zakończona.

• Mów w sposób naturalny, nie robiąc przerw pomię-
dzy słowami.

Wydawanie polecenia głosowego:

1. Naciśnij i zwolnij przycisk PHONE SENDm
na kierownicy.

JVH0134XZ

JVH0135XZ

SAA2574Z
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2. Na ekranie pojawi się lista poleceń i system
zakomunikuje “Please say a command after
the tone” (po usłyszeniu sygnału wypowiedz
polecenie). Dostępne są następujące polece-
nia: “Call” (połączenie), “Phonebook” (książ-
ka telefoniczna), “Recent Calls” (ostatnie po-
łączenia), “Connect Phone” (podłącz telefon)
oraz “Help” (pomoc).

3. Gdy usłyszysz sygnał i ikona na ekranie zmie-
ni się z m na m , wypowiedz polecenie.
Patrz punkt “Lista poleceń głosowych” w dalszej
części rozdziału w celu zapoznania się z listą
poleceń głosowych. Powiedz np. “Call” (Połą-
czenie).

INFO

Polecenia głosowe nie są rozpoznawane, je-
śli na ekranie nie jest widoczna ikona trybu
rozpoznawania poleceń m .

4. System zatwierdza polecenie i podaje kolej-
ną grupę dostępnych poleceń.

5. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz numer te-
lefonu.

6. Po podaniu numeru telefonu, system powta-
rza go i informuje o dostępnych poleceniach.

7. Po odpowiedzi systemu, powiedz “Dial” i sys-
tem wprowadzi podane głosem cyfry.

Wskazówki dotyczące obsługi:

• Polecenia głosowe nie mogą być przyjęte, gdy wy-
świetlona jest ikona m .

• W przypadku nierozpoznania polecenia System ko-
munikuje: “Please say again”. Powtórz polecenie
czystym głosem.

• Aby powrócić od poprzedniego ekranu, naciśnij
jednokrotnie przycisk PHONE SEND m lub
BACK.

• Aby anulować polecenie, naciśnij przycisk PHONE
END m . Rozlegnie się wówczas komunikat:
“Anulowano odbieranie polecenia”. Jeżeli
chcesz ustawić głośność komunikatów
zwrotnych systemu, podczas odtwarzania
komunikatu naciśnij przyciski regulacji głoś-
ności [+] lub [−] znajdujące się na kierownicy
lub użyj pokrętła regulacji głośności systemu
audio.

Jak wypowiadać komendy:

System rozpoznawania mowy wymaga specjal-
nego sposobu wypowiadania poleceń głoso-
wych. Mów normalnie i wyraźnie w kierunku mi-
krofonu (umieszczonego przed lusterkiem
wstecznym). Każda cyfra liczby musi być wymó-
wiona odrębnie i w sposób naturalny. Tryb głoś-
nomówiący działa najlepiej, gdy numer telefo-
niczny jest wymawiany w blokach od trzech do
pięciu cyfr. Po zakończeniu każdego wymówio-
nego bloku system powtarza rozpoznane trzy do

pięciu cyfr i czeka na wypowiedzenie następnej
cyfry lub bloku cyfr wymaganych dla numeru
telefonicznego.

Patrz punkt “Lista poleceń głosowych” w dalszej
części rozdziału w celu zapoznania się z właściwy-
mi poleceniami, które można wydawać systemo-
wi głośnomówiącemu.

Przykład:

Aby rozpocząć wykonywanie połączenia, po-
wiedz “Phonebook” (Książka telefoniczna).

INFO

• Jeżeli sterujesz systemem telefonicznym za pomo-
cą poleceń głosowych po raz pierwszy lub nie znasz
właściwego polecenia głosowego, powiedz “Voice
Help” (Pomoc głosowa). System informuje o do-
stępnych poleceniach.

Słowniczek osobisty (znaczniki głosowe):

System rozpoznawania mowy posiada funkcję o
nazwie “voicetags” (znaczniki głosowe), którą
można powiązać z numerem telefonu lub nazwą
w książce telefonicznej. Użycie znacznika głoso-
wego automatycznie uruchomi szybkie wybiera-
nie zapisanego numeru.

Patrz punkt “Zapis w książce telefonicznej” we
wcześniejszej części rozdziału.

Możesz nawiązać połączenie z danym numerem
za pomocą następującego polecenia: “Dial” a
następnie znacznik głosowy.
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Wybieranie nazwy za pomocą etykiety
głosowej.:

Możliwe jest wywołanie nazwy za pośrednic-
twem etykiety głosowej zamiast numeru pod wa-
runkiem, że nazwa i numer korespondenta zos-
tały wcześniej zapisane w książce telefonicznej.

Nawiąż połączenie używając znacznika głoso-
wego zgodnie z poniższą procedurą.

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m .

2. System odpowie “Please say a command af-
ter the beep” (po usłyszeniu sygnału dźwię-
kowego wypowiedz polecenie). Dostępne są
następujące polecenia: “Call” (połączenie),
“Phonebook” (książka telefoniczna), “Re-
cent Calls” (ostatnie połączenia), “Connect
Phone” (podłącz telefon) oraz “Help”
(pomoc).

3. Wydaj polecenie systemowi mówiąc przykła-
dowo “Dial John” (“John” musi być uprzednio
zarejestrowany jako znacznik głosowy dla
numeru telefonu Johna) lub “Dial One”, jeżeli
John został zapisany w książce telefonicznej
pod numerem jeden.

Jeżeli system nie może rozpoznać Twego po-
lecenia, powtórz je zgodnie z zaleceniami
podanymi w punkcie “Jak wypowiadać
komendy” we wcześniejszej części rozdziału.

4. Jeżeli podana nazwa (znacznik głosowy) jest
prawidłowa, system telefoniczny wybierze
numer zapisany dla “John”.

INFO

Aby w dowolnym momencie zakończyć tryb po-
leceń głosowych, uaktywnij polecenie anulowa-
nia, naciskając jednokrotnie przycisk PHONE
SEND m .

Ręczne wybieranie poleceń:

Polecenia mogą być wybierane ręcznie. Wybierz
jedno z wyświetlanych poleceń, posługując się
przełącznikiem strojenia, a następnie naciśnij
przycisk PHONE SENDm . Po ręcznym wybra-
niu polecenia, funkcja poleceń głosowych zos-
taje anulowana. Aby powrócić do trybu poleceń
głosowych, naciśnij przycisk PHONE END m ,
co spowoduje anulowanie bieżącej operacji, a
następnie postępuj według pierwszej procedury
poleceń głosowych.
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Lista poleceń głosowych:

KOMENDA DZIAŁANIE
“Call/Dial” “<name>” Wybiera określoną nazwę <name>.
“Call/Dial” “Redial” Wybiera ostatni numer.
“Call” “<number>” Wybiera określony numer <number>.
“Phonebook” “<name>” Wyświetla określoną nazwę <name> z książki telefonicznej.
“Phonebook” “List Names” Wyświetla wszystkie nazwy z książki telefonicznej.
“Phonebook” “Transfer Entry” Przesyła dane z książki telefonicznej do systemu.
“Phonebook” “Delete Entry” Usuwa książkę telefoniczną zapisaną w systemie.
“Connect Phone” “Add Phone” Podłącza telefon do systemu.
“Connect Phone” “Select Phone” Wybiera zapisany telefon.
“Connect Phone” “Delete Phone” Usuwa zapisany telefon.
“Connect Phone” “Bluetooth Off” Wyłącza połączenie z Bluetooth.
“Connect Phone” “Replace Phone” Zmienia zapisaną kolejność telefonów.
“Connect Phone” “Delete Phone” “All Phones” Usuwa wszystkie zapisane telefony.
“Connect Phone” “Delete Phone” “List Phones” Wybiera zapisany telefon i usuwa go.
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TWORZENIE POWIĄZANIA TELEFONU Z
ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM

Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 5 te-
lefonów.

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m w kie-
rownicy. System informuje o dostępnych po-
leceniach.

2. Powiedz: “Connect Phone”. System zatwier-
dza polecenie i podaje kolejną grupę dostęp-
nych poleceń.

3. Powiedz: “Add Phone”. System zatwierdza
polecenie i prosi o wykonanie połączenia za
pomocą aparatu telefonicznego.

INFO:

Polecenie Add Phone jest niedostępne, gdy po-
jazd jest w ruchu.

4. Na prośbę o podanie kodu PIN umożliwiają-
cego podłączenie telefonu wyposażonego w
technologię Bluetooth®, wprowadź kod
“1234”.

Kod “1234” jest niezmienny, niezależnie od
liczby skonfigurowanych telefonów.

Procedura podłączenia telefonu zależy od ro-
dzaju aparatu. Dodatkowe informacje w In-
strukcji obsługi telefonu.

5. System prosi użytkownika o podanie nazwy
dla telefonu.

Powiedz: “Yes”. System zatwierdza polece-
nie i zapisuje telefon.

Jeżeli nazwa jest zbyt długa lub zbyt krótka, sys-
tem informuje o tym użytkownika, a następnie
prosi o podanie innej nazwy.

Podobnie, w sytuacji kiedy skonfigurowano kil-
ka telefonów, a podawana nazwa brzmi zbyt

SAA2575Z

SAA2576Z

SAA2577Z

SAA2578Z
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podobnie do już istniejących, system informuje
o tym użytkownika, a następnie prosi o podanie
innej nazwy.

ZAPIS W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ

Podłączenie telefonu do modułu wbudowanego
do pojazdu powoduje automatyczne przesłanie
do systemu i zapisanie tam wszystkich danych
zapisanych w aparacie, takich jak książka tele-
foniczna oraz dzienniki połączeń wychodzą-
cych, przychodzących i nieodebranych.

Dostępność tej funkcji zależy od konkretnego
modelu telefonu. Procedura kopiowania rów-
nież zależy od poszczególnych modeli apara-
tów. Dodatkowe informacje w Instrukcji obsługi
telefonu.

Książka telefoniczna może pomieścić do 1.000
numerów telefonów dla każdego zapisanego
aparatu.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Aby nawiązać połączenie, wykonaj poniższe
czynności.

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m w kie-
rownicy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2. Powiedz: “Call”. System zatwierdza polece-
nie i podaje kolejną grupę dostępnych pole-
ceń.

3. Powiedz zapisane imię wybranej osoby. Sys-
tem zatwierdza polecenie i podaje kolejną
grupę dostępnych poleceń.

4. Powiedz: “Yes”. System zatwierdza polece-
nie i wykonuje połączenie.

5. Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk
PHONE SEND m w kierownicy.

ODBIERANIE POŁĄCZENIA
Po usłyszeniu sygnału dzwonka naciśnij przy-
cisk w kierownicy.

Po zakończeniu rozmowy naciśnij przyciskw kie-
rownicy.

UWAGA

Aby odrzucić połączenie po usłyszeniu dzwonka, na-
ciśnij przycisk w kierownicy.

W TRAKCIE ROZMOWY

Podczas rozmowy, dostępnych jest kilka opcji
poleceń. Naciśnij przycisk PHONE SEND m ,
aby wyciszyć głos rozmówcy i wydać polecenia.

• “(digits)” — Użyj polecenia Send, aby w trakcie
trwania połączenia wprowadzić cyfry. Np. w przy-
padku poproszenia przez automatyczny system ob-
sługi o wybranie numeru wewnętrznego:

Powiedz: “Sending one two three four.” (Wy-
syłanie jeden dwa trzy cztery).

SAA2579Z

SAA2580Z

SAA2581Z
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System zatwierdza polecenie i wysyła sygna-
ły dźwiękowe towarzyszące tym numerom.
Następnie, system wyłącza funkcję rozpo-
znawania mowy i powraca do połączenia te-
lefonicznego.

• “Mute on/off” — Aby wyciszyć głos tak, aby nie był
słyszany przez rozmówcę, użyj polecenia Mute.

Aby ponownie aktywować głos użytkownika,
ponownie zastosuj polecenie wyciszenia.

• “Transfer Handset” — Jeśli chcesz przełączyć roz-
mowę prowadzoną przez zestaw głośnomówiący
Bluetooth® na telefon komórkowy, użyj polecenia
Transfer Handset. System komunikuje, “Transfer
Handset. The call is transferred to the handset on-
ly.” (Przekazanie rozmowy bezpośrednio do apara-
tu. Połączenie realizowane będzie tylko bezpo-
średnio poprzez aparat). Następnie, system wyłą-
cza funkcję rozpoznawania mowy.

Aby powrócić do wykonywania połączenia z
wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego,
należy ponownie wybrać polecenie Transfer
Call.

• “Help” — System komunikuje dostępne polecenia.

UWAGA

Jeśli funkcja Mute jest włączona, a rozmówca zakoń-
czy rozmowę lub zostanie przerwane połączenie z sie-
cią operatora telefonii komórkowej, może być koniecz-
ne zresetowanie funkcji (ustawienie w pozycji “off”).

USTAWIENIA TELEFONU

Połączenie

• (a name)

Jeżeli do Książki telefonicznej wprowadzono
dane, istnieje możliwość wyboru numeru, do
którego przypisano nazwę i lokalizację. Infor-
macje nt. wprowadzania danych zamieszczo-
no w punkcie “Zapis w książce telefonicznej”
tego rozdziału. Kiedy system o to poprosi,
należy podać nazwę wpisu w książce telefo-
nicznej odnoszącego się do danego połącze-
nia.

System zatwierdza tę nazwę. Jeżeli do danej
nazwy przypisano więcej niż jedną lokaliza-
cję, system poprosi użytkownika o wskaza-
nie właściwej lokalizacji.

Po zatwierdzeniu nazwy i lokalizacji, system
rozpoczyna wykonywanie połączenia.

• Number

Jeżeli system o to poprosi, wypowiedz nu-
mer, z którym ma być nawiązane połączenie.

• Redial

Aby wybrać ostatnio wybierany numer, zasto-
suj polecenie Redial. System zatwierdza po-
lecenie, powtarza numer i rozpoczyna jego
wybieranie. Jeżeli wybrany ponownie numer
nie istnieje, system komunikuje: “There is no
number to redial” (Numer ponownie wybrany
nie istnieje) i wyłącza funkcję rozpoznawania
mowy.

• Callback

Aby wybrać numer ostatniego połączenia
przychodzącego, zastosuj polecenie Call-
back. System zatwierdza polecenie, powta-
rza numer i rozpoczyna jego wybieranie. Je-
żeli numer wybrany do oddzwonienia nie ist-
nieje, system komunikuje: “There is no
number to call back” (Numer wybrany do od-
dzwonienia nie istnieje) i wyłącza funkcję
rozpoznawania mowy.

• Help

System informuje o dostępnych poleceniach.
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Książka telefoniczna

• (a name)

Aby wyszukać nazwę i lokalizacje zapisane w
książce telefonicznej w kolejności alfabe-
tycznej, zastosuj polecenie (name). Po za-
twierdzeniu przez system litery wypowie-
dzianej przez użytkownika, system podaje
wszystkie zapisane nazwy i lokalizacje, za-
czynające się na tę literę.

Odczytywanie listy można zatrzymać w do-
wolnym momencie, naciskając przycisk w
kierownicy. System wyłącza funkcję rozpo-
znawania mowy.

• List Names

Aby usłyszeć nazwy i lokalizacje podane w
książce telefonicznej, zastosuj polecenie List
Names. Po zatwierdzeniu polecenia przez
system, system podaje wszystkie znaczniki
głosowe zapisane w systemie.

Odczytywanie listy można zatrzymać w do-
wolnym momencie, naciskając przycisk w
kierownicy. System wyłącza funkcję rozpo-
znawania mowy.

• Transfer Entry

Aby przesłać dane z książki telefonicznej za-
pisane w telefonie do systemu, zastosuj po-
lecenie Transfer Entry.

System zatwierdza polecenie i prosi użyt-
kownika o rozpoczęcie przesyłania danych z
aparatu. Za pomocą technologii Bluetooth®,
z aparatu przesłany zostanie nowy kontakt
telefoniczny.

Procedura przesyłania danych różni się w za-
leżności od aparatu. Dodatkowe informacje
w Instrukcji obsługi telefonu. System powta-
rza numer i prosi użytkownika o następne
polecenie. Po wprowadzeniu cyfr wybierz op-
cję “Store”.

System potwierdza nazwę, lokalizację i nu-
mer. Następnie, system pyta, czy użytkownik
chciałby zapisać kolejną lokalizację dla tej
samej nazwy. Jeżeli użytkownik nie chce za-
pisać kolejnej lokalizacji, system wyłącza
funkcję rozpoznawania mowy.

• Delete Entry

Aby usunąć poszczególny numer lub wszyst-
kie numery z książki telefonicznej, zastosuj
polecenie Delete Entry. System podaje nazwy

przypisane poszczególnym numerom telefo-
nów zapisanych już w systemie. Następnie,
system umożliwia usunięcie poszczególnego
numeru lub wszystkich numerów. Po wybra-
niu przez użytkownika numeru lub wszyst-
kich numerów, które mają być usunięte, sys-
tem prosi użytkownika o potwierdzenie.

• Help

System informuje o dostępnych poleceniach.

Ostatnie połączenia

• Incoming

Aby połączyć się z numerem znajdującym się
na liście połączeń przychodzących, zastosuj
polecenie Incoming.

• Nieodebr.

Aby połączyć się z numerem znajdującym się
na liście połączeń nieodebranych, zastosuj
polecenie Missed.
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SAA2584Z

Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio 4-131



• Outgoing

Aby połączyć się z numerem znajdującym się
na liście połączeń wychodzących, zastosuj
polecenie Outgoing.

• Redial

Aby wybrać numer ostatniego połączenia wy-
chodzącego, zastosuj polecenie Redial.

• Callback

Aby wybrać numer ostatniego połączenia
przychodzącego, zastosuj polecenie Call-
back.

• Help

System informuje o dostępnych poleceniach.

Podłączenie telefonu

• Add Phone

Aby podłączyć kompatybilny telefon do zes-
tawu głośnomówiącego Bluetooth®, zasto-
suj polecenie Pair Phone.

Na prośbę o podanie kodu PIN umożliwiają-
cego podłączenie telefonu wyposażonego w
technologię Bluetooth®, wprowadź kod
“1234”.

Kod “1234” jest niezmienny, niezależnie od
liczby podłączonych telefonów. Istnieje moż-
liwość podłączenia 5 telefonów. W przypad-
ku, kiedy użytkownik próbuje podłączyć
szósty aparat, system informuje, że najpierw
należy usunąć jeden telefon lub zamienić ist-
niejący aparat. W przypadku, kiedy użytkow-
nik próbuje podłączyć telefon, który jest już
podłączony do systemu pojazdu, system
podaje nazwę przypisaną temu aparatowi.
Wówczas następuje anulowanie procedury
podłączania.

Polecenie Add Phone jest niedostępne, gdy
pojazd jest w ruchu.

• Select Phone

Aby wybrać aparat o niższym priorytecie w
przypadku, kiedy w pojeździe znajdują się
dwa lub więcej telefony podłączone do zesta-
wu głośnomówiącego Bluetooth®, zastosuj
polecenie Select Phone.

System poprosi użytkownika o podanie na-
zwy dla tego aparatu i potwierdzenie jego wy-
boru.

Po potwierdzeniu wybrany aparat pozostaje
aktywny do momentu ustawienia wyłącznika
zapłonu w pozycji “OFF” lub wybrania innego
telefonu.

• Delete Phone

Aby usunąć dany telefon lub wszystkie tele-
fony z zestawu głośnomówiącego Blue-
tooth®, użyj polecenia Delete Phone. Sys-
tem podaje nazwy aparatów już zintegrowa-
nych z systemem oraz ich priorytet.
Następnie, system umożliwia usunięcie po-
szczególnego aparatu, wszystkich aparatów
lub też ponowne wysłuchanie listy. Po wybra-
niu przez użytkownika telefonu lub wszyst-
kich telefonów, które mają być usunięte, sys-
tem prosi użytkownika o potwierdzenie.

UWAGA

Usunięcie przez użytkownika telefonu wiąże się też z
automatycznym usunięciem książki telefonicznej
przypisanej do usuniętego telefonu.

• Replace Phone

Aby zmienić priorytet aktywnego telefonu,
zastosuj polecenie Replace Phone.
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Priorytet określa, który telefon jest aktywny
w sytuacji, kiedy w pojeździe zintegrowano
więcej niż jeden telefon wyposażony w tech-
nologię Bluetooth®.

System podaje priorytet aktywnego telefonu
i prosi o podanie nowego priorytetu (1, 2, 3,
4, 5).

Jeżeli nowy priorytet jest już przypisany inne-
mu telefonowi, takie dwa telefony wymienią
się swoimi priorytetami.

Np. jeżeli bieżące priorytety są następujące:

Priorytet 1 = Telefon A
Priorytet 2 = Telefon B
Priorytet 3 = Telefon C

i dochodzi do zmiany priorytetu Telefonu C na 1,
wówczas:

Priorytet 1 = Telefon C
Priorytet 2 = Telefon B
Priorytet 3 = Telefon A

• Bluetooth On/Off

Aby włączyć/wyłączyć zestaw głośnomówią-
cy Bluetooth®, zastosuj polecenie Bluetooth
On/Off.

• Help

System informuje o dostępnych poleceniach.

TRYB ADAPTACJI GŁOSU
Tryb adaptacji głosu umożliwia maksymalnie
dwóm użytkownikom o różnych sposobach mó-
wienia uzyskać poprawę jakości rozpoznawania
wydawanych przez nich poleceń. Poprzez wie-
lokrotne powtarzanie poleceń, użytkownicy mo-
gą stworzyć model swojej wymowy, który jest
zapisywany w systemie. System ma możliwość
zapamiętania różnych modeli wymowy dla po-
szczególnych telefonów.

Procedura treningowa
1. Pojazd powinien znajdować się w stosunko-

wo cichym miejscu.

2. Usiądź w fotelu kierowcy, uruchom silnik, za-
ciągnij hamulec postojowy i ustaw dźwignię
przekładni w położeniu Park.

3. Naciśnij przycisk PHONE SEND m .

4. Powiedz: “Help” (Pomoc). System zatwierdza
polecenie i podaje kolejną grupę dostępnych
poleceń.

5. Powiedz: “Voice Adaptation” (Adaptacja gło-
su). System zatwierdza polecenie i wyświetla
ekran trybu adaptacji głosu.

6. Pamięć głosu A lub pamięć B wybierana jest
automatycznie. Jeżeli lokalizacje obu pamię-
ci są już używane, system poprosi o nadpisa-
nie jednej z nich. Postępuj zgodnie ze wska-
zówkami podawanymi przez system.

7. Jeśli wykonałeś czynności przygotowawcze i
jesteś gotowy rozpocząć procedurę treningo-
wą, naciśnij przycisk PHONE SEND m .

8. Następuje wyjaśnienie zasad korzystania z
trybu adaptacji głosu. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami podawanymi przez system.

9. Po zakończeniu treningu, system zakomuni-
kuje, iż zapisano odpowiednią liczbę wyra-
żeń.

10. System poprosi o wypowiedzenie imienia/
nazwy. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
dotyczącymi zapisania imienia/nazwy.

11. System zakomunikuje, iż adaptacja głosu
została ukończona i system jest już gotowy.

Tryb adaptacji głosu zostanie wyłączony, jeżeli:

• W trybie adaptacji głosu zostanie wciśnięty przy-
cisk PHONE END m .

• Podczas trybu adaptacji głosu pojazd znajduje się
w ruchu.

• Włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji
“OFF” lub LOCK.
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Typ C (jeśli na wyposażeniu) — modele bez ekra-
nu dotykowego.

Producent nie gwarantuje zgodności z sieciami i
systemami telefonii komórkowej we wszystkich
krajach.

Informacje dotyczące telefonicznego systemu
głośnomówiącego Bluetooth® są wyświetlane
na ekranie. Układ graficzny i elementy wyświet-
lane na ekranie mogą się różnić w zależności od
kraju i modelu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

• Korzystaj z telefonu po uprzednim zatrzymaniu po-
jazdu w bezpiecznym miejscu. Jeżeli musisz sko-
rzystać z telefonu podczas jazdy, zawsze zachowuj
najwyższą ostrożność, tak aby pełną uwagę po-
święcić prowadzeniu pojazdu.

• Jeżeli rozmowa telefoniczna w poruszającym się
pojeździe wymaga sporządzenia notatek, najpierw
zjedź z drogi w bezpieczne miejsce i zatrzymaj po-
jazd.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć rozładowania akumulatora pojazdu, ko-
rzystaj z telefonu po uruchomieniu silnika.

UWAGA

Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja Blue-
tooth® działają w tym samym paśmie częstotliwości
(2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z łączności Blue-
tooth® i bezprzewodowej sieci LAN może spowodo-

wać spowolnienie lub przerwanie połączenia, a także
uciążliwy hałas. Podczas korzystania z funkcji Blue-
tooth® zaleca się wyłączenie komunikacji bezprzewo-
dowej LAN (Wi-Fi).

Twój pojazd jest wyposażony w telefoniczny sys-
tem głośnomówiący Bluetooth®. Jeżeli posia-
dasz telefon komórkowy z systemem Blue-
tooth®, możesz ustanowić bezprzewodowe po-
łączenie pomiędzy telefonem komórkowym a
modułem telefonicznym pojazdu. Korzystając z
bezprzewodowej technologii Bluetooth® mo-
żesz nawiązywać lub odbierać połączenia, ma-
jąc telefon komórkowy w kieszeni.

Po zintegrowaniu telefonu komórkowego z mo-
dułem w pojeździe, nie jest wymagana żadna
procedura podłączania telefonu. Po ustawieniu
włącznika zapłonu w pozycji ON zarejestrowany
telefon komórkowy jest automatycznie łączony
z modułem głośnomówiącym zamontowanym w
pojeździe, jeżeli jest włączony i znajduje się w
pojeździe.

W module telefonicznym pojazdu możesz zare-
jestrować do 5 różnych telefonów komórkowych
z systemem Bluetooth®. Jednak w danej chwili
możesz rozmawiać tylko przez jeden telefon ko-
mórkowy.

Przed użyciem telefonicznego systemu głośno-
mówiącego Bluetooth® zapoznaj się z poniższy-
mi uwagami.

• Ustanów połączenie bezprzewodowe między tele-
fonem komórkowym i modułem telefonicznym po-
jazdu przed skorzystaniem z telefonicznego syste-
mu głośnomówiącego.

• Niektóre telefony komórkowe z systemem Blue-
tooth® mogą nie być rozpoznawane przez moduł
telefoniczny pojazdu.

• Nie będzie możliwe korzystanie z systemu głośno-
mówiącego w następujących warunkach.

– Gdy Twój pojazd znajduje się poza zasię-
giem sieci komórkowej.

– Gdy pojazd znajduje się w obszarze, w
którym utrudniony jest odbiór fal radio-
wych, takim jaktunel, podziemny parking,
teren obok wysokiego budynku lub w ob-
szarze górzystym.

– Telefon komórkowy jest zablokowany, ce-
lem uniemożliwienia wybrania numeru.

Jeżeli jakość połączenia radiowego nie jest
idealna lub poziom hałasu otoczenia jest zbyt
wysoki, mogą wystąpić trudności w usłyszeniu
rozmówcy.

Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miejs-
cu otoczonym przez metal lub daleko od modułu
telefonicznego pojazdu, aby zapobiec spadkowi
jakości dźwięku i przerwaniu połączenia bez-
przewodowego.

Gdy telefon jest podłączony poprzez bezprzewo-
dowe złącze Bluetooth®, akumulator telefonu

TELEFONICZNY SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH® (typ C)
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może się rozładowywać szybciej niż normalnie.
Telefoniczny system głośnomówiący
Bluetooth® nie ładuje baterii telefonów komór-
kowych.

W instrukcji obsługi telefonu komórkowego
znajdziesz informacje dotyczące taryfy opłat,
anteny i słuchawki telefonu komórkowego itp.

Zestaw bezprzewodowy zamontowany w pojeź-
dzie wykorzystuje technologię Bluetooth®.

• Częstotliwość: 2402 MHz - 2480 MHz

• Moc wyjściowa: 4,14 dBm EIRP dBm E.I.R.P

• Modulacja: FHSS GFSK 8DPSK, π/4DQPSK

• Ilość kanałów: 79

• Zestaw bezprzewodowy nie może być wykorzysty-
wany do żadnych celów związanych z bezpieczeń-
stwem ze względu na możliwość generowania za-
kłóceń radiowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Znak towarowy Bluetooth®

m

Bluetooth® jest znakiem to-
warowym stanowiącym włas-
ność Bluetooth SIG, Inc., prze-
kazanym na mocy licencji fir-
mie Visteon Corporation.

Deklaracja zgodności CE
Firma “Yangfeng Visteon Automotive Electronics
Co., Ltd.” oświadcza, że niniejszy zestaw samo-
chodowy Bluetooth jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi posta-
nowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

m
Przyciski sterujące

1. Przycisk m PHONE SEND

2. Przycisk m PHONE END

UŻYWANIE SYSTEMU

Konfiguracja
Tworzenie powiązania telefonu z zestawem
głośnomówiącym:

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m . System
zgłosi komunikat z zapytaniem, czy powiązać
nowy telefon.

2. Używając telefonu komórkowego, rozpocznij
procedurę powiązania, a następnie wpisz
kod PIN w celu powiązania telefonu wyposa-
żonego w opcję komunikacji Bluetooth®.
Wpisz kod “1234” w telefonie.

Kod “1234” jest niezmienny, niezależnie od
liczby skonfigurowanych telefonów. Proce-
dura podłączania telefonu komórkowego mo-
że się różnić w zależności od producenta te-
lefonu. Dokładniejsze informacje znajdziesz
w instrukcji obsługi telefonu.

3. Po usłyszeniu komunikatu systemu “Please
say a name for the phone.” (podaj nazwę
telefonu), wypowiedz nazwę opisującą tele-
fon. Jeśli nazwa jest zbyt długa, nie zostanie
zapisana w całości.

4. System poinformuje Cię, że telefon komórko-
wy został pomyślnie zarejestrowany w syste-
mie.

SAA3317Z
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Rejestrowanie dodatkowego telefonu:

W module telefonicznym pojazdu możesz zare-
jestrować do 5 różnych telefonów komórkowych
z systemem Bluetooth®. Jednak w danej chwili
możesz rozmawiać tylko przez jeden telefon ko-
mórkowy.

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m i przycisk
SEEK m /m w celu wybrania opcji “Con-
nect Phone” (podłącz telefon), a następnie
naciśnij przycisk PHONE SEND m .

2. Naciśnij przycisk SEEK m /m , aby wy-
brać opcję “Add Phone” (dodaj telefon), a na-
stępnie naciśnij przycisk PHONE SEND m .

3. System zgłosi komunikat z poleceniem roz-
poczęcia procedury powiązania z telefonu
komórkowego i wpisania kodu PIN. Wpisz kod
“1234” w telefonie.

Procedura podłączania telefonu komórkowe-
go może się różnić w zależności od producen-
ta telefonu. Dokładniejsze informacje znaj-
dziesz w instrukcji obsługi telefonu.

4. Po usłyszeniu komunikatu systemu “Please
say a name for the phone.” (podaj nazwę
telefonu), wypowiedz nazwę opisującą tele-
fon. Jeśli nazwa jest zbyt długa, nie zostanie
zapisana w całości.

5. System poinformuje Cię, że telefon komórko-
wy został pomyślnie zarejestrowany w syste-
mie.

Wybieranie powiązanego telefonu:

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m i przycisk
SEEK m /m w celu wybrania opcji “Con-
nect Phone” (podłącz telefon), a następnie
naciśnij przycisk PHONE SEND m .

2. Naciśnij przycisk SEEK m /m , aby wy-
brać opcję “Select Phone” (wybierz telefon),
a następnie naciśnij przycisk PHONE SEND
m .

3. Naciśnij przycisk SEEK m /m . Przy każ-
dym naciśnięciu przycisku system podaje na-
zwy kolejnych telefonów. Wybierz telefon, z
którego chcesz skorzystać.

4. Naciśnij przycisk PHONE SEND m , aby po-
twierdzić wybór.

Usuwanie powiązanego telefonu:

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m i przycisk
SEEK m /m w celu wybrania opcji “Con-
nect Phone” (podłącz telefon), a następnie
naciśnij przycisk PHONE SEND m .

2. Naciśnij przycisk SEEK m /m , aby wy-
brać opcję “Delete Phone” (usuń telefon), a
następnie naciśnij przycisk PHONE SEND
m .

3. Naciśnij przycisk SEEK m /m . Przy każ-
dym naciśnięciu przycisku system podaje na-
zwy kolejnych telefonów. Wybierz telefon,
który chcesz usunąć.

4. Gdy system zgłosi monit z zapytaniem, czy
chcesz usunąć telefon, naciśnij przycisk
PHONE SEND m . Aby anulować operację
usuwania, naciśnij przycisk PHONE END
m .

5. System poprosi o potwierdzenie operacji
usuwania. Aby usunąć wybrany telefon, po-
nownie naciśnij przycisk PHONE SEND m .

UWAGA

Usunięcie przez użytkownika telefonu wiąże się z au-
tomatycznym usunięciem książki telefonicznej przy-
pisanej do tego telefonu.

Włączanie i wyłączanie komunikacji Blue-
tooth®:

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m i przytrzy-
maj go, aż usłyszysz komunikat “Settings me-
nu” (menu ustawień).

2. Naciśnij przycisk SEEK m /m , aby włą-
czyć lub wyłączyć opcję komunikacji Blue-
tooth.

3. W celu włączenia/wyłączenia telefonicznego
zestawu głośnomówiącego Bluetooth® na-
ciśnij przycisk PHONE SEND m .

Gdy komunikacja Bluetooth® jest wyłączona,
nie ma możliwości nawiązywania i odbierania
połączeń w trybie głośnomówiącym. Nie ma
również dostępu do książki telefonicznej.
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Książka telefoniczna
W książce telefonicznej systemu można zapisać
maksymalnie 40 pozycji dla każdego z telefo-
nów powiązanych z systemem.

UWAGA

Każdy telefon ma osobną książkę telefoniczną. Jeśli
aktualnie podłączony jest telefon B, nie masz dostępu
do książki adresowej telefonu A.

Dodawanie nowego wpisu:

Ta funkcja jest niedostępna podczas jazdy.

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m i przycisk
SEEK m /m , aby wybrać opcję “PHONE-
BOOK”, a następnie naciśnij przycisk PHONE
SEND m .

2. Naciśnij przycisk SEEK m /m , aby wy-
brać opcję “Transfer Entry” (przenieś wpis), a
następnie naciśnij przycisk PHONE SEND
m .

3. Gdy system zakomunikuje “Please transfer
the phone number from your handset.” (prze-
ślij numer telefonu z książki telefonicznej te-
lefonu komórkowego do systemu), wybierz
odpowiednie opcje na ekranie telefonu w ce-
lu przesłania książki telefonicznej do syste-
mu.

Procedura wysyłania wpisu z pamięci telefo-
nu komórkowego Bluetooth® może się róż-

nić w zależności od producenta telefonu. Do-
kładniejsze informacje znajdziesz w instruk-
cji obsługi dla użytkownika telefonu.

4. Gdy system zgłosi odpowiedni monit, wypo-
wiedz nazwę, jaką chcesz nadać nowemu
wpisowi.

Mów w sposób naturalny, nie robiąc przerw
pomiędzy słowami.

5. Gdy system poprosi o powtórzenie nazwy,
wypowiedz ją ponownie.

6. Naciśnij przycisk PHONE SEND m w celu
uzupełnienia danych wpisu lub naciśnij przy-
cisk PHONE END m , aby wyjść z trybu tele-
fonicznego.

Usuwanie wpisu:

Ta funkcja jest niedostępna podczas jazdy.

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m i przycisk
SEEK m /m , aby wybrać opcję “PHONE-
BOOK”, a następnie naciśnij przycisk PHONE
SEND m .

2. Naciśnij przycisk SEEK m /m , aby wy-
brać opcję “Delete Entry” (usuń wpis), a na-
stępnie naciśnij przycisk PHONE SEND m .

3. Naciśnij przycisk SEEK m /m i wybierz z
książki telefonicznej wpis, który chcesz usu-
nąć.

4. Gdy system zgłosi monit z zapytaniem, czy
chcesz usunąć wpis, naciśnij przycisk PHONE
SEND m . Aby anulować operację usuwania,
naciśnij przycisk PHONE END m .

5. System poprosi o potwierdzenie operacji
usuwania.

6. Aby usunąć wybrany wpis, ponownie naciśnij
przycisk PHONE SEND m .

7. Naciśnij przycisk PHONE SEND m , aby kon-
tynuować operację usuwania lub przycisk
PHONE ENDm , aby wyjść z trybu telefonicz-
nego.

Nawiązywanie połączenia
Książka telefoniczna:

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m i przycisk
SEEK m /m , aby wybrać opcję “CALL”, a
następnie naciśnij przyciskPHONE SENDm .

2. Naciśnij przycisk SEEK m /m , aby wy-
brać opcję “List Name” (wyświetl wpisy), a
następnie naciśnij przycisk PHONE SEND
m .

3. Naciśnij przycisk SEEK m /m i wybierz z
książki telefonicznej wpis, z którym chcesz
nawiązać połączenie. System zatwierdzi po-
lecenie i wykona połączenie.
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Redial:

1. Naciśnij przycisk PHONE SEND m i przycisk
SEEK m /m , aby wybrać opcję “CALL”, a
następnie naciśnij przyciskPHONE SENDm .

2. Naciśnij przycisk SEEK m /m , aby wy-
brać opcję “Redial” (ponowne wybieranie nu-
meru), a następnie naciśnij przycisk PHONE
SEND m .

3. Naciśnij przycisk PHONE SEND m - system
nawiąże połączenie z wybraną osobą.

Używanie klawiatury telefonu komórkowego
Bluetooth®:

Istnieje również możliwość nawiązania połącze-
nia z użyciem zestawu głośnomówiącego z po-
ziomu klawiatury telefonu komórkowego zare-
jestrowanego w module telefonicznym pojazdu.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia
Po usłyszeniu sygnału dzwonka naciśnij przy-
cisk PHONE SEND m na kierownicy.

Jeśli po usłyszeniu sygnału dzwonka nie chcesz
odbierać telefonu, naciśnij przycisk PHONE END
m .

Przekazywanie rozmowy
Jeśli nie chcesz, aby rozmowa była prowadzona
przez zestaw głośnomówiący, naciśnij przycisk
PHONE SEND m w trakcie rozmowy, aby prze-
łączyć ją na telefon komórkowy.

Naciśnij przycisk PHONE SEND m ponownie,
aby powrócić do trybu głośnomówiącego.

W przypadku niektórych telefonów Bluetooth®
powrót do trybu głośnomówiącego może być
niemożliwy. Opis ponownego ustanawiania po-
łączenia znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego
telefonu komórkowego.

Jeśli włącznik zapłonu zostanie ustawiony w po-
zycji “OFF”, a następnie ponownie w pozycji ON,
system automatycznie przełączy się na tryb
głośnomówiący, który jest domyślnie wybierany
przy każdym włączeniu zapłonu.

Kończenie połączenia
Naciśnij przycisk PHONE ENDm na kierownicy
lub przycisk rozłączania na telefonie komórko-
wym.

• System rozpoznawania mowy INFINITI może być ob-
sługiwany wyłącznie przy użyciu języków udostęp-
nianych w systemie. (Patrz: “Korzystanie z przyci-
sku SETTING” we wcześniejszej części rozdziału
aby uzyskać dodatkowe informacje).

• W niektórych krajach system nawigacji nie zawiera
lokalnych danych mapy i polecenia nawigacji nie
są dostępne.

System rozpoznawania mowy INFINITI umożli-
wia głosowe sterowanie innymi systemami za-
montowanymi w pojeździe, np. zestawem głoś-
nomówiącym, systemem nawigacji, systemem
informacji o pojeździe oraz systemem audio.
System rozpoznawania mowy INFINITI można
używać, wybierając jeden z dwóch trybów, tryb
standardowy lub tryb poleceń alternatywnych.

W trybie standardowym, dostępne komendy są
zawsze pokazane na wyświetlaczu oraz zapo-
wiadane przez system. Możesz dokonać pożą-
danej operacji, stosując się jedynie do podpo-
wiedzi systemu. (Patrz: “Tryb standardowy rozpo-
znawania mowy INFINITI” w dalszej części rozdziału
aby uzyskać dodatkowe informacje).

W celu wykonania bardziej skomplikowanych
operacji możesz użyć trybu poleceń alternatyw-
nych, który umożliwia obsługę wyświetlacza,
systemu audio oraz systemu klimatyzacji za po-
mocą funkcji rozpoznawania mowy INFINITI.
(Patrz: “Tryb poleceń alternatywnych systemu rozpo-
znawania mowy INFINITI” w dalszej części rozdziału,
aby zapoznać się ze szczegółami.) Gdy tryb po-

SYSTEM ROZPOZNAWANIA MOWY INFINITI
(jeśli na wyposażeniu)
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leceń alternatywnych jest aktywny, po naciśnię-
ciu przełącznika TALK m można skorzystać z
rozszerzonej listy komend. Przejrzyj rozszerzo-
ną listę poleceń dostępną, gdy tryb ten jest ak-
tywny. Zauważ, że w trybie tym stopień, w jakim
rozpoznawanie mowy przebiega z powodzeniem
może się różnić, ponieważ liczba dostępnych
poleceń oraz możliwych sposobów wypowiada-
nia każdego z poleceń jest większa.

Aby poprawić skuteczność rozpoznawania mo-
wy w trybie poleceń alternatywnych, skorzystaj
z dostępnej w tym trybie funkcji dostrajania sys-
temu rozpoznawania mowy. W przeciwnym przy-
padku, zaleca się wyłączenie trybu poleceń al-
ternatywnych oraz używanie trybu standardo-
wego dla zapewnienia najlepszej jakości
rozpoznawania.

Aby zapoznać się z poleceniami głosowymi sys-
temu nawigacji, zajrzyj do podręcznika użytkow-
nika systemu nawigacji (jeśli na wyposażeniu).

Aby zacząć korzystać z systemu rozpoznawania
mowy, należy najpierw potwierdzić zapoznanie
się ze środkami ostrożności wyświetlonymi na
ekranie początkowym. (Patrz “Ekran początkowy
(jeśli na wyposażeniu)” we wcześniejszej części roz-
działu aby uzyskać dodatkowe informacje).

Przy klimatyzacji pracującej w trybie “Auto”,
prędkość wentylatora jest automatycznie
zmniejszana tak, aby ułatwić rozpoznanie pole-
ceń użytkownika.

Informacje dotyczące systemu rozpoznawania
mowy są wyświetlane na ekranie. Układ graficz-
ny i elementy wyświetlane na ekranie mogą się
różnić w zależności od kraju i modelu pojazdu.

Przed wyznaczeniem punktu docelowego w sys-
temie nawigacji przy pomocy funkcji rozpozna-
wania mowy, wybierz język systemu, który jest
używany w danym kraju. Pamiętaj, że dla punk-
tów docelowych w Austrii obowiązuje język nie-
miecki.

TRYB STANDARDOWY
ROZPOZNAWANIA MOWY INFINITI
Poniższy dział ma zastosowanie przy aktywacji
trybu standardowego.

Tryb standardowy umożliwia Ci dokonanie pożą-
danej operacji, stosując się jedynie do podpo-
wiedzi pojawiających się na wyświetlaczu oraz
wypowiadanych przez system.

W tym trybie nie jest dostępne sterowanie klima-
tyzacją i wyświetlaczem.

Aktywowanie trybu standardowego
Gdy aktywny jest tryb poleceń alternatywnych,
wykonaj poniższe czynności, aby przejść do try-
bu standardowego.

1. Naciśnij przycisk <SETTING> na tablicy roz-
dzielczej.

2. Zaznacz klawisz [Other] na wyświetlaczu, a
następnie naciśnij przycisk <ENTER>.

3. Zaznacz pozycję [Voice Recognition], a na-
stępnie naciśnij przycisk <ENTER>.

SAA2448Z
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4. Zaznacz pozycję [Alternate Command Mode.]
i naciśnij przycisk <ENTER>.

5. Wskaźnik się wyłącza i zostaje włączony tryb
standardowy.

Wyświetlanie podręcznika
użytkownika
Jeśli po raz pierwszy używasz systemu rozpo-
znawania mowy INFINITI lub nie wiesz jak go ob-
sługiwać, możesz wyświetlić podręcznik użyt-
kownika (User Guide), aby uzyskać odpowiednie
informacje.

Możesz dowiedzieć się, jak używać poleceń gło-
sowych, korzystając z uproszczonego Podręcz-
nika użytkownika, który zawiera podstawowe
wskazówki oraz materiały szkoleniowe dla kilku
poleceń głosowych.

1. Naciśnij przycisk <INFO> na tablicy rozdziel-
czej.

2. Zaznacz klawisz [Voice Recognition] przy po-
mocy sterownika INFINITI i naciśnij przycisk
<ENTER>.

3. Zaznacz klawisz [User Guide] przy pomocy
sterownika INFINITI i naciśnij przycisk
<ENTER>.

Kroki 1 do 3 można pominąć, naciskając prze-
łącznik m w kierownicy i wypowiadając po-
lecenie “Help” (pomoc).

4. Zaznacz daną opcję przy pomocy sterownika
INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

Dostępne pozycje:

• [How to Use Voice Recognition.]

Opisuje podstawy obsługi systemu rozpo-
znawania mowy INFINITI.

• [Practice Mode.]

Tryb treningowy polega na powtarzaniu pole-
ceń głosowych wydawanych przez system.

• [Demo - Using the Address Book.]

Materiał szkoleniowy pokazujący wprowa-
dzanie celu podróży przy pomocy książki
adresowej.

• [Demo - Finding a Street Address.]

Materiał szkoleniowy pokazujący wprowa-
dzanie punktu docelowego poprzez podanie
adresu.

• [Demo - Making a Phone Call.]

Materiał szkoleniowy pokazujący wykonywa-
nie połączenia telefonicznego przy pomocy
komend głosowych.

• [More Help on Speaking.]

Wyświetla użyteczne wskazówki na temat
sposobu mówienia w celu prawidłowego roz-
poznawania poleceń przez system.

Zauważ, że lista poleceń jest dostępna tylko przy
włączonym trybie poleceń alternatywnych.

SAA2449Z SAA2825Z
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Wprowadzenie
Zanim użyjesz system rozpoznawania mowy
INFINITI po raz pierwszy, możesz dowiedzieć się,
jak korzystać z poleceń, zapoznając się z dzia-
łem Wprowadzenie w Podręczniku użytkownika.

1. Zaznacz opcję [How to use Voice Recognition]
i naciśnij przycisk <ENTER>.

2. Możesz zapoznać się ze stroną, przewijając
ekran suwakiem przy pomocy sterownika
INFINITI.

Materiały szkoleniowe dotyczące obsługi syste-
mu rozpoznawania mowy INFINITI

Wybierając opcję [Demo - Using the Address
Book.] (instrukcja używania książki adresowej),
[Demo - Finding a Street Address.] (instrukcja
odnajdywania adresu) lub [Demo - Making a
Phone Call.] (instrukcja wykonywania połącze-
nia telefonicznego), możesz zobaczyć materiały

szkoleniowe dotyczące wykonywania powyż-
szych operacji przy pomocy systemu rozpozna-
wania mowy INFINITI.

Practice Mode
W tym trybie możesz nauczyć się obsługi syste-
mu rozpoznawania mowy INFINITI.

1. Wybierz klawisz [Practice Mode.].

2. Po pojawieniu się ekranu z komunikatem na-
ciśnij przełącznik m na kierownicy.

3. Po usłyszeniu sygnału wypowiedz cyfrę wi-
doczną na ekranie. Na koniec zostanie wy-
świetlony ekran, na którym możesz spraw-
dzić skuteczność rozpoznawania wypowie-
dzianych przez Ciebie cyfr.

Użyteczne wskazówki do prawidłowej
obsługi
Możesz wyświetlić przydatne wskazówki na te-
mat sposobu mówienia, aby ułatwić systemowi
prawidłowe rozpoznawanie poleceń głosowych.

Zaznacz opcję [More Help on Speaking.] i na-
ciśnij przycisk <ENTER>.

UŻYWANIE SYSTEMU

Aktywacja
Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w poło-
żeniu ON, rozpoczyna się trwająca maksymalnie
1 minutę inicjalizacja rozpoznawania mowy
INFINITI. Po zakończeniu aktywacji, system jest
gotowy do przyjmowania poleceń głosowych. Je-
śli przełącznik m zostanie naciśnięty przed
ukończeniem aktywacji, na wyświetlaczu pojawi
się komunikat [Loading Voice Recognition sys-
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tem. Please wait..] (Ładowanie systemu rozpo-
znawania mowy. Proszę czekać.) lub będzie sły-
chać sygnał dźwiękowy.

Przed rozpoczęciem
Aby uzyskać najlepszą jakość rozpoznawania
mowy przez system INFINITI, przestrzegaj nastę-
pujących zasad:

• We wnętrzu samochodu powinno być możliwie naj-
bardziej cicho. Należy zamknąć okna, w celu wy-
eliminowania hałasów z otoczenia (hałasu ruchu
drogowego, odgłosów wibracji, itp.), które mogły-
by uniemożliwiać systemowi poprawne rozpozna-
wanie poleceń głosowych.

• Przed wypowiedzeniem polecenia należy odczekać
na sygnał dźwiękowy.

• Mów w sposób naturalny, nie robiąc przerw pomię-
dzy słowami.

• Jeśli klimatyzator pracuje w trybie “Auto”, pręd-
kość wentylatora jest automatycznie zmniejszana,
tak aby ułatwić rozpoznanie poleceń użytkownika.

Wydawanie poleceń głosowych
1. Naciśnij przełącznik m znajdujący się na

kierownicy.

2. Na ekranie pojawi się lista poleceń, zaś sys-
tem zapyta: “Czy chcesz uzyskać dostęp do
telefonu, nawigacji, informacji, systemu au-
dio, bądź pomocy?”.

3. Gdy usłyszysz sygnał i ikona na ekranie zmie-
ni się z m na m , wypowiedz polecenie.

4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowy-
mi i wydawaj polecenia głosowe po usłysze-
niu sygnału dźwiękowego, aż pożądana ope-
racja zostanie wykonana.

Wskazówki dotyczące obsługi:

• Wypowiedz polecenie po sygnale dźwiękowym.

• Dostępne polecenia są zawsze pokazane na wy-
świetlaczu oraz wypowiadane we wskazówkach
głosowych. Polecenia inne, niż te wyświetlane, nie
są akceptowane. Należy stosować się do wskazó-
wek systemu.

• W przypadku nierozpoznania polecenia System ko-
munikuje: “Please say again”. Powtórz polecenie
czystym głosem.

• Jednokrotnie naciśnij przycisk m (Back), aby po-
wrócić do poprzedniego ekranu.

• Jeśli chcesz anulować polecenie, naciśnij i przytrzy-
maj przełącznik m . Zostanie wypowiedziany ko-
munikat: “Voice cancelled”.

• Jeśli tryb rozpoznawania mowy został już urucho-
miony, naciśnięcie przełącznika m przerywa ko-
munikat nawigacji, umożliwiając natychmiastowe
wypowiedzenie polecenia głosowego.

• Jeżeli chcesz ustawić głośność komunikatów zwrot-
nych systemu, podczas odtwarzania komunikatu
naciśnij przyciski regulacji głośności [+] lub [−]
znajdujące się na kierownicy lub użyj pokrętła re-
gulacji głośności systemu audio.

SAA3001Z
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Przerwanie instrukcji głosowych:

Jeśli tryb rozpoznawania mowy został już uru-
chomiony, naciśnięcie przełącznika m przery-
wa komunikat nawigacji, umożliwiając natych-
miastowe wypowiedzenie polecenia głosowego.

Jak wypowiadać liczby:

System rozpoznawania mowy INFINITI wymaga
określonego sposobu wypowiadania liczb przy
wydawaniu komend głosowych. Odnieś się do
następujących przykładów.

Zasada ogólna

Można używać tylko pojedynczych cyfr: od 0 (ze-
ro) do 9. (Np. jeśli chcesz powiedzieć 500, na-
leży wypowiedzieć “five zero zero” (pięć zero
zero), ponieważ “five hundred” (pięćset) nie
zostanie zaakceptowane).

Przykłady

• 0-1923-899334

– “Zero one nine two three eight nine nine
three three four”

Poprawa rozpoznawania numerów telefonicz-
nych

Możesz poprawić skuteczność rozpoznawania
numerów telefonicznych, wypowiadając numer
partiami. Np. gdy usiłujesz wybrać 0-1923-
899334, powiedz najpierw “zero”, a system po-
prosi o kolejne cyfry. Następnie, powiedz: “one
nine two three” (jeden dziewięć dwa trzy). Po

rozpoznaniu tego, system zażąda ostatnich cyfr.
Powiedz, “eight nine nine three three four”
(osiem dziewięć dziewięć trzy trzy cztery). Uży-
cie tej metody wprowadzania cyfr numerów tele-
fonicznych może poprawić jakość rozpoznawa-
nia mowy.
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Listy poleceń
Polecenia kategorii

Polecenie Działanie
Tel. Obsługuje funkcję telefonu.
Nawigacja Obsługuje funkcję nawigacji.
Information Wyświetla informacje o pojeździe.
Audio Obsługuje funkcje audio.
Help Wyświetla Podręcznik użytkownika.

• Polecenia telefonu

Polecenie Działanie
Dial Number (jeśli na wyposażeniu) Wykonuje połączenie z żądanym numerem telefonicznym do 10 cyfr.
Handset memory Wykonuje połączenie z numerem zapisanym w telefonie komórkowym.
Książka telefoniczna Wykonuje połączenie z numerem zapisanym w Książce telefonicznej.
Call history Incoming Calls Wykonuje połączenie z numerem połączenia przychodzącego.

Outgoing Calls Wykonuje połączenie z wybieranym numerem.
Missed Calls Wykonuje połączenie z numerem połączenia nieodebranego.

• Polecenia nawigacji

Zajrzyj do odrębnie dostarczonego Podręcznika użytkownika systemu nawigacji.
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• Polecenia informacyjne

Polecenie Działanie
Fuel Economy Wyświetla informacje o zużyciu paliwa.
Trip Computer (jeśli na wyposażeniu) Wyświetla informacje o podróży.
Tyre Pressure Wyświetla informacje o ciśnieniu powietrza w oponach.
Konserwacja Wyświetla informacje o czynnościach konserwacyjnych.
Traffic Information Wyświetla ekran [Info. on Route], jeśli została ustawiona trasa do punktu docelowego.

Wyświetla ekran [Nearby Traffic Info.] (Informacje o pobliskim ruchu drogowym), gdy nie została ustalona
trasa do celu podróży.

Where am I? Wyświetla aktualne położenie.

• Polecenia systemu audio

Polecenie Działanie
Music Box Włącza system audio twardego dysku “Music Box”.
CD Odtwarza płytę CD.
FM Włącza zakres FM i odtwarza stację, której słuchano ostatnio.
AM Włącza zakres AM i odtwarza stację, której słuchano ostatnio.
AUX Odtwarza ze źródła podłączonego do wejścia AUX.

• Polecenia ogólne

Polecenie Działanie
Go back Poprawia ostatni wynik rozpoznania i powraca do poprzedniego ekranu
Exit Anuluje funkcję rozpoznawania mowy
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Przykłady poleceń głosowych
Aby korzystać z funkcji rozpoznawania mowy
INFINITI, czasami wystarczy wypowiedzieć jedno
polecenie, lecz niekiedy trzeba wydać dwa lub
więcej polecenia. W ramach przykładu, poniżej
opisano niektóre podstawowe operacje wykony-
wane przy pomocy poleceń głosowych.

Aby zapoznać się z poleceniami systemu nawi-
gacji, zajrzyj do odrębnie dostarczonego Pod-
ręcznika użytkownika systemu nawigacji.

Wykonanie połączenia z numerem telefonicz-
nym 0-1923-899334:

1. Naciśnij przełącznik TALK m znajdujący się
na kierownicy.

2. System zakomunikuje: “Would you like to ac-
cess Phone, Navigation, Information, Audio
or Help?” (wybierz jedną z opcji menu: tele-
fon, nawigacja, informacje o pojeździe, sys-
tem audio lub pomoc.)

3. Powiedz “Phone”.

4. Powiedz “Dial Number”.

5. Powiedz “Zero”.

SAA3001Z
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6. System odpowie: “Please say more numbers,
or say dial or change number.” (Proszę, wy-
mień więcej cyfr lub powiedz: wybierz numer
albo zmień numer).

7. Powiedz “One Nine Two Three” (jeden dzie-
więć dwa trzy).

8. System odpowie: “Please say more numbers,
or say dial or change number.” (Proszę, wy-
mień więcej cyfr lub powiedz: wybierz numer
albo zmień numer).

9. Powiedz “Eight Nine Nine Three Three Four”
(osiem dziewięć dziewięć trzy trzy cztery).

10. System zapyta “Dial or Change Number?”
(wybrać, czy zmienić numer?)

11. Powiedz “Dial”.

12. System wykona połączenie z 0-1923-
899334.

Uwaga:

• Cały numer telefoniczny można wypowiedzieć jako
jedno wyrażenie. Niemniej jednak, grupowanie cyfr
jest zalecane dla lepszego rozpoznawania. (Patrz:
“Jak wypowiadać liczby” we wcześniejszej części
rozdziału).

• Jeśli system nie rozpozna Twojej komendy, spróbuj
powtórzyć ją, mówiąc w sposób naturalny. Zbyt
wolne lub zbyt głośne mówienie może pogorszyć
jakość rozpoznawania.

TRYB POLECEŃ ALTERNATYWNYCH
SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY
INFINITI
Poniższy dział ma zastosowanie dla trybu pole-
ceń alternatywnych.

Gdy tryb poleceń alternatywnych jest aktywny,
po naciśnięciu przełącznika TALK m można
skorzystać z rozszerzonej listy komend. W trybie
tym dostępne polecenia nie są pokazane w ca-
łości na wyświetlaczu lub podpowiadane. Zapo-
znaj się z rozszerzoną listą poleceń po urucho-
mieniu tego trybu. Spójrz na przykładowe ekra-
ny w trybie poleceń alternatywnych.

Zauważ, że w trybie tym stopień, w jakim roz-
poznawanie mowy przebiega z powodzeniem
może się różnić, ponieważ liczba dostępnych
poleceń oraz możliwych sposobów wypowiada-
nia każdego z nich jest większa. Aby zwiększyć
skuteczność rozpoznawania poleceń, skorzys-
taj z funkcji VR System Training (dostrajanie sys-
temu rozpoznawania mowy) dostępnej w tym
trybie. (Patrz: “Funkcja uczenia się poleceń głoso-
wych (w trybie poleceń alternatywnych)” w dalszej
części rozdziału).

SAA2457Z
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W przeciwnym przypadku, zaleca się wyłączenie
trybu poleceń alternatywnych oraz używanie try-
bu standardowego dla zapewnienia najlepszej
jakości rozpoznawania.

Znajdując się w trybie poleceń alternatywnych,
zapoznaj się z rozszerzoną listą poleceń dla tego
trybu, ponieważ niektóre polecenia dostępne w
trybie standardowym są tutaj zmienione. Prosi-
my o zapoznanie się z przykładami na ekranie.

Włączanie trybu poleceń
alternatywnych
Aby przejść z trybu standardowego do trybu po-
leceń alternatywnych, wykonaj poniższe czyn-
ności.

1. Naciśnij przycisk <SETTING> na tablicy roz-
dzielczej.

2. Zaznacz klawisz [Other] na wyświetlaczu, a
następnie naciśnij przycisk <ENTER>.

3. Zaznacz pozycję [Voice Recognition], a na-
stępnie naciśnij przycisk <ENTER>.

4. Zaznacz pozycję [Alternate Command Mode.]
i naciśnij przycisk <ENTER>.

5. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat
potwierdzenia. Wciśnij klawisz [OK], aby włą-
czyć tryb poleceń alternatywnych.

Wyświetlanie listy poleceń
Jeśli sterujesz systemem przy pomocy poleceń
głosowych po raz pierwszy lub nie znasz odpo-
wiedniego polecenia głosowego, wykonaj po-
niższe czynności, aby wyświetlić listę poleceń
głosowych (dostępną tylko w trybie poleceń al-
ternatywnych).

1. Naciśnij przycisk INFO na panelu sterowania.

2. Zaznacz klawisz [Voice Recognition] przy po-
mocy sterownika INFINITI i naciśnij przycisk
<ENTER>.

3. Zaznacz klawisz [Command List.] przy pomo-
cy sterownika INFINITI i naciśnij przycisk
<ENTER>.

Kroki 1 do 3 można pominąć, naciskając prze-
łącznik m w kierownicy i wypowiadając po-
lecenie “Help” (pomoc).

SAA2460Z
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4. Zaznacz daną kategorię przy pomocy sterow-
nika INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

5. Zaznacz daną opcję przy pomocy sterownika
INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

6. W razie konieczności, przewiń ekran przy po-
mocy sterownika INFINITI, aby zobaczyć całą
listę.

7. Naciśnij przycisk m , aby powrócić do po-
przedniego ekranu.

SAA2463Z

SAA2464Z
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Listy poleceń

Polecenia telefonu

KOMENDA DZIAŁANIE
Dial Number (jeśli na wyposażeniu) Wykonuje połączenie z wypowiedzianym numerem telefonicznym.
Książka telefoniczna Wykonuje połączenie z numerem zapisanym w książce telefonicznej.
Handset Memory Wykonuje połączenie z numerem zapisanym w telefonie komórkowym.
Ostatnio wybierane
numery

Incoming Calls Wykonuje połączenie z numerem połączenia przychodzącego.
Outgoing Calls Wykonuje połączenie z wybieranym numerem.
Missed Calls Wykonuje połączenie z numerem połączenia nieodebranego.

Polecenia nawigacji

Zajrzyj do odrębnie dostarczonego Podręcznika użytkownika systemu nawigacji.

Polecenia informacyjne

KOMENDA DZIAŁANIE
Fuel Economy Wyświetla informacje o zużyciu paliwa.
Trip Computer (jeśli na wyposażeniu) Wyświetla informacje o podróży.
Tyre Pressure (jeśli na wyposażeniu) Wyświetla informacje o ciśnieniu powietrza w oponach.
Konserwacja Wyświetla informacje o czynnościach konserwacyjnych.
Traffic Information Wyświetla ekran [Info. on Route], jeśli została ustawiona trasa do punktu docelowego.

Wyświetla ekran [Nearby Traffic Info.] (Informacje o pobliskim ruchu drogowym), gdy nie została ustalona
trasa do celu podróży.

Where am I? (gdzie zamontowane) Wyświetla aktualne położenie.
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Polecenia systemu audio

KOMENDA DZIAŁANIE
Music Box Włącza system audio twardego dysku “Music Box”.
CD Odtwarza płytę CD.
FM Włącza zakres FM i odtwarza stację, której słuchano ostatnio.
AM Włącza zakres AM i odtwarza stację, której słuchano ostatnio.
AUX Odtwarza ze źródła podłączonego do wejścia AUX.
USB Włącza pamięć USB.
Bluetooth Audio Włącza odtwarzacz audio Bluetooth.

Help Commands

KOMENDA DZIAŁANIE
Lista poleceń Polecenia nawigacji Wyświetla listę poleceń systemu nawigacji.

Polecenia telefonu Wyświetla listę komend telefonicznych.
Polecenia systemu audio Wyświetla listę poleceń systemu audio.
Polecenia informacyjne Wyświetla listę poleceń związanych z informacjami.
Help Commands Wyświetla listę poleceń pomocy.

User Guide Wyświetla Podręcznik użytkownika.
VR System Training System potrafi zapamiętać głosy maksymalnie trzech osób.

Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio 4-151



Polecenia ogólne

Polecenie Działanie
Go back Poprawia ostatni wynik rozpoznania i powraca do poprzedniego ekranu
Exit Anuluje funkcję rozpoznawania mowy
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Wyświetlanie podręcznika
użytkownika
Możesz dowiedzieć się, jak używać poleceń gło-
sowych, korzystając z uproszczonego Podręcz-
nika użytkownika, który zawiera podstawowe
wskazówki oraz materiały szkoleniowe dla kilku
poleceń głosowych.

1. Naciśnij przycisk <INFO> na tablicy rozdziel-
czej.

2. Zaznacz klawisz [Voice Recognition] przy po-
mocy sterownika INFINITI i naciśnij przycisk
<ENTER>.

3. Zaznacz klawisz [User Guide] przy pomocy
sterownika INFINITI i naciśnij przycisk
<ENTER>.

4. Zaznacz daną opcję przy pomocy sterownika
INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

Dostępne pozycje:

• How to use Voice Recognition

Opisuje podstawy obsługi systemu rozpo-
znawania mowy INFINITI.

• Practice Mode

Tryb treningowy polega na powtarzaniu pole-
ceń głosowych wydawanych przez system.

• Demo - Using the Address Book

Patrz instrukcja użytkownika systemu nawi-
gacji (jeśli na wyposażeniu).

• Demo - Finding a Street Address

Patrz instrukcja użytkownika systemu nawi-
gacji (jeśli na wyposażeniu).

• Demo - Making a Phone Call

Materiał szkoleniowy pokazujący wykonywa-
nie połączenia telefonicznego przy pomocy
komend głosowych.

• More Help on Speaking

Wyświetla przydatne wskazówki w kwestii
poprawnego wypowiadania poleceń tak, aby
system mógł je prawidłowo rozpoznać.

• Advanced User Settings

Opisuje dostępne ustawienia systemu rozpo-
znawania mowy.

• VR System Training Function

Materiał szkoleniowy pomagający systemo-
wi przyzwyczaić się do Twojego głosu.

UŻYWANIE SYSTEMU

Aktywacja
Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w poło-
żeniu ON, rozpoczyna się trwająca maksymalnie
1 minutę inicjalizacja rozpoznawania mowy
INFINITI. Po zakończeniu aktywacji, system jest
gotowy do przyjmowania poleceń głosowych. Je-
śli przełącznik m zostanie naciśnięty przed za-
kończeniem inicjalizacji, na wyświetlaczu poja-
wi się komunikat [Loading Voice Recognition
System. Please wait...] (Ładowanie systemu roz-
poznawania mowy. Proszę czekać.) lub będzie
słychać sygnał dźwiękowy.

Przed rozpoczęciem
Aby uzyskać najlepszą jakość rozpoznawania
mowy przez system INFINITI, przestrzegaj nastę-
pujących zasad:

• Zachowaj maksymalną ciszę we wnętrzu pojazdu.
Podnieś szyby, aby wyeliminować hałas otoczenia
(hałas ruchu ulicznego, drgania itd.), który może
uniemożliwić systemowi poprawne rozpoznanie
poleceń głosowych.

• Przed wypowiedzeniem polecenia poczekaj na syg-
nał dźwiękowy.

SAA2825Z
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• Mów w sposób naturalny, nie robiąc przerw pomię-
dzy słowami.

• Przy klimatyzacji pracującej w trybie “Auto”, pręd-
kość wentylatora jest automatycznie zmniejszana
tak, aby ułatwić rozpoznanie poleceń użytkownika.

Wydawanie polecenia głosowego
1. Naciśnij i zwolnij przycisk (TALK) m znajdu-

jący się na kierownicy.

2. Na ekranie pojawi się lista poleceń, zaś sys-
tem zakomunikuje: “Please say a command”.

3. Gdy usłyszysz sygnał i ikona na ekranie zmie-
ni się z m na m , wypowiedz polecenie.

Wskazówki dotyczące obsługi:

• Polecenia głosowe nie mogą być przyjęte, gdy wy-
świetlona jest ikona m .

• W przypadku nierozpoznania polecenia System ko-
munikuje: “Please say again”. Powtórz polecenie
czystym głosem.

• Jednokrotnie naciśnij przycisk m , aby powrócić
do poprzedniego ekranu.

• Jeżeli chcesz anulować polecenie, naciśnij i przy-
trzymaj przełącznik m przez 1 sekundę. Zostanie
wypowiedziany komunikat: “Voice cancelled”
(funkcja głosu anulowana).

• Jeśli tryb rozpoznawania mowy został już urucho-
miony, naciśnięcie przełącznika m przerywa ko-
munikat nawigacji, umożliwiając natychmiastowe
wypowiedzenie polecenia głosowego.

• Jeżeli chcesz ustawić głośność komunikatów zwrot-
nych systemu, podczas odtwarzania komunikatu
naciśnij przyciski regulacji głośności [+] lub [−]
znajdujące się na kierownicy lub użyj pokrętła re-
gulacji głośności systemu audio.

Przerwanie instrukcji głosowych:

Jeśli tryb rozpoznawania mowy został już uru-
chomiony, naciśnięcie przełącznika m przery-
wa komunikat nawigacji, umożliwiając natych-
miastowe wypowiedzenie polecenia głosowego.

Jak wypowiadać liczby:

System rozpoznawania mowy INFINITI wymaga
określonego sposobu wypowiadania liczb przy
wydawaniu komend głosowych. Odnieś się do
następujących przykładów.

Zasada ogólna

Można używać tylko pojedynczych cyfr: od 0 (ze-
ro) do 9. (Np. jeśli chcesz powiedzieć 500, na-
leży wypowiedzieć “five zero zero” (pięć zero
zero), ponieważ “five hundred” (pięćset) nie
zostanie zaakceptowane).

Numery telefoniczne

Wypowiadaj numery telefoniczne zgodnie z po-
niższymi przykładami:

• 0-1923-899334

– “Zero one nine two three eight nine nine
three three four”

Uwaga 1: Dla uzyskania najlepszych wyników
rozpoznawania wybieranych numerów telefo-
nicznych, wymawiaj je w formie pojedynczych
cyfr.

SAA3001Z
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Uwaga 2: Nie możesz powiedzieć 555-6000 jako
“five five five six thousand” (pięć pięć pięć sześć
tysięcy).

Funkcja uczenia się poleceń
głosowych (w trybie poleceń
alternatywnych)
System rozpoznawania mowy wyposażony jest
w funkcję uczenia się głosu użytkownika w celu
uzyskania lepszej jakości pracy systemu. Sys-
tem potrafi zapamiętać głosy maksymalnie
trzech osób.

Przyzwyczajanie systemu do głosu użytkowni-
ka:

1. Naciśnij przycisk <SETTING> na tablicy roz-
dzielczej, zaznacz pozycję [Other] na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij przycisk
<ENTER>.

2. Zaznacz pozycję [Voice Recognition], a na-
stępnie naciśnij przycisk <ENTER>.

3. Zaznacz pozycję [VR System Training.], a na-
stępnie naciśnij przycisk <ENTER>.

4. Wybierz użytkownika, którego głos ma zos-
tać zapamiętany przez system, i naciśnij
przycisk <ENTER>.

5. Wybierz opcję [Start VR System Training.] i
naciśnij przycisk <ENTER>.

6. Wybierz z poniższej listy kategorię, którą sys-
tem ma przetrenować, a następnie naciśnij
przycisk <ENTER>.

• Tel.

• Nawigacja

• Information

• Audio

• Help

Zostaną wyświetlone polecenia głosowe dla
danej kategorii.

7. Wybierz polecenie głosowe, a następnie na-
ciśnij przycisk <ENTER>.

Początek pracy systemu rozpoznawania mo-
wy.

8. System prosi o powtórzenie polecenia po
sygnale dźwiękowym.

SAA2468Z
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9. Po sygnale dźwiękowym oraz po tym, jak iko-
na na ekranie zmieni postać z m na m ,
wypowiedz żądane przez system polecenie.

10. Po rozpoznaniu przez system polecenia gło-
sowego, przyzwyczaja się on do głosu użyt-
kownika.

Naciśnij przełącznik m lub przycisk m , aby
powrócić do poprzedniego ekranu.

Jeśli system prawidłowo przyswoił sobie polece-
nia, na ekranie pojawi się wskaźnik poleceń gło-
sowych.

Ustawienia funkcji dostrajania systemu
rozpoznawania mowy:

Edit Name

Możesz edytować nazwę użytkownika przy po-
mocy przy pomocy klawiatury wyświetlonej na
ekranie.

Reset Result

Resetuje głos użytkownika, który został zapa-
miętany przez system rozpoznawania mowy.

Continuous Training

Włączenie tej opcji umożliwia płynne ćwiczenie
zapamiętywania przez system poleceń głoso-
wych użytkownika, bez konieczności każdorazo-
wego wybierania pojedynczych komend.

Minimalizowanie komunikatów
zwrotnych systemu (dla trybu poleceń
alternatywnych)
Aby zminimalizować komunikaty zwrotne syste-
mu, wykonaj poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk <SETTING> na tablicy roz-
dzielczej.

2. Zaznacz klawisz [Other] przy pomocy sterow-
nika INFINITI i naciśnij przycisk <ENTER>.

3. Zaznacz pozycję [Voice Recognition], a na-
stępnie naciśnij przycisk <ENTER>.

4. Zaznacz klawisz [Minimise Voice Feedback.] i
naciśnij przycisk <ENTER>.

5. Opcja zostanie włączona [ON]. W przypadku
korzystania z systemu rozpoznawania mowy
ilość komunikatów zwrotnych systemu zos-
tanie ograniczona.
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PRZEWODNIK OPISUJĄCY MOŻLIWE PROBLEMY

System powinien reagować prawidłowo na wszystkie polecenia głosowe. W razie problemów, zapoznaj się z ich rozwiązaniami podanymi w niniejszym
podręczniku dla danego błędu.

Jeśli rozwiązania są podane jako lista numeryczna, wypróbuj każde po kolei, zaczynając od numeru jeden, aż do rozwiązania problemu.

Objaw/komunikat błędu Rozwiązanie
System nie interpretuje prawidłowo komendy. 1. Sprawdź, czy format polecenia jest prawidłowy, patrz “Listy poleceń” we wcześniejszej części

rozdziału.

2. Mów wyraźnie, nie robiąc przerw pomiędzy słowami oraz odpowiednio głośno do poziomu hałasu
otoczenia.
3. Sprawdź, czy wewnątrz pojazdu nie jest zbyt głośno, np. czy okna nie są otwarte lub czy nie jest
włączony tryb ogrzewania przedniej szyby.

UWAGA
Jeśli telefon jest używany w zbyt głośnych warunkach, istnieje prawdopodobieństwo, że polecenia głosowe nie
zostaną rozpoznane.
4. Jeśli opcjonalne słowa z polecenia zostały pominięte, należy spróbować je dodać.
5. Wydawaj polecenia w języku obsługiwanym przez system rozpoznawania mowy.

System ciągle wybiera nieprawidłową opcję w
książce telefonicznej.

1. Sprawdź, czy dane polecenie głosowe pasuje do zapisu. (Patrz: “Telefoniczny system głośnomówiący
Bluetooth® (typ A)” we wcześniejszej części rozdziału)

2. Zastąp jeden z mylonych zapisów innym.
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Przez pierwsze 2.000 km (1.200 mil) (silnik VQ)
lub 1.500 km (932 mile) (silnik Diesla 2,2 l) po-
stępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby
zapewnić maksymalną wydajność silnika oraz
niezawodne i ekonomiczne działanie Twojego
nowego pojazdu w przyszłości. Niezastosowa-
nie się do tych zaleceń może spowodować skró-
cenie żywotności silnika i zmniejszenie jego wy-
dajności.

• Nie prowadź pojazdu z tą samą, wysoką lub niską,
prędkością przez dłuższy okres czasu.

• Prędkość obrotowa silnika nie może przekraczać
4.000 obr/min (silnik VQ).

• Podczas przyspieszania nie wciskaj pedału gazu
do oporu na żadnym biegu.

• Nie ruszaj gwałtownie.

• Na ile to możliwe, unikaj gwałtownego hamowania.

• Nie holuj przyczepy przez co najmniej pierwsze 800
km (500 mil) okresu docierania silnika (Europa).

OSTRZEŻENIE

Właściwości jezdne Twojego pojazdu mogą ulec znacz-
nej zmianie po zwiększeniu obciążenia lub zmianie
jego rozkładu a także po zamontowaniu opcjonalnego
wyposażenia (haka do holowania przyczepy, relingów
dachowych itd.). Dostosuj prędkość i styl prowadzenia
pojazdu do panujących warunków. Prędkość należy
odpowiednio zmniejszyć, szczególnie podczas prze-
wożenia ciężkich ładunków.

• Upewnij się, że w pobliżu pojazdu nie ma prze-
szkód.

• Obejrzyj opony i upewnij się, że są w dobrym sta-
nie. Zmierz i sprawdź, czy ciśnienie w oponach jest
prawidłowe.

• Sprawdź, czy wszystkie szyby i soczewki świateł są
czyste.

• Ustaw siedzenie i zagłówek.

• Ustaw wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne.

• Zapnij pas bezpieczeństwa i poproś wszystkich pa-
sażerów o zrobienie tego samego.

• Sprawdź, czy wszystkie drzwi są zamknięte.

• Po wciśnięciu włącznika zapłonu w pozycję ON
sprawdź działanie wszystkich lampek ostrzega-
wczych.

• Elementy podlegajace konserwacji wyszczególnio-
ne w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywa-
ne samodzielnie” powinny być sprawdzane syste-
matycznie.

OKRES DOCIERANIA SILNIKA PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA
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OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie pozostawiaj dzieci lub osób dorosłych
wymagających opieki samych w pojeździe. Zwie-
rząt także nie należy pozostawiać w pojeździe. Mo-
gą przypadkowo uruchomić przełączniki lub ele-
menty sterowania, powodując tym samym poważ-
ny wypadek lub odnosząc obrażenia. W gorące,
słoneczne dni, temperatura wewnątrz pojazdu bar-
dzo szybko może wzrosnąć do poziomu mogącego
spowodować poważne lub potencjalnie śmiertelne
choroby u ludzi i zwierząt.

• Czuwaj nad bezpieczeństwem dzieci znajdujących
się w pobliżu samochodów, aby w trakcie zabawy
nie zatrzasnęły się w bagażniku, mogąc doznać
przez to poważnych obrażeń ciała. Gdy go nie uży-
wasz, zawsze zamykaj na klucz samochód i bagaż-
nik i trzymaj kluczyki z dala od dzieci.

UWAGA

Jeżeli podczas pierwszych miesięcy po zakupie nowe-
go pojazdu wewnątrz auta wyczuwalny jest silny za-
pach lotnych związków organicznych (VOC), należy
intensywnie wietrzyć kabinę pasażerską. Przed wejś-
ciem do pojazdu lub podczas przebywania wewnątrz
należy otwierać wszystkie okna. Ponadto, jeżeli tem-
peratura w kabinie pasażerskiej nadmiernie wzrasta
lub jeżeli auto zostaje na dłuższy czas zaparkowane w
miejscu narażonym na bezpośrednie działanie pro-

mieni słonecznych, należy wyłączyć tryb recyrkulacji
powietrza klimatyzatora i/lub otworzyć okna, aby
umożliwić wlot świeżego powietrza do wnętrza pojaz-
du.

SPALINY (tlenek węgla)

OSTRZEŻENIE

• Nie wdychaj spalin; zawierają one bezbarwny i
bezwonny tlenek węgla. Tlenek węgla jest niebez-
pieczny. Może spowodować utratę przytomności
lub śmierć.

• Jeśli podejrzewasz, że do pojazdu mogą dostawać
się spaliny, całkowicie otwórz wszystkie okna pod-
czas jazdy i natychmiast oddaj pojazd do kontroli.

• Nie pozwalaj, aby silnik pracował w zamkniętych
pomieszczeniach takich jak garaż.

• Nie pozostawiaj pojazdu zaparkowanego z włączo-
nym silnikiem przez dłuższy czas.

• Podczas jazdy pokrywa bagażnika musi być za-
mknięta. W przeciwnym razie spaliny mogą dostać
się do przedziału pasażerskiego. Jeśli musisz je-
chać z otwartą pokrywą bagażnika, zachowaj na-
stępujące środki ostrożności:

– Otwórz wszystkie okna.

– Wyłącz przełącznik recyrkulacji powie-
trza i przekręć regulator wentylatora na
najwyższe ustawienie, aby zapewnić
obieg powietrza.

• Jeśli w pojeździe zamontowano dodatkowe wypo-
sażenie (np. w nadwoziu) w celach rekreacyjnych
lub innych, postępuj zgodnie z zaleceniami produ-
centa w celu uniemożliwienia dostania się tlenku
węgla do pojazdu. (Pewne urządzenia wykorzysty-
wane w pojazdach, takie jak kuchenki, lodówki,
grzejniki itp., także mogą generować tlenek węg-
la.)

• Układ wydechowy oraz nadwozie powinny zostać
skontrolowane przez wykwalifikowanego mecha-
nika, jeśli:

– pojazd był podnoszony podczas naprawy,

– podejrzewasz, że spaliny dostają się do
przedziału pasażerskiego,

– zauważysz zmianę w brzmieniu układu
wydechowego,

– pojazd uczestniczył w wypadku, podczas
którego naruszony został układ wydecho-
wy, podwozie lub tylna część pojazdu.

KATALIZATOR TRÓJFUNKCYJNY (jeśli na
wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

• Zarówno spaliny jak i układ wydechowy są bardzo
gorące. Upewnij się, że ludzie, zwierzęta i materia-
ły palne znajdują się z dala od elementów układu
wydechowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS URUCHA-
MIANIA I PROWADZENIA POJAZDU

Uruchamianie i jazda 5-3



• Nie parkuj pojazdu nad materiałami palnymi, taki-
mi jak sucha trawa, papier czy szmaty. Mogą one
się zapalić i spowodować pożar.

Katalizator trójfunkcyjny to urządzenie służące
do kontroli emisji spalin, zamontowane w ukła-
dzie wydechowym. W jego wnętrzu spaliny spa-
lane są w wysokich temperaturach, co pomaga
zmniejszyć ilość znajdujących się w nich szkod-
liwych substancji.

OSTROŻNIE

• Nie używaj benzyny ołowiowej. (Patrz: “Zalecane
rodzaje i dozowanie płynów/smarów” w rozdziale
“9. Informacje techniczne”). Osad powstający
przy korzystaniu z benzyny ołowiowej po-
ważnie ogranicza zdolność katalizatora do
zmniejszania szkodliwych substancji i po-
woduje jego uszkodzenie.

• Utrzymuj silnik prawidłowo wyregulowany. Uster-
ki w układzie zapłonu, wtrysku paliwa lub ukła-
dach elektrycznych mogą spowodować napłynię-
cie do katalizatora zbyt bogatej mieszanki, dopro-
wadzając do jego przegrzania. Przerwij jazdę, jeśli
nastąpi przerwa w zapłonie, lub jeśli zauważysz
utratę mocy lub inne oznaki nieprawidłowego dzia-
łania pojazdu. Niezwłocznie oddaj pojazd do prze-
glądu w ośrodku INFINITI lub profesjonalnej stacji
obsługi.

• Unikaj jazdy z bardzo małą ilością paliwa w zbior-
niku. Jeśli ilość paliwa w zbiorniku będzie niewys-
tarczająca, może nastąpić przerwa w zapłonie sil-
nika, powodując uszkodzenie katalizatora.

• Podczas nagrzewania się silnika nie zwiększaj
nadmiernie jego obrotów.

• Nie próbuj uruchomić pojazdu poprzez jego pcha-
nie lub ciągnięcie.

SYSTEM SELEKTYWNEJ REDUKCJI
KATALITYCZNEJ ADBLUE® (SCR) (jeśli na
wyposażeniu modeli z silnikiem Diesla)

Płyn AdBlue® (lub DEF – Diesel Exhaust Fluid)
jest nietoksycznym 32,5-procentowym roztwo-
rem mocznika w wodzie dejonizowanej. Płyn ten
jest wtryskiwany do układu wydechowego po-
jazdów z silnikiem Diesla, aby wywołać reakcję
chemiczną, która rozbija potencjalnie niebez-
pieczne NOx (tlenki azotu) w niegroźny azot i
wodę. System ten jest nazywany SCR (selektyw-
na redukcja katalityczna). Płyn AdBlue® nie jest
dodatkiem paliwa i nigdy nie jest mieszany z
olejem napędowym. Jest on zawsze umieszcza-
ny w oddzielnym zbiorniku w pojeździe.

AdBlue® zaczyna zamarzać w temperaturze po-
niżej -11°C (12°F). Jeśli często jeździsz w miejs-
cach, gdzie temperatura jest niższa niż -11°C
(12°F), zbiornik AdBlue® należy zawsze tanko-
wać na początku sezonu zimowego, aby zapew-
nić wystarczającą zdolność do rozmrażania pły-
nu przez układ ogrzewania.

Wyświetlanie ostrzeżeń AdBlue®
Jeśli poziom AdBlue® w zbiorniku jest niski lub
wystąpiła usterka systemu selektywnej redukcji
katalitycznej AdBlue® (SCR), wyświetli się ko-
munikat ostrzegawczy na ekranie informacji o
pojeździe.

Uzupełnianie AdBlue®:

INFINITI zaleca uzupełnianie poziomu AdBlue®
w centrum INFINITI lub w profesjonalnej stacji
obsługi. Jednakże w przypadku zagrożenia lub
wtedy, gdy nie możesz niezwłocznie skorzystać
z serwisu dealera, uzupełnij poziom AdBlue®
samodzielnie. (Patrz: “Zbiornik AdBlue® (jeśli na
wyposażeniu modeli z silnikiem Diesla)” w rozdziale
“8. Przeglądy i czynności wykonywane samodziel-
nie”).

5-4 Uruchamianie i jazda



Sytuacja A

Ostrzeżenie to pojawia się, gdy w zbiorniku koń-
czy się AdBlue®.

Zbiornik należy niezwłocznie napełnić.

Sytuacja B

Ostrzeżenie informuje o szacowanej odległości
(od 0 do 800 km [0 do 497 mil]), jaką możesz
przejechać przed napełnieniem zbiornika
AdBlue®.

Sytuacja C

Ostrzeżenie to pojawia się, gdy zbiornik
AdBlue® jest prawie pusty.

• Jeśli ostrzeżenie pojawia się przy wyłączonym sil-
niku, nie można uruchomić silnika. Skontaktuj się
z przedstawicielem firmy INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi.

• Jeśli ostrzeżenie to pojawia się przy pracującym
silniku, możesz kontynuować jazdę do najbliższe-
go centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji ob-
sługi.

• Jeśli zapłon zostanie wyłączony po pojawieniu się
tego ostrzeżenia, silnik będzie można ponownie
uruchomić w ciągu 3 minut. W takim przypadku po-
jazdu nie będzie można prowadzić z prędkością
przekraczającą 21 km/h (13 mph). Zatrzymaj pojazd
w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

Uzupełnij poziom AdBlue® w zbiorniku w cen-
trum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi
tak szybko, jak to możliwe.

Po zatankowaniu zbiornika AdBlue® ustaw
włącznik zapłonu w pozycji ON i sprawdź, czy
ostrzeżenie znikło. Ustaw jednokrotnie wyłącz-
nik zapłonu w położeniu “OFF”, a następnie uru-
chom silnik. Czynność ta spowoduje anulowanie
trybu ograniczenia prędkości.

Sprawdzanie AdBlue®:

Gdy pojawi się ostrzeżenie [Check AdBlue], w
zależności od warunków może się również za-
palić lampka sygnalizująca usterkę (MIL).

JVS0640XZ
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Sytuacja A

Ostrzeżenie to pojawia się, jeśli wystąpiła uster-
ka w systemie selektywnej redukcji katalitycz-
nej AdBlue® (SCR).

Niezwłocznie oddaj pojazd do sprawdzenia sys-
temu do centrum INFINITI lub profesjonalnej sta-
cji obsługi.

Sytuacja B

Ostrzeżenie to informuje o szacowanej odleg-
łości (od 0 do 800 km [0 do 497 mil]), jaką mo-
żesz przejechać przed sprawdzeniem i/lub na-
prawą systemu selektywnej redukcji katalitycz-
nej AdBlue® (SCR).

Sytuacja C

• Jeśli ostrzeżenie pojawia się przy wyłączonym sil-
niku, nie można uruchomić silnika. Skontaktuj się
z przedstawicielem firmy INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi.

• Jeśli ostrzeżenie to pojawia się przy pracującym
silniku, możesz kontynuować jazdę do najbliższe-
go centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji ob-
sługi.

• Jeśli zapłon zostanie wyłączony po pojawieniu się
tego ostrzeżenia, silnik będzie można ponownie
uruchomić w ciągu 3 minut. W takim przypadku po-
jazdu nie będzie można prowadzić z prędkością
przekraczającą 21 km/h (13 mph). Zatrzymaj pojazd

w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

Niezwłocznie oddaj pojazd do sprawdzenia i/l-
ub naprawy systemu selektywnej redukcji kata-
litycznej AdBlue® (SCR) do centrum INFINITI lub
profesjonalnej stacji obsługi.

SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA
W OPONACH (TPMS)
Każda opona, łącznie z zapasową (jeśli na wy-
posażeniu), powinna być kontrolowana co mie-
siąc w stanie zimnym oraz dopompowana do po-
ziomu ciśnienia zalecanego przez producenta
na tabliczce pojazdu lub etykiecie z informacją o
ciśnieniu w oponach. (Jeśli Twój pojazd posiada
opony o rozmiarze innym od podanego na tab-
liczce pojazdu lub etykiecie z informacją o ciś-
nieniu w oponach, powinieneś określić odpo-
wiedni poziom ciśnienia dla tych opon).

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, Twój pojazd
został wyposażony w system monitorowania ciś-
nienia w oponach (TPMS), który wyświetla ko-
munikat ostrzegający o niskim ciśnieniu w opo-
nach, gdy jedna lub więcej z nich jest niedopom-
powanych. W związku z tym, gdy zapali się
komunikat ostrzegający o niskim ciśnieniu w
oponach, powinieneś zatrzymać się, sprawdzić
stan opon oraz dopompować je do odpowiednie-
go poziomu ciśnienia. Jazda ze znacznie niedo-
pompowaną oponą powoduje jej przegrzanie i
może prowadzić do jej awarii. Niedopompowa-
nie również zwiększa zużycie paliwa, zmniejsza
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żywotność bieżnika opony oraz może negatyw-
nie wpłynąć na sterowność pojazdu i jego drogę
hamowania.

Zauważ proszę, że system TPMS nie zastępuje
prawidłowej konserwacji opon, a obowiązkiem
kierowcy jest pilnowanie właściwego ciśnienia
opon, nawet gdy są one wystarczająco napom-
powane, aby nie uruchamiał się komunikat sys-
temu TPMS o niskim ciśnieniu w oponach.

Twój pojazd jest również wyposażony w funkcję
wskaźnika usterki systemu TPMS, który infor-
muje kiedy system nie działa prawidłowo.
Wskaźnik usterki systemu TPMS jest zespolony
z komunikatem o niskim ciśnieniu w oponach.
Gdy system wykryje usterkę, komunikat będzie
migał przez około minutę, a następnie zacznie
świecić w sposób ciągły. Sekwencja ta powtórzy
się przy kolejnych uruchomieniach pojazdu, jak
długo usterka pozostanie nie usunięta. Gdy
świeci wskaźnik usterki, system może nie być w
stanie wykryć lub zasygnalizować zgodnie z
oczekiwaniami niskiego ciśnienia w oponach.
Usterki w systemie TPMS mogą się pojawiać z
różnych powodów, włączając w to montaż lub
wymianę opon lub kół w pojeździe, które zakłó-
cają prawidłową pracę systemu TPMS. Zawsze
kontroluj komunikat o usterce systemu TPMS po
wymianie jednej lub większej ilości opon lub w
Twoim pojeździe, aby mieć pewność, że wymia-
na lub inny typ opon i kół nie zakłóca prawidło-
wego działania systemu TPMS.

Dodatkowe informacje

• Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w
czujnik TPMS, system TPMS nie monitoruje ciśnie-
nia w jego oponie.

• System TPMS włącza się dopiero w chwili, gdy pręd-
kość pojazdu przekroczy 25 km/h (16 MPH). Ponad-
to, system może nie wykryć nagłego spadku ciśnie-
nia w oponach (np. gdy opona zostaje przebita pod-
czas jazdy).

• Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w opo-
nach może nie zgasnąć automatycznie po wyregu-
lowaniu ciśnienia. Po napompowaniu opony do za-
lecanego poziomu zresetuj wartości ciśnienia opon
zapisane w pojeździe, a następnie poprowadź sa-
mochód z prędkością powyżej 25 km/h (16 MPH) w
celu uruchomienia systemu TPMS i wyłączenia
lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia w
oponach. Użyj miernika ciśnienia w oponach, aby
je sprawdzić.

• Ostrzeżenie [CHECK TYRE PRESSURE] pojawia się
na ekranie informacji o pojeździe, gdy zapala się
lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w
oponach i zostaje wykryte niskie ciśnienie w opo-
nach. Ostrzeżenie [CHECK TYRE PRESSURE] zniknie
z ekranu, gdy zgaśnie lampka ostrzegawcza niskie-
go ciśnienia w oponach.

Ostrzeżenie [CHECK TYRE PRESSURE] wy-
świetla się za każdym razem, gdy włącznik

zapłonu zostaje ustawiony w pozycji ON, do-
póki świeci się lampka ostrzegawcza niskie-
go ciśnienia w oponach.

Ostrzeżenie [CHECK TYRE PRESSURE] nie po-
jawia się, jeśli lampka ostrzegawcza niskiego
ciśnienia w oponach zapala się w celu zasyg-
nalizowania usterki systemu TPMS.

• Poziom ciśnienia w oponach rośnie i spada w za-
leżności od nagrzania spowodowanego używa-
niem samochodu oraz zewnętrzną temperaturą.
Nie obniżaj ciśnienia w oponach po używaniu po-
jazdu, ponieważ ciśnienie wzrasta podczas jazdy.
Niska temperatura zewnętrzna może doprowadzić
do obniżenia temperatury powietrza wewnątrz
opony, obniżając również ciśnienie w oponie. Może
to spowodować zapalenie się lampki ostrzegającej
o niskim ciśnieniu w oponach. Jeśli lampka ostrze-
gawcza zapali się przy niskiej temperaturze otocze-
nia, sprawdź ciśnienie we wszystkich czterech opo-
nach.

• Możesz również odczytać ciśnienie we wszystkich
oponach (z wyjątkiem koła zapasowego) na wy-
świetlaczu. Kolejność, w jakiej na ekranie wyświet-
lane jest ciśnienie w poszczególnych oponach, nie
odpowiada rzeczywistej kolejności zgodnej z
umiejscowieniem opon. (Patrz “Ekran informacji o
pojeździe” w rozdziale “4. Wyświetlacz, ogrzewa-
nie i klimatyzator, system audio”).

Dodatkowe informacje, patrz “Lampka ostrze-
gawcza niskiego ciśnienia w oponach*” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”.
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• W zależności od zmian temperatury zewnętrznej,
lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w
oponach może zaświecić się, nawet jeśli ciśnienie
w oponach zostało prawidłowo wyregulowane. Gdy
opony będą zimne, ponownie wyreguluj ciśnienie
do zalecanego poziomu dla opony zimnej (COLD) i
zresetuj system TPMS.

OSTRZEŻENIE

• Jeżeli zapali się lampka ostrzegawcza niskiego ciś-
nienia w oponach lub na wyświetlaczu pojawi się
komunikat LOW PRESSURE, unikaj gwałtownego
manewrowania kierownicą lub raptownego hamo-
wania, zmniejsz prędkość pojazdu, zjedź z drogi w
bezpieczne miejsce oraz jak najszybciej wyłącz sil-
nik. Grozi to wystąpieniem poważnego uszkodze-
nia samochodu, które może doprowadzić do wy-
padku oraz spowodować poważne obrażenia ciała.
Sprawdź ciśnienie we wszystkich czterech opo-
nach. Dostosuj ciśnienie opon do zalecanego po-
ziomu dla opony zimnej (COLD) podanego na na-
klejce z informacją o oponach, aby wyłączyć lamp-
kę ostrzegawczą niskiego ciśnienia w oponach.
Jeśli lampka dalej się pali podczas jazdy po do-
pompowaniu, jedna z opon może być przebita lub
mogła wystąpić usterka w systemie TPMS. Jeśli
opona zostanie przebita, jak najszybciej wymień
ją na zapasową lub napraw za pomocą zestawu na-
prawczego (jeśli na wyposażeniu). (Patrz: “Przebi-
ta opona” w rozdziale “6. W nagłym wypadku”,
aby uzyskać informacje na temat wymiany
opony.)

• Pamiętaj, aby po wyregulowaniu ciśnienia w opo-
nach zresetować system TPMS. Jeżeli nie jest wy-
konywane resetowanie, system TPMS nie ostrzega
o niskim ciśnieniu opon.

• Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w
czujnik TPMS, po jego założeniu lub wymianie koła
system TPMS nie będzie działał, a lampka ostrze-
gawcza niskiego ciśnienia w oponach będzie mi-
gać przez około 1 minutę. Po minucie lampka za-
cznie świecić światłem ciągłym. Jak najszybciej
skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi w celu wymiany opony i/lub ponow-
nego nastawienia systemu.

• Wymiana opon na inne, niż zalecane przez firmę
INFINITI może mieć negatywny wpływ na działanie
systemu TPMS.

• Nie wprowadzaj żadnego szczeliwa w postaci pły-
nu lub aerozolu do opon, ponieważ może to spowo-
dować usterkę czujników ciśnienia w oponach (dla
modeli nie wyposażonych w zestaw naprawczy
opony).

• Firma INFINITI zaleca używanie wyłącznie orygi-
nalnego szczeliwa do opon INFINITI (INFINITI Emer-
gency Tyre Sealant) będącego na wyposażeniu po-
jazdu. Inne szczeliwa do opon mogą uszkodzić
uszczelkę trzonka zaworu, co z kolei może dopro-
wadzić do spadku ciśnienia w oponie. Po użyciu
szczeliwa do opon możliwie jak najszybciej od-
wiedź centrum INFINITI lub profesjonalną stację
obsługi (modele wyposażone w zestaw naprawczy
do opon).

OSTROŻNIE

• System TPMS może nie działać prawidłowo, gdy
na koła są założone łańcuchy śniegowe lub gdy
koła są zakopane w śniegu.

• Nie nakładaj żadnej metalizowanej powłoki lub ja-
kichkolwiek metalowych elementów (anteny, itd.)
na szyby. Może to pogorszyć odbiór sygnałów od
czujników ciśnienia w oponach, w wyniku czego
system TPMS nie będzie działał prawidłowo.

Niektóre urządzenia i przekaźniki mogą na pe-
wien czas zakłócać działanie systemu TPMS i po-
wodować, że lampka ostrzegająca o niskim ciś-
nieniu w oponach będzie się świecić. Oto niektó-
re przykłady:

– Obiekty lub urządzenia elektroniczne, które
znajdują się w pobliżu pojazdu wykorzystują
podobne częstotliwości fal radiowych.

– Jeśli w pojeździe lub w jego pobliżu działa
przekaźnik ustawiony na podobne częstotli-
wości.

– Jeśli w pojeździe lub w jego pobliżu używany
jest komputer (lub podobny sprzęt) albo
przetwornik prądu stałego/zmiennego (DC/
AC).

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w opo-
nach może zaświecić się w następujących przy-
padkach.

• Jeśli pojazd wyposażony jest w koło z oponą bez
czujnika TPMS.
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• Jeśli czujnik TPMS został wymieniony i nie zarejes-
trowano identyfikatora.

• Jeśli koło nie jest zgodne z oryginalną specyfikacją
INFINITI.

Resetowanie systemu TPMS
Aby utrzymać prawidłowe działanie systemu
TPMS, resetowanie systemu jest konieczne w
poniższych przypadkach.

• Po wyregulowaniu ciśnienia w oponie/oponach.

• Po wymianie opony lub koła.

• Po przełożeniu kół.

Wykonaj poniższe czynności w celu zresetowa-
nia systemu TPMS:

1. Parkuj pojazd w bezpiecznym miejscu na rów-
nym podłożu.

2. Zaciągnij hamulec postojowy i ustaw dźwig-
nię skrzyni biegów w położenie P (parkowa-
nie).

3. Dostosuj ciśnienie we wszystkich czterech
oponach do zalecanego poziomu dla opony
zimnej (COLD) podanego na naklejce z infor-
macją o oponach. Użyj miernika ciśnienia w
oponach, aby je sprawdzić.

4. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON. Nie
uruchamiaj silnika.

5. Naciskaj przełącznik m jA , aż na ekranie
informacji o pojeździe zostanie wyświetlona
pozycja [SETTING].

6. Naciskając przełącznik mjB wybierz po-
zycję [TPMS RESET], a następnie naciśnij
przełącznik mjA .

7. Naciskając przełącznikmjB wybierz pozy-
cję [START], a następnie naciśnij przełącznik
mjA , aby zresetować system TPMS.

8. Po zresetowaniu systemu TPMS poprowadź
pojazd z prędkością powyżej 25 km/h
(16 MPH).

Jeśli po zresetowaniu lampka ostrzegawcza ni-
skiego ciśnienia w oponach zaświeci się, może
to sygnalizować nieprawidłowe działanie syste-
mu TPMS. Oddaj pojazd do kontroli do centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Szczegółowe informacje dotyczące lampki
ostrzegawczej niskiego ciśnienia w oponach,
patrz “Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w
oponach*” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”.

SIC4327Z

Uruchamianie i jazda 5-9



Dostosowanie sposobu prowadzenia pojazdu
do warunków panujących na drodze ma kluczo-
we znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa i wy-
gody. Jako kierowca, powinieneś wiedzieć naj-
lepiej, w jaki sposób prowadzić pojazd w danych
warunkach.

OKRES URUCHAMIANIA ZIMNEGO
SILNIKA
Z uwagi na fakt, że po uruchomieniu zimny silnik
pracuje na wyższych obrotach, należy zachować
szczególną ostrożność przy doborze przełoże-
nia skrzyni biegów w czasie rozgrzewania zim-
nego silnika.

ŁADOWANIE BAGAŻU
Bagaż, sposób jego rozłożenia oraz dodatkowe
wyposażenie (zaczepy, bagażniki dachowe, itp.)
mają znaczący wpływ na właściwości jezdne po-
jazdu. Dostosuj prędkość i styl prowadzenia po-
jazdu do panujących warunków.

JAZDA PO MOKREJ NAWIERZCHNI

• Unikaj gwałtownego przyspieszania lub hamowa-
nia.

• Unikaj ostrych skrętów lub nagłej zmiany pasa jaz-
dy.

• Unikaj zbyt bliskiej jazdy za pojazdem z przodu.

Gdy nawierzchnię drogi pokrywają kałuże, małe
strumienie wody, itd., zmniejsz prędkość, aby
zapobiec ślizganiu się kół po wodzie, które może

doprowadzić do poślizgu i utraty kontroli nad
pojazdem. Jazda na zużytych oponach zwiększa
ryzyko poślizgu.

JAZDA W WARUNKACH ZIMOWYCH

• Jedź ostrożnie.

• Unikaj gwałtownego przyspieszania lub hamowa-
nia.

• Unikaj ostrych skrętów lub nagłej zmiany pasa jaz-
dy.

• Unikaj gwałtownego manewrowania kierownicą.

• Unikaj zbyt bliskiej jazdy za pojazdem z przodu.

UWAGI NA TEMAT OBSŁUGI
WCISKANEGO WŁĄCZNIKA ZAPŁONU
Nie używaj wciskanego włącznika zapłonu w
czasie jazdy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
(Silnik wyłączy się, gdy włącznik zapłonu zos-
tanie wciśnięty 3 razy pod rząd lub gdy zostanie
wciśnięty i przytrzymany przez dłużej niż 2 se-
kundy.) Kierownica może zostać zablokowana,
co może doprowadzić do utraty kontroli nad po-
jazdem przez kierowcę. Może to skończyć się
poważnym uszkodzeniem pojazdu lub obraże-
niami ciała.

Pamiętaj, aby przed wciśnięciem włącznika za-
płonu przesunąć dźwignię skrzyni biegów w po-
łożenie P (parkowanie).

SYSTEM INTELIGENTNEGO KLUCZYKA
Dzięki systemowi inteligentnego kluczyka mo-
żesz obsługiwać włącznikzapłonu, nie wyjmując
kluczyka z kieszeni lub torebki. Miejsce oraz/
lub warunki użycia mogą wpłynąć na działanie
systemu inteligentnego kluczyka.

Niektóre wskaźniki i ostrzeżenia obsługi są wy-
świetlane na ekranie informacji o pojeździe
znajdującym się między prędkościomierzem i
obrotomierzem. (Patrz: “Ekran informacji o
pojeździe” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

OSTROŻNIE

• Gdy używasz samochodu, zawsze miej inteligent-
ny kluczyk przy sobie.

OSTROŻNOŚĆ PODCZAS JAZDY WCISKANY WŁĄCZNIK ZAPŁONU
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• Nigdy nie pozostawiaj inteligentnego kluczyka w
pojeździe, wysiadając z niego.

• Jeśli rozładowany jest akumulator, nie można
zmienić pozycji LOCK włącznika zapłonu na inną i,
jeśli jest zablokowana, nie można poruszyć kie-
rownicą. Niezwłocznie naładuj akumulator. (Patrz:
“Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych” w
rozdziale “6. W nagłym wypadku”).

Zasięg działania
Inteligentnego kluczyka można użyć do urucho-
mienia silnika tylko, gdy znajduje się on w okreś-
lonym zasięgu działania, według rysunku.

Gdy bateria inteligentnego kluczyka jest prawie
wyczerpana lub w pobliżu niego działają silne
fale radiowe, zasięg kluczyka zawęża się i może
on nie działać prawidłowo.

Gdy inteligentny kluczyk znajduje się w zasięgu
działania systemu, każdy – nawet ktoś, kto nie
ma przy sobie inteligentnego kluczyka – może

nacisnąć włącznik zapłonu w celu uruchomienia
silnika. Funkcja uruchamiania silnika inteligent-
nym kluczykiem nie obejmuje swym zasięgiem
przedziału bagażowego.

• Przedział bagażowy nie jest objęty zasięgiem dzia-
łania funkcji, która uruchamia silnik.

• Jeśli inteligentny kluczyk umieści się na desce roz-
dzielczej, wewnątrz schowka na rękawiczki,
schowka w drzwiach lub w rogu przedziału bagażo-
wego, kluczyk może nie zadziałać.

• Jeśli inteligentny kluczyk umieści się w pobliżu
drzwi lub okna poza pojazdem, może on nie za-
działać.

Automatyczna skrzynia biegów (AT)
Blokada zapłonu została zaprojektowana w taki
sposób, że włącznika zapłonu nie można usta-
wić w pozycji LOCK, dopóki dźwignia skrzyni
biegów nie zostanie przesunięta na pozycję P
(parkowanie). Wciskając włącznik zapłonu do
pozycji “OFF”, upewnij się, czy dźwignia skrzyni
biegów znajduje się w pozycji P (parkowanie).

Gdy włącznika zapłonu nie można ustawić w po-
zycji LOCK:

1. Na ekranie informacji o pojeździe pojawia się
lampka ostrzegawcza SHIFT P i włącza się
brzęczyk.

2. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

3. Jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji
ACC, na ekranie informacji o pojeździe po-
jawia się komunikat ostrzegawczy [PUSH].

4. Wciśnij włącznik zapłonu. Włącznik zapłonu
zostaje ustawiony w pozycji ON.

5. Komunikat ostrzegawczy [PUSH] ponownie
pojawia się na ekranie informacji o pojeździe.

6. Wciśnij włącznik zapłonu. Włącznik zapłonu
zostaje ustawiony w pozycji “OFF”.

Aby zapoznać się z ostrzeżeniami i wskaźnikami
wyświetlanymi na ekranie informacji o pojeź-
dzie, patrz: “Ekran informacji o pojeździe” w rozdzia-
le “2. Wskaźniki i przełączniki”.

Jeśli włącznik zapłonu zostanie ustawiony w po-
zycji LOCK, dźwigni skrzyni biegów nie będzie
można przesunąć z pozycji P (parkowanie).
Dźwignię można przesunąć, jeśli włącznik za-
płonu znajduje się w pozycji ON i jest wciśnięty
pedał hamulca.

BLOKADA KIEROWNICY
Włącznikzapłonu jest wyposażony w zapobiega-
jącą kradzieżom blokadę kierownicy.

Blokowanie kierownicy
1. Wciśnij włącznik zapłonu do pozycji “OFF”,

przy której nie pali się wskaźnik pozycji
włącznika.

2. Otwórz lub zamknij drzwi Włącznik zapłonu
przyjmuje pozycję LOCK.

SSD0659Z
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3. Przekręć kierownicą 1/8 obrotu w prawo lub
w lewo z pozycji prostej.

Zwolnienie blokady kierownicy
Wciśnij włącznik zapłonu, a kierownica zostanie
automatycznie odblokowana.

OSTROŻNIE

• Jeśli rozładowany jest akumulator pojazdu, wcis-
kanego włącznika zapłonu nie można przestawić z
pozycji LOCK na inną.

• Jeśli na ekranie informacji o pojeździe wyświetla
się wskaźnik usterki mechanizmu zwalniającego
blokadę kierownicy, wciśnij włącznik zapłonu po-
nownie, obracając nieznacznie kierownicą w pra-
wo i lewo. (Patrz: “Ekran informacji o pojeździe” w
rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

POZYCJE WŁĄCZNIKA ZAPŁONU

Gdy włącznik zapłonu zostaje wciśnięty bez
uprzedniego wciśnięcia pedału hamulca nożne-
go, pozycja włącznika zapłonu zmieni się w na-
stępujący sposób:

• Naciśnij włącznikraz, aby ustawić go w pozycji ACC.

• Naciśnij włącznik dwa razy, aby ustawić go w po-
zycji ON.

• Naciśnij włącznik trzy razy, aby ustawić go w po-
zycji “OFF”. (Wskaźnik żadnej pozycji nie świeci.)

• Naciśnij włącznik cztery razy, aby powrócić do po-
zycji ACC.

• Aby z pozycji “OFF” powrócić do pozycji LOCK, ot-
wórz lub zamknij dowolne drzwi.

Pozycja LOCK
Włącznik zapłonu i kierownica mogą zostać za-
blokowane tylko w tej pozycji.

Jeśli masz inteligentny kluczyk przy sobie, mo-
żesz odblokować włącznik zapłonu, wciskając
go w pozycję ACC.

Pozycja ACC
Gdy silnik nie jest włączony, uruchamia się w tej
pozycji pomocnicze zasilanie elektryczne.

Pozycja ON
Gdy silnik nie jest włączony, uruchamia się w tej
pozycji system zapłonu oraz pomocnicze zasila-
nie elektryczne.

Pozycja OFF
Silnik jest wyłączony, a kierownica zablokowa-
na.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie wciskaj włącznika zapłonu do pozycji “OFF”
podczas jazdy. Kierownica może się zablokować i spo-
wodować utratę przez kierowcę kontroli nad pojaz-
dem, co może doprowadzić do poważnego uszkodze-
nia pojazdu lub obrażeń ciała.

SSD1021Z
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OSTROŻNIE

Nie opuszczaj pojazdu na dłuższy czas, gdy włącznik
zapłonu znajduje się w pozycji Acc lub ON, a silnik nie
pracuje. Może to doprowadzić do rozładowania aku-
mulatora.

ROZŁADOWANIE BATERII
INTELIGENTNEGO KLUCZYKA

Jeśli bateria inteligentnego kluczyka jest rozła-
dowana lub jeśli warunki atmosferyczne zakłó-
cają działanie kluczyka, uruchom silnik, wyko-
nując poniższe czynności:

1. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

2. Mocno wciśnij pedał hamulca nożnego.

3. Dotknij inteligentnym kluczykiem włącznika
zapłonu, tak jak pokazano na rysunku. (Usły-
szysz sygnał dźwiękowy.)

4. W ciągu 10 sekund od usłyszenia sygnału
dźwiękowego naciśnij włącznik zapłonu,
trzymając wciśnięty pedał hamulca. Silnik
uruchomi się.

Jeśli po wykonaniu kroku 3 włącznik zapłonu
zostanie naciśnięty bez wciskania pedału ha-
mulca, pozycja włącznika zmieni się na ACC.

UWAGA

• Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty w poło-
żenie ACC lub ON lub jeśli silnik zostanie urucho-
miony w wyniku wykonania powyższych czynnoś-
ci, na ekranie informacji o pojeździe pojawi się
wskaźnik rozładowania baterii inteligentnego klu-
czyka, nawet jeśli kluczyk znajduje się w pojeź-
dzie. Nie jest to usterka. W celu wyłączenia wskaź-
nika ponownie dotknij włącznika zapłonu inteli-
gentnym kluczykiem.

• Jeśli na ekranie informacji o pojeździe pojawi się
wskaźnik rozładowania baterii inteligentnego klu-
czyka, niezwłocznie ją wymień. (Patrz: “Bateria”
w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane
samodzielnie”).

SILNIKI BENZYNOWE
1. Włącz hamulec postojowy.

2. Przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję
P (parkowanie) lub N (neutralną).

Rozrusznik jest tak skonstruowany, że nie
uruchomi się, jeśli dźwignia skrzyni biegów
znajduje się w nieprawidłowej pozycji.

Używając włącznik zapłonu, należy mieć
przy sobie inteligentny kluczyk.

3. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON. Naciś-
nij pedał hamulca i wciśnij włącznik zapłonu,
aby uruchomić silnik.

Aby od razu uruchomić silnik bez względu na
położenie włącznika zapłonu, wciśnij i zwol-
nij włącznik przy wciśniętym pedale hamul-
ca.

4. Zaraz po uruchomieniu się silnika zwolnij
włącznik zapłonu. Jeśli silnik uruchamia się,
i gaśnie, powtórz powyższe czynności.

Jeśli przy bardzo niskich lub wysokich tempe-
raturach otoczenia występują trudności z
uruchomieniem silnika, wciśnij i przytrzymaj
pedał gazu. Wciśnij i przytrzymaj włącznik
zapłonu do 15 sekund. Po uruchomieniu się
silnika zwolnij pedał gazu.

OSTROŻNIE

• Natychmiast po uruchomieniu silnika zwolnij
włącznik zapłonu.

SSD0944Z
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• Nie używaj rozrusznika w sposób ciągły przez dłu-
żej, niż 15 sekund. Jeśli silnik nie uruchomi się,
ustaw włącznik zapłonu na pozycję “OFF” (“WY-
ŁĄCZONY”) i poczekaj 10 sekund. Następnie spró-
buj ponownie. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia rozrusznika.

• Jeśli zajdzie potrzeba uruchomienia silnika przy
pomocy drugiego akumulatora i kabli rozrucho-
wych, postępuj zgodnie z instrukcjami i ostrzeże-
niami zawartymi w rozdziale “6. W razie awarii”.

5. Po uruchomieniu silnika pozostaw go na wol-
nych obrotach przez co najmniej 30 sekund,
aby go rozgrzać. Po rozpoczęciu jazdy przez
kilka minut nie rozwijaj dużej prędkości,
zwłaszcza jeśli temperatura otoczenia jest ni-
ska.

OSTROŻNIE

Nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru podczas nagrze-
wania silnika.

6. Aby wyłączyć silnik, przesuń dźwignię skrzy-
ni biegów na pozycję P (parkowanie), włącz
hamulec postojowy i ustaw włącznik zapłonu
w pozycji “OFF”.

SILNIKI DIESLA
1. Włącz hamulec postojowy.

2. Przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję
P (parkowanie) lub N (neutralną).

Rozrusznik jest tak skonstruowany, że nie
uruchomi się, jeśli dźwignia skrzyni biegów
znajduje się w nieprawidłowej pozycji.

Używając włącznik zapłonu, należy mieć
przy sobie inteligentny kluczyk.

3. Wciśnij włącznik zapłonu w pozycję ON i od-
czekaj, aż zgaśnie lampka kontrolna świec
żarowych. Naciśnij pedał hamulca i wciśnij
włącznik zapłonu, aby uruchomić silnik.

Aby od razu uruchomić silnik bez względu na
położenie włącznika zapłonu, wciśnij i zwol-
nij włącznik przy wciśniętym pedale hamul-
ca.

4. Zaraz po uruchomieniu się silnika zwolnij
włącznik zapłonu. Jeśli silnik uruchamia się,
i gaśnie, powtórz powyższe czynności.

Jeśli przy bardzo niskich lub wysokich tempe-
raturach otoczenia występują trudności z
uruchomieniem silnika, wciśnij i przytrzymaj
pedał gazu. Wciśnij i przytrzymaj włącznik
zapłonu do 15 sekund. Po uruchomieniu się
silnika zwolnij pedał gazu.

OSTROŻNIE

• Natychmiast po uruchomieniu silnika zwolnij
włącznik zapłonu.

• Nie używaj rozrusznika w sposób ciągły przez
dłużej, niż 15 sekund. Jeśli silnik nie uruchomi
się, ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF” i

odczekaj 20 sekund. Następnie spróbuj
ponownie. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia rozrusznika.

• Jeśli zajdzie potrzeba uruchomienia silnika
przy pomocy drugiego akumulatora i kabli roz-
ruchowych, postępuj zgodnie z instrukcjami i
ostrzeżeniami zawartymi w rozdziale “6. W ra-
zie awarii”.

5. Po uruchomieniu silnika pozostaw go na wol-
nych obrotach przez co najmniej 30 sekund,
aby go rozgrzać. Po rozpoczęciu jazdy przez
kilka minut nie rozwijaj dużej prędkości,
zwłaszcza jeśli temperatura otoczenia jest ni-
ska.

OSTROŻNIE

Nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru podczas na-
grzewania silnika.

6. Aby wyłączyć silnik, przesuń dźwignię skrzy-
ni biegów na pozycję P (parkowanie), włącz
hamulec postojowy i ustaw włącznik zapłonu
w pozycji “OFF”.
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OSTRZEŻENIE

Nie redukuj biegów gwałtownie na śliskiej nawierzch-
ni. Może to doprowadzić do utraty kontroli nad po-
jazdem.

JAZDA SAMOCHODEM Z
AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
Automatyczna skrzynia biegów (AT) w Twoim po-
jeździe jest sterowana elektronicznie, aby za-
pewnić maksimum mocy oraz płynne funkcjono-
wanie.

Zalecane procedury obsługi tej skrzyni biegów
znajdują się na kolejnych stronach. Stosuj się
do nich, aby uzyskać najlepsze osiągi pojazdu
oraz zadowolenie z jazdy.

OSTROŻNIE

• Zimny silnik na wolnych obrotach obraca się szyb-
ciej, dlatego dopóki temperatura silnika nie wzroś-
nie, zachowaj ostrożność przy wrzucaniu biegu.

• Unikaj zwiększania obrotów silnika podczas, gdy
pojazd nie porusza się. Może to spowodować nie-
oczekiwane ruszenie pojazdu.

• Nigdy nie ustawiaj dźwigni w pozycji P (parkowa-
nie) lub R (bieg wsteczny), gdy pojazd porusza się
do przodu, lub w pozycji P (parkowanie), D (jazda),
DS (jazda sportowa) (model z silnikiem Diesla
2,2 l) lub w trybie manualnej zmiany biegów, gdy
pojazd cofa. Może to doprowadzić do wypadku lub
uszkodzenia skrzyni biegów.

• Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych nie przesuwaj
dźwigni skrzyni biegów na pozycję N (neutralną)
podczas jazdy. Zjeżdżanie ze wzniesienia przy włą-
czonym biegu neutralnym (dźwignia w pozycji N)
może spowodować poważne uszkodzenie skrzyni
biegów.

• Uruchamiaj silnik z dźwignią skrzyni biegów usta-
wioną w pozycji P (parking) lub N (neutralna). Sil-
nik nie uruchomi się w żadnej innej pozycji. Jeśli
tak się stanie, oddaj pojazd do przeglądu w ośrod-
ku INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.

• Jeśli pojazd pozostaje nieruchomy przez dłużej niż
krótką chwilę, przesuń dźwignię biegów na pozy-
cję P (parking) i zaciągnij hamulec postojowy.

• Podczas przełączania skrzyni biegów z pozycji N
(neutralna) na którąkolwiek z pozycji jazdy, utrzy-
muj silnik na wolnych obrotach.

• W celu uniknięcia potencjalnego uszkodzenia po-
jazdu, gdy zatrzymujesz pojazd na wzniesieniu,
nie utrzymuj go w miejscu za pomocą pedału gazu.
W tym celu należy użyć hamulca nożnego.

Uruchamianie pojazdu
1. Po uruchomieniu silnika wciśnij do końca pe-

dał hamulca nożnego, zanim spróbujesz
przesunąć dźwignię skrzyni biegów z pozycji
P (parking).

2. Trzymając nogę na pedale hamulca, przesuń
dźwignię skrzyni biegów na pozycję jazdy.

3. Zwolnij hamulec postojowy, pedał hamulca
podstawowego a następnie rozpocznij rusza-
nie pojazdem.

Automatyczna skrzynia biegów jest tak zapro-
jektowana, że pedał hamulca nożnego MUSI być
wciśnięty, zanim nastąpi zmiana biegu z biegu
P (parking) na jakikolwiek inny bieg jazdy, pod-
czas gdy włącznik zapłonu znajduje się w po-
zycji ON.

Dźwigni skrzyni biegów nie można przesunąć z
pozycji P (parking) w inne położenie, jeśli
włącznik zapłonu ustawiony jest w pozycji
LOCK, “OFF” lub ACC.

OSTROŻNIE

• WCIŚNIJ PEDAŁ HAMULCA NOŻNEGO - Przesunięcie
dźwigni skrzyni biegów na pozycję D (jazda), R
(bieg wsteczny), DS (jazda sportowa - model z sil-
nikiem Diesla 2,2 l) lub tryb ręcznej zmiany biegów
bez wciśnięcia hamulca nożnego powoduje, że po-
jazd porusza się wolno przy pracującym silniku.
Dopilnuj, aby pedał hamulca był wciśnięty do koń-
ca, a pojazd zatrzymany, zanim przesuniesz dźwig-
nię skrzyni biegów.

• SPRAWDŹ PRAWIDŁOWĄ POZYCJĘ DŹWIGNI
SKRZYNI BIEGÓW - Upewnij się, czy dźwignia
skrzyni biegów znajduje się w żądanej pozycji.
Bieg D (jazda), DS (jazda sportowa - model z silni-
kiem Diesla 2,2 l) oraz tryb manualny używane są
do poruszania się do przodu, zaś bieg R (wsteczny)
do jazdy do tyłu.

KIEROWANIE POJAZDEM
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• ROZGRZEJ SILNIK - Ze względu na szybsze obroty
zimnego silnika pracującego na wolnych obrotach
należy zachować szczególną ostrożność przy prze-
suwaniu dźwigni skrzyni biegów na pozycję jazdy
bezpośrednio po uruchomieniu silnika.

m
Naciśnij przycisk, wciskając pedał
hamulca,

m Naciśnij przycisk,

m Przesuń dźwignię skrzyni biegów.

SSD1096Z

Model z kierownicą po lewej stronie (z wyjątkiem modelu
z silnikiem Diesla 2,2 l)

JVS0500XZ

Model z kierownicą po lewej stronie (model z silnikiem
Diesla 2,2 l)

SSD1061Z

Model z kierownicą po prawej stronie (z wyjątkiem
modelu z silnikiem Diesla 2,2 l)

JVS0501XZ

Model z kierownicą po prawej stronie (model z silnikiem
Diesla 2,2 l)
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Zmiana biegów

OSTRZEŻENIE

• Po wyłączeniu silnika zaciągnij hamulec postojo-
wy bez względu na położenie dźwigni skrzyni bie-
gów. Niezrobienie tego mogłoby spowodować, że
pojazd nieoczekiwanie by ruszył lub stoczył się,
powodując obrażenia ciała i zniszczenia material-
ne.

• Jeśli dźwignia skrzyni biegów pozostaje zabloko-
wana w pozycji P (parkowanie), podczas gdy silnik
jest włączony a pedał hamulca wciśnięty, mogą nie
działać światła hamowania. Niedziałające światła
hamowania mogą być przyczyną wypadku i spowo-
dować obrażenia u Ciebie i innych.

Po uruchomieniu pojazdu wciśnij do końca ha-
mulec nożny i przesuń dźwignię skrzyni biegów
z pozycji P (parking).

Podczas przesuwania dźwigni skrzyni biegów z
pozycji P (parking) na inną, możesz odczuć wi-
bracje i usłyszeć dźwięk. Nie jest to usterka.

Jeśli włącznik zapłonu zostanie z jakiegoś po-
wodu wciśnięty do pozycji ACC, gdy dźwignia
skrzyni biegów znajduje się w pozycji innej niż P
(parkowanie), włącznika zapłonu nie będzie
można ustawić w pozycji LOCK.

Jeśli ustawienie włącznika zapłonu w pozycji
LOCK jest niemożliwe, a na ekranie informacji o
pojeździe pojawia się ostrzeżenie SHIFT P, wy-
konaj następujące czynności:

1. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

2. Wciśnij włącznik zapłonu. Włącznik zapłonu
przyjmie pozycję ON (włączony).

3. Wciśnij włącznik zapłonu ponownie, ustawia-
jąc go w pozycji “OFF”.

P (parkowanie):

Użyj tej pozycji po zatrzymaniu pojazdu lub pod-
czas uruchamiania silnika. Sprawdź, czy pojazd
całkowicie się zatrzymał i przesuń dźwignię
skrzyni biegów w pozycję P (parkowanie). Włącz
hamulec postojowy. Parkując na wzniesieniu,
zaciągnij najpierw hamulec postojowy, a
następnie przesuń dźwignię skrzyni biegów do
pozycji P (parking).

R (bieg wsteczny):

Używaj tej pozycji do cofania. Upewnij się, czy
pojazd całkowicie się zatrzymał, zanim wybie-
rzesz pozycję R (bieg wsteczny).

N (pozycja neutralna):

Nie jest uruchomiony ani bieg jazdy do przodu,
ani bieg wsteczny. W tej pozycji możliwe jest
uruchomienie silnika. Możesz przesunąć dźwig-

nię skrzyni biegów do pozycji N (neutralna) i
uruchomić ponownie silnik, który zgasł, gdy jes-
teś w ruchu drogowym.

UWAGA

Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje w położeniu N
(neutralnym), prędkość obrotowa silnika jest ograni-
czona (modele z silnikiem Diesla 2,2 l).

D (jazda):

Tej pozycji użyj do normalnej jazdy do przodu.

DS (jazda sportowa) (model z
silnikiem Diesla 2,2 l)
Gdy dźwignia skrzyni biegów zostaje przesunię-
ta z pozycji jazdy (D) na tryb manualny, urucha-
mia się tryb DS (jazda sportowa) skrzyni biegów.

Przesunięcie dźwigni skrzyni biegów na pozycję
DS (jazda sportowa) pozwala Ci korzystać z naj-
wyższych osiągów silnika podczas jazdy po krę-
tej drodze oraz odczuwać płynność przyspiesze-
nia i zwalniania na stromych wzniesieniach dzię-
ki automatycznej redukcji biegu.

Aby wyłączyć tryb DS, przesuń dźwignię skrzyni
biegów z powrotem w pozycję D (jazda do przo-
du). Skrzynia biegów powraca do normalnego
trybu jazdy.
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Tryb manualnej zmiany biegów
Z wyjątkiem modeli z silnikiem Diesla 2,2 l:

Jeśli dźwignia skrzyni biegów zostanie podczas
jazdy przesunięta w zakres trybu manualnego i
przesuniesz ją w górę lub w dół, uruchomi się
tryb manualnej zmiany biegów. W tym trybie
możliwa jest ręczna zmiana zakresu biegów.

W celu zmiany biegu na wyższy przesuń dźwig-
nię skrzyni biegów w stronę + (do góry) lub po-
ciągnij prawy przełącznik łopatkowy (jeśli na wy-
posażeniu) (+)jA . Zostaje uruchomione wyższe
przełożenie.

W celu zredukowania biegu przesuń dźwignię
skrzyni biegów w stronę − (w dół) lub pociągnij
lewy przełącznik łopatkowy (jeśli na wyposaże-
niu) (−)jB . Zostaje uruchomione niższe przeło-
żenie.

Aby anulować tryb manualnej zmiany biegów,
przesuń dźwignię skrzyni biegów z powrotem na
pozycję D (jazda). Skrzynia biegów powraca do
normalnego trybu jazdy.

Jeśli pociągniesz łopatkowy przełącznik zmiany
biegów (jeśli na wyposażeniu), gdy dźwignia
skrzyni biegów znajduje się w pozycji D (jazda),
skrzynia biegów tymczasowo przełączy się na
(odpowiednio) bieg wyższy lub niższy. Po chwili
skrzynia biegów automatycznie powróci do za-
kresu D (jazda do przodu). Jeżeli chcesz ręcznie
powrócić do zakresu D (jazda), pociągnij łopat-
kowy przełącznik zmiany biegów (jeśli na wypo-
sażeniu) i przytrzymaj przez około 1,5 sekundy.

W trybie manualnej zmiany biegów, zakres bie-
gów pojawia się na ekranie informacji o pojeź-
dzie, między prędkościomierzem a obrotomie-
rzem.

Biegi zmieniają zakres stopniowo, jeden po dru-
gim, w górę lub w dół, w następującej kolejności:

M1
→ M2

→ M3
→ M4

→ M5
→ M6

→ M7
← ← ← ← ← ←

M7 (7-my):

Używaj tej pozycji do normalnej jazdy do przodu
z wyższą prędkością
M6 (6-ty) oraz M5 (5-ty):

Używaj tych pozycji podczas jazdy pod górę na
długich wzniesieniach oraz do hamowania silni-
kiem podczas zjeżdżania z długich wzniesień.

M4 (4-ty), M3 (3-ci) i M2 (2-gi):

Używaj tych pozycji do pokonywania wzniesień
oraz hamowania silnikiem podczas zjeżdżania z
pochyłości.
M1 (1-szy):

Używaj tej pozycji podczas wolnej jazdy pod
strome wzniesienia, wolnej jazdy przez głęboki
śnieg lub do maksymalnego hamowania na stro-
mych zjazdach.

• Pamiętaj, aby nie jeździć przez dłuższy czas z dużą
prędkością na biegu niższym niż 7-my. Powoduje
to zwiększenie zużycia paliwa.

• Szybkie dwukrotne przesunięcie dźwigni w tę samą
stronę spowoduje zmianę biegu kolejno o dwa.
Aczkolwiek, jeśli ruch ten zostanie wykonany gwał-
townie, drugi bieg może nie wejść prawidłowo.

• W trybie manualnej zmiany biegów skrzynia bie-
gów może nie włączyć wybranego biegu lub może
automatycznie wybrać inny bieg. Pomaga to w za-
chowaniu właściwości jezdnych i zmniejsza ryzyko
uszkodzenia pojazdu lub utraty kontroli nad nim.

• Jeśli nie zostanie włączony wybrany bieg, zamiga
lampka kontrolna pozycji automatycznej skrzyni
biegów (AT) (na ekranie informacji o pojeździe) i
usłyszysz brzęczyk.

• W trybie manualnej zmiany biegów skrzynia bie-
gów automatycznie uruchamia 1-szy bieg przed

SSD1099Z

Łopatkowe przełączniki zmiany biegów (jeśli na
wyposażeniu)
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zatrzymaniem się pojazdu. Przed ponownym przy-
spieszeniem konieczne jest uruchomienie odpo-
wiedniego wyższego biegu.

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l:

Jeśli dźwignia skrzyni biegów zostanie podczas
jazdy przesunięta w zakres trybu manualnego,
uruchomi się tryb manualnej zmiany biegów. W
tym trybie możliwa jest ręczna zmiana zakresu
biegów.

W celu zmiany biegu na wyższy przesuń dźwig-
nię skrzyni biegów w stronę + (do góry) lub po-
ciągnij prawy przełącznik łopatkowy (jeśli na wy-
posażeniu) (+)jA . Zostaje uruchomione wyższe
przełożenie.

W celu zredukowania biegu przesuń dźwignię
skrzyni biegów w stronę − (w dół) lub pociągnij
lewy przełącznik łopatkowy (jeśli na wyposaże-
niu) (−)jB . Zostaje uruchomione niższe przeło-
żenie.

Aby anulować tryb manualnej zmiany biegów,
przesuń dźwignię skrzyni biegów z powrotem na
pozycję D (jazda). Skrzynia biegów powraca do
normalnego trybu jazdy.

W trybie manualnej zmiany biegów zakres bie-
gów pojawia się na ekranie informacji o pojeź-
dzie znajdującym się między prędkościomie-
rzem a obrotomierzem.

Biegi zmieniają zakres stopniowo, jeden po dru-
gim, w górę lub w dół, w następującej kolejności:

M1
→ M2

→ M3
→ M4

→ M5
→ M6

→ M7
← ← ← ← ← ←

7M (7-my):

Używaj tej pozycji do normalnej jazdy do przodu
z wyższą prędkością

6M (6-ty) i 5M (5-ty):

Używaj tych pozycji podczas jazdy pod górę na
długich wzniesieniach oraz do hamowania silni-
kiem podczas zjeżdżania z długich wzniesień.

4M (4-ty), 3M (3-ci) i 2M (2-gi):

Używaj tych pozycji do pokonywania wzniesień
oraz hamowania silnikiem podczas zjeżdżania z
pochyłości.

1M (1-szy):

Używaj tej pozycji podczas wolnej jazdy pod
strome wzniesienia, wolnej jazdy przez głęboki
śnieg lub do maksymalnego hamowania na stro-
mych zjazdach.

• Pamiętaj, aby nie jeździć przez dłuższy czas z dużą
prędkością na biegu niższym niż 7-my. Powoduje
to zwiększenie zużycia paliwa.

• Szybkie dwukrotne przesunięcie dźwigni w tę samą
stronę spowoduje zmianę biegu kolejno o dwa.
Aczkolwiek, jeśli ruch ten zostanie wykonany gwał-
townie, drugi bieg może nie wejść prawidłowo.

Jeśli pociągniesz łopatkowy przełącznik zmiany
biegów (jeśli na wyposażeniu) (−)jB gdy dźwig-
nia skrzyni biegów znajduje się w pozycji D (jaz-
da), skrzynia biegów przełączy się na bieg niż-
szy. Działanie to jednocześnie ogranicza zakres
biegów w przekładni. Jeśli chcesz anulować
ogranicznie zakresu biegów, pociągnij i przy-
trzymaj łopatkowy przełącznik zmiany biegów
(+)jA , aż na ekranie wyświetli się D.

UWAGA

Jeśli pociągniesz łopatkowy przełącznik zmiany bie-
gów (+)jA do pozycji D (jazda), przekładnia utrzymy-
wana jest w pozycji D (jazda).

Jeśli pociągniesz łopatkowy przełącznik zmiany
biegów (+)jA w ograniczenie zakresu biegów,
przekładnia przestawi się na następny wyższy
bieg dozwolony przez program zmiany biegów.
Działanie to jednocześnie rozszerza zakres bie-
gów w przekładni.

W granicy zakresu biegów, bieg górnego ograni-
czenia wyświetlany jest na ekranie informacji o
pojeździe.

Biegi górnego ograniczenia przechodzą w górę
lub w dół pojedynczo w następujący sposób:

M1
→ M2

→ M3
→ M4

→ M5
→ M6

→
D

← ← ← ← ← ←

Uruchamianie i jazda 5-19



Wskaźnik położenia skrzyni biegów (jeśli na
wyposażeniu):

Na wskaźniku położenia skrzyni biegów
wyświetlana jest wskazówka w postaci strzałki
skierowanej do góry lub w dół, sygnalizując, że
kierowca powinien zmienić bieg na wyższy lub
niższy.

Użycie wskaźnika położenia skrzyni biegów
umożliwia ograniczenie zużycia paliwa.

Gdy na wyświetlaczu pojawia się strzałka skie-
rowana do góry, zalecana jest zmiana biegu na
wyższy. Gdy na wyświetlaczu pojawia się strzał-
ka skierowana w dół, zalecana jest zmiana biegu
na niższy.

Sugestia zmiany biegu może nie być wyświetla-
na, w zależności od okoliczności.

OSTROŻNIE

Wskaźnik zmiany biegu umożliwia ograniczenie zuży-
cia paliwa. Nie zaleca właściwego przełożenia we

wszystkich sytuacjach drogowych. W pewnych sytua-
cjach tylko kierowca może wybrać odpowiedni bieg
(na przykład podczas wyprzedzania, jazdy na stro-
mym nachyleniu lub holowania przyczepy).

Redukcja biegów przy przyspieszaniu
- w pozycji D (jazda)
Przy wyprzedzaniu lub podjeździe pod wzniesie-
nie, wciśnij pedał przyspieszenia do oporu. Spo-
woduje to zmianę biegu na niższy, w zależności
od prędkości pojazdu.

Zwolnienie blokady skrzyni biegów
Jeśli akumulator jest rozładowany, dźwigni
skrzyni biegów nie można przesunąć z pozycji P
(parking) nawet po wciśnięciu pedału hamulca.

Aby zwolnić blokadę skrzyni biegów, wykonaj
następujące czynności:

1. Włącz hamulec postojowy.

2. Usuń pokrywę szczeliny blokady skrzyni bie-
gówjA (jeśli na wyposażeniu), używając od-
powiedniego narzędzia.

3. Naciśnij uchwyt zwalniający blokadę skrzyni
biegówjB według rysunku.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwigni skrzy-
ni biegówjC i przesuń dźwignię do pozycji N
(neutralnej) jD , przyciskając jednocześnie
uchwyt zwalniający blokadę skrzyni biegów.

5. Załóż zdjętą pokrywę (jeśli na wyposażeniu)
na swoje miejsce.

Jeśli zablokowana jest kierownica, przywróć za-
silanie z akumulatora i wciśnij włącznikzapłonu,
ustawiając go w pozycji ON (włączony). (Patrz:
“Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych” w roz-
dziale “6. W nagłym wypadku”.) Następnie, zwolnij
blokadę kierownicy.

Pojazd można popchać w pożądane miejsce.

Jeśli dźwigni skrzyni biegów nie można przesu-
nąć z pozycji P (parkowanie) niezwłocznie udaj
się do ośrodka INFINITI lub do profesjonalnej
stacji obsługi, aby dokonać przeglądu układu
automatycznej skrzyni biegów (AT).

OSTROŻNIE

Jeśli akumulator całkowicie się rozładował, kierowni-
cy nie można odblokować, gdy włącznik zapłonu znaj-
duje się w pozycji “OFF” (wyłączony). Nie przemie-
szczaj pojazdu z zablokowaną kierownicą.

JVS0331XZ
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Tryb awaryjny
W czasie działania trybu awaryjnego automa-
tyczna skrzynia biegów (AT) będzie zablokowa-
na na którymkolwiek z biegów jazdy do przodu
w zależności od panujących warunków.

Aktywacja systemu awaryjnego może nastąpić
na skutek prowadzenia pojazdu w warunkach
ekstremalnych, takich jak nadmierne buksowa-
nie kół, po którym następuje gwałtowne hamo-
wanie. Stanie się tak, nawet jeśli wszystkie ob-
wody elektryczne funkcjonować będą prawidło-
wo. W takim przypadku przekręć włącznik
zapłonu na pozycję “OFF” (wyłączoną) i odcze-
kaj 3 sekundy. Następnie, ustaw włącznik za-
płonu z powrotem w pozycji ON (włączony). Po-
winno to przywrócić prawidłowe funkcjonowa-
nie pojazdu. Jeśli pojazd nie powróci do
prawidłowego funkcjonowania, skrzynia bie-
gów powinna zostać skontrolowana i, jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, naprawiona w ośrodku
INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.

System adaptacyjnego sterowania
zmianą biegów (ASC)
System adaptacyjnego sterowania zmianą bie-
gów uruchamia się automatycznie, gdy dźwig-
nia skrzyni biegów znajduje się w położeniu D
(jazda), oraz DS (jazda sportowa) (model z silni-
kiem Diesla 2,2 l), wybierając bieg najbardziej
odpowiedni do warunków drogowych, np. pod-
jazdów, zjazdów lub dróg krętych.

Sterowanie zmianą biegów na wzniesieniach i
krętych drogach:

Preferowane jest niskie przełożenie, odpowied-
nie do stopnia nachylenia jezdni, co umożliwia
płynną jazdę i ogranicza częstotliwość zmiany
biegów.

Sterowanie zmianą biegów na zjazdach:

System adaptacyjnego sterowania zmianą bie-
gów zmienia bieg na niższy, odpowiedni do
stopnia nachylenia jezdni, i włącza hamowanie
silnikiem, aby ograniczyć częstotliwość korzys-
tania z pedału hamulca.

Sterowanie zmianą biegów podczas jazdy po
krętych drogach:

Na krętej drodze, na której wymagane jest wie-
lokrotne hamowanie i przyspieszanie, prefero-
wany jest niski bieg, co umożliwia natychmias-
tową reakcję pojazdu na naciśnięcie pedału ga-
zu.

UWAGA

• System adaptacyjnego sterowania zmianą biegów
może nie zadziałać, gdy bezpośrednio po rozpo-
częciu jazdy temperatura oleju skrzyni biegów jest
zbyt niska lub gdy jest zbyt wysoka.

• System adaptacyjnego sterowania zmianą biegów
może włączyć się automatycznie w niektórych sy-
tuacjach podczas jazdy, np. podczas gwałtownego
hamowania. Może nastąpić automatyczna reduk-
cja biegu w celu włączenia hamowania silnikiem.

Spowoduje to zwiększenie prędkości obrotowej
silnika, ale nie zwiększy prędkości pojazdu. Gdy
tryb adaptacyjnego sterowania zmianą biegów
jest włączony, prędkość pojazdu jest regulowana
przy pomocy pedału gazu.

• Gdy system adaptacyjnego sterowania zmianą bie-
gów jest włączony, niższy bieg może czasem po-
zostawać włączony dłużej niż w sytuacji, gdy sys-
tem nie działa. Podczas działania systemu adapta-
cyjnego sterowania zmianą biegów prędkość
obrotowa silnika jest wyższa przy danej prędkości
pojazdu niż w sytuacji, gdy system nie działa.
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OSTRZEŻENIE

• Nie używaj samochodu ponad możliwości jezdne
opon, nawet z włączonym napędem na cztery koła
(4WD). Gwałtowne przyspieszanie i hamowanie
oraz wykonywanie szybkich ruchów kierownicą
może doprowadzić do utraty kontroli nad pojaz-
dem.

• Na wszystkie cztery koła zakładaj opony o tej sa-
mej wielkości, marce, budowie (diagonalne, diago-
nalne-opasane, radialne) i wzorze bieżnika. Pro-
wadź pojazd ostrożnie z zamontowanymi łańcu-
chami na tylnych kołach, gdy poruszasz się po
śliskiej nawierzchni.

• Niniejszy pojazd nie jest dostosowany do jazdy w
terenie (po nierównych drogach). Nie prowadź po-
jazdu po drogach piaszczystych lub błotnistych,
gdzie mogłyby utknąć koła.

• Używając pojazdu wyposażonego w napęd na czte-
ry koła (4WD), nie usiłuj nigdy podnosić dwu kół
nad ziemię, zmieniając bieg lub wrzucając bieg
wsteczny podczas pracy silnika. Mogłoby to do-
prowadzić do uszkodzenia napędu lub nieoczeki-
wanego ruchu pojazdu kończącego się poważnym
uszkodzeniem samochodu lub obrażeniami ludzi.

• Nie podejmuj prób sprawdzania pojazdu z napę-
dem na cztery koła na jednoosiowym stanowisku
rolkowym lub podobnym, nawet jeżeli koła drugiej
osi uniesione są nad ziemią. Zawsze poinformuj
personel zakładu testującego, że Twój pojazd po-
siada napęd na cztery koła (4WD), zanim pojazd

zostanie umieszczony na dynamometrze. Użycie
niewłaściwego urządzenia testującego może do-
prowadzić do uszkodzenia napędu lub nieoczeki-
wanego ruchu pojazdu, który może skończyć się
poważnym uszkodzeniem pojazdu lub obrażenia-
mi ludzi.

• Gdy koło zostanie uniesione ponad ziemię ze
względu na nierówną nawierzchnię, nie buksuj go
nadmiernie.

Lampka
ostrzegawcza Zapala się lub miga gdy:

m
Zapala się

W systemie napędu na cztery koła
(4WD) nastąpiła usterka.

m
Miga szybko

Zbyt wysoki wzrost temperatury
oleju układu napędowego.

m
Miga wolno

Istnieje duża różnica w prędkości
obrotowej kół.

LAMPKA OSTRZEGAWCZA 4WD
Lampka ostrzegawcza 4WD znajdująca się na
liczniku zapala się, gdy włącznik zapłonu znaj-
duje się w pozycji ON. Gaśnie wkrótce po uru-
chomieniu silnika.

W razie jakiejkolwiek usterki systemu napędu
na cztery koła (4WD) podczas pracy silnika za-
pali się ta lampka ostrzegawcza.

Lampka ostrzegawcza może migać szybko (oko-
ło dwa razy na sekundę) ze względu na wysoką
temperaturę oleju układu napędowego podczas
próby uwolnienia ugrzęźniętego pojazdu. Tryb
napędu może zmienić się na napęd na dwa koła
(2WD). Jeśli lampka ostrzegawcza miga szybko
w czasie jazdy, niezwłocznie zatrzymaj pojazd w
bezpiecznym miejscu i zwolnij obroty silnika.
Gdy lampka zgaśnie po krótkim czasie, możesz
wznowić jazdę.

Duża różnica w średnicy kół przednich i tylnych
sprawi, że lampka ostrzegawcza będzie migać
powoli (około raz na dwie sekundy). Zjedź z drogi
w bezpieczne miejsce i zwolnij obroty silnika.
Sprawdź, czy rozmiar wszystkich kół jest jedna-
kowy, czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe
oraz czy opony nie są zużyte.

Jeśli lampka ostrzegawcza będzie migać po wy-
konaniu powyższych czynności, niezwłocznie
oddaj pojazd do przeglądu w ośrodku INFINITI
lub w profesjonalnej stacji obsługi.

OSTROŻNIE

• Nie jeździj na dwu kołach przy silniku pracującym
z wolnym momentem obrotowym, podczas gdy po-
zostałe dwa koła są uniesione nad ziemią.

• Jeśli lampka zaświeci się w trakcie jazdy, może to
oznaczać usterkę w systemie napędu na cztery ko-

NAPĘD NA CZTERY KOŁA (4WD) (jeśli na
wyposażeniu)
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ła. Zmniejsz prędkość pojazdu i jak najszybciej od-
daj go do kontroli do centrum INFINITI lub profesjo-
nalnej stacji obsługi.

• Kontynuowanie jazdy, gdy lampka miga, może do-
prowadzić do uszkodzenia układu napędowego.

Za pomocą pokrętła wyboru trybu jazdy INFINITI
można wybierać różne tryby jazdy: STANDARD,
SPORT (jeśli na wyposażeniu), ECO (jeśli na wy-
posażeniu) i SNOW.

UWAGA

• Po obróceniu pokrętła wyboru trybu jazdy INFINITI
w nowe położenie tryb może zmienić się z pewnym
opóźnieniem. Nie jest to usterka.

• Do normalnej jazdy używaj trybu STANDARD.

TRYB STANDARD
Zalecany do normalnej jazdy. Obróć pokrętło wy-
boru trybu jazdy INFINITI w położenie m . Na
ekranie informacji o pojeździe pojawi się na 2
sekundy napis [STANDARD].

TRYB SPORT (jeśli na wyposażeniu)

W tym trybie obroty silnika i punkty zmiany prze-
łożeń są optymalizowane w celu zwiększenia
osiągów pojazdu. Jeśli pojazd jest wyposażony

w system czterech kół skrętnych (4WAS), tryb
SPORT zmienia ustawienia systemu tak, aby
uzyskać korzystniejsze przełożenia układu kie-
rowniczego. Jeśli pojazd jest wyposażony w sys-
tem utrzymywania toru jazdy (Rosja i Ukraina)
lub system dynamicznej kontroli skrętu (Euro-
pa), siła hamowania generowana przez te syste-
my zostaje ograniczona. (Patrz: “System czterech
kół skrętnych (4WAS) (jeśli na wyposażeniu)” w dalszej
części rozdziału, “System kontroli dynamiki pojazdu
(VDC) (Rosja i Ukraina)” w dalszej części rozdziału lub
“System elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP)
(Europa)” w dalszej części rozdziału). Obróć pokrętło
wyboru trybu jazdy INFINITI w położenie SPORT.
Na ekranie informacji o pojeździe pojawi się na
2 sekundy napis [SPORT].

UWAGA

Włączenie trybu SPORT może spowodować wzrost zu-
życia paliwa.

TRYB SNOW (ŚNIEG)
Tryb przeznaczony do jazdy po nawierzchniach
śliskich lub pokrytych śniegiem. Po uruchomie-
niu tego trybu, przekazywany do kół moment
obrotowy jest automatycznie regulowany w celu
ograniczenia ich buksowania. Nie używaj trybu
SNOW do normalnej jazdy. Obróć pokrętło wy-
boru trybu jazdy INFINITI w położenie SNOW. Na
ekranie informacji o pojeździe pojawi się na 2
sekundy napis [SNOW].

SSD1024Z

Pokrętło wyboru trybu jazdy

POKRĘTŁO WYBORU TRYBU JAZDY INFINITI
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TRYB ECO (jeśli na wyposażeniu)

W tym trybie obroty silnika i punkty zmiany prze-
łożeń są optymalizowane w celu obniżenia zuży-
cia paliwa.

UWAGA

Wybranie tego trybu nie gwarantuje obniżenia spala-
nia, ponieważ na oszczędność jazdy ma wpływ wiele
innych parametrów jazdy.

Obsługa
Obróć pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI w
położenie ECO. Na ekranie informacji o pojeź-
dzie na 2 sekundy pojawi się napis [ECO], a na
tablicy rozdzielczej zaświeci się lampka kontrol-
na trybu ECO.

Jeśli wychylenie pedału gazu mieści się w za-
kresie wskazującym na oszczędną jazdę, lamp-
ka kontrolna ECO świeci się na zielono. Jeśli pe-
dał gazu zostanie wciśnięty poza zakres wskazu-
jący na oszczędną jazdę, lampka kontrolna ECO
zacznie świecić na pomarańczowo. Modele wy-
posażone w system ECO pedal, patrz “System ECO
pedal (ekologiczny pedał gazu) (jeśli na wyposażeniu)”
w dalszej części rozdziału.

Lampka kontrolna trybu ECO nie zaświeci się w
następujących sytuacjach:

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny).

• Gdy prędkość pojazdu jest niższa niż 4,8 km/h
(3 MPH).

• Gdy działa system inteligentnego tempomatu (ICC).

System ECO pedal (ekologiczny pedał
gazu) (jeśli na wyposażeniu)
System pomaga kierowcy ograniczać zużycie
paliwa, zwiększając siłę reakcji pedału gazu. Je-
śli lampka kontrolna trybu ECO miga lub świeci
się na pomarańczowo, system ECO pedal zwięk-
sza siłę reakcji pedału gazu.

Lampka kontrolna
ekonomicznego

trybu jazdy (ECO)
Zapala się lub miga gdy:

m Wychylenie pedału gazu mieści
się w zakresie wskazującym na
oszczędną jazdę

Świeci się (na
zielono)

m
Położenie pedału gazu
prawdopodobnie poza
zakresem wskazującym na
oszczędną jazdę

Miga (na zielono)

m Pedał gazu wciśnięty poza
zakres wskazujący na
oszczędną jazdę

Świeci się (na
zielono)

Jeśli lampka kontrolna trybu ECO świeci się na
zielono, pedał gazu reaguje z normalną siłą. Jeśli
lampka kontrolna trybu ECO miga lub świeci się
na pomarańczowo, system ECO pedal zwiększa
siłę reakcji pedału gazu.

System ECO pedal może nie zmienić siły reakcji
pedału gazu w następujących sytuacjach.
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• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po-
zycji N (neutralnej) lub R (bieg wsteczny).

• Gdy działa system inteligentnego tempomatu (ICC).

W razie usterki system ECO pedal automatycznie
się wyłączy i nie będzie sterował reakcją pedału
gazu.

Jeśli przy włączonym systemie ECO pedal po-
krętło wyboru trybu jazdy INFINITI zostanie ob-
rócone z trybu ECO w ustawienie innego trybu
(STANDARD, SPORT lub SNOW), system ECO pe-
dal pozostanie włączony do czasu zwolnienia
pedału gazu.

Jeśli pedał gazu zostanie naciśnięty gwałtownie,
system ECO pedal nie zwiększy siły reakcji peda-
łu. System ECO pedal nie służy do redukcji przy-
spieszenia.

Regulowanie siły reakcji systemu ECO pedal:

Istnieje możliwość wyregulowania siły reakcji
systemu ECO pedal. Ustawienie siły reakcji zos-
tanie zapamiętane do czasu kolejnej zmiany, na-
wet jeśli silnik zostanie wyłączony.

Ustawianie siły reakcji systemu ECO pedal:

1. Naciśnij przycisk <SETTING>j1 przy pomocy
sterownika INFINITI i podświetl opcję [ECO
DRIVE] na wyświetlaczu. Następnie naciśnij
przycisk <ENTER>j2 .

2. Podświetl opcję [ECO pedal] i naciśnij przy-
cisk <ENTER>j2 .

3. W celu ustawienia siły reakcji systemu ECO
pedal podświetl opcję [Standard] lub [Soft].

4. Aby wyłączyć system ECO pedal, podświetl
opcję [OFF], wybierz opcję [ON] i naciśnij
przycisk <ENTER>j2 . Po wyłączeniu systemu
ECO pedal zostanie przywrócone normalne
działanie pedału gazu.

SSD1098Z

SSD1134Z

Przykład

SSD1025Z
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OSTRZEŻENIE

• System VDCzostał zaprojektowany w celu poprawy
stabilności jazdy, ale nie zapobiega wypadkom
wywołanym gwałtownym obróceniem kierownicy
przy dużej prędkości lub niedbałym czy niebez-
piecznym stylem jazdy. Zawsze prowadź pojazd
uważnie i zmniejsz prędkość oraz zachowaj szcze-
gólną ostrożność podczas jazdy lub podczas wcho-
dzenia w zakręty na śliskiej nawierzchni.

• System utrzymywania toru jazdy (jeśli na wyposa-
żeniu), funkcja rise-up i build-up oraz system roz-
kładu siły hamowania mogą w pewnych warunkach
jazdy nie działać. Prowadź pojazd uważnie, z za-
chowaniem ostrożności.

• Nie modyfikuj zawieszenia pojazdu. Jeśli elementy
zawieszenia takie jak amortyzatory, kolumny,
sprężyny, drążki stabilizatora, tuleje i koła nie są
podzespołami zalecanymi przez firmę INFINITI do
stosowania w Twoim pojeździe lub są w bardzo
złym stanie technicznym, system VDC może nie
działać prawidłowo. Może to w negatywny sposób
wpłynąć na kierowanie pojazdem, może również
zapalić się lampka ostrzegawcza VDC m .

• Jeśli elementy pojazdu związane z układem hamul-
cowym, takie jak klocki hamulcowe, tarcze i zaciski
nie są podzespołami zalecanymi przez firmę
INFINITI lub są w bardzo złym stanie technicznym,
system VDC może działać nieprawidłowo i może
się zaświecić lampka ostrzegawcza VDC m .

• Jeśli elementy związane z układem sterowania sil-
nikiem nie są podzespołami zalecanymi przez fir-
mę INFINITI lub są w bardzo złym stanie technicz-
nym, może zapalić się lampka ostrzegawcza VDC
m .

• Podczas jazdy po bardzo stromych płaszczyznach,
takich jak mocno pochylone zakręty, układ VDC
może nie działać prawidłowo i może zaświecić się
lampka ostrzegawcza VDC m . Nie wjeżdżaj na
tego rodzaju drogi.

• Podczas jazdy po niestabilnym podłożu, np. plat-
formie obrotowej, pokładzie promu, windzie lub
podjeździe, może zaświecić się lampka ostrzega-
wcza VDC m . Nie jest to usterka. Po wjechaniu
na stabilne podłoże uruchom ponownie silnik.

• Jeśli używasz kół lub opon innych niż zalecane
przez INFINITI, system VDC może działać niepra-
widłowo i może zapalić się lampka ostrzegawcza
VDC m .

• System VDC nie zastępuje opon zimowych ani łań-
cuchów podczas jazdy po drogach pokrytych śnie-
giem.

System kontroli dynamiki pojazdu (Vehicle Dy-
namic Control - VDC) korzysta z różnych czujni-
ków monitorujących zachowanie kierowcy i ruch
pojazdu. W określonych warunkach jazdy sys-
tem VDC wykonuje poniższe działania.

• Reguluje ciśnienie hamowania w celu zmniejszenia
poślizgu jednego z kół napędzanych, przenosząc
moc na drugie, nieślizgające się koło tej samej osi.

• Reguluje ciśnienie hamowania i moc silnika w celu
zmniejszenia poślizgu koła napędzanego w zależ-
ności od prędkości pojazdu (funkcja kontroli trak-
cji).

• Reguluje ciśnienie hamowania poszczególnych kół
i moc silnika, aby pomóc kierowcy w utrzymaniu
panowania nad pojazdem w następujących warun-
kach:

– podsterowności (samochód ma skłon-
ność do zbaczania z wymaganego toru
jazdy mimo zwiększonego kąta skrętu kie-
rownicy)

– nadsterowności (na określonych nawierz-
chniach lub w pewnych warunkach jazdy
samochód ma skłonność do obrotu wokół
własnej osi).

System VDC pomaga kierowcy kontrolować za-
chowanie pojazdu na drodze, lecz nie zapobiega
utracie panowania nad pojazdem w każdej sy-
tuacji.

Podczas działania systemu VDC, na tablicy roz-
dzielczej miga lampka ostrzegawcza VDC m ,
co oznacza, że:

• Nawierzchnia drogi może być śliska lub system wy-
krył, że może być konieczne działanie korygujące
w celu utrzymania bieżącego toru jazdy.

SYSTEM KONTROLI DYNAMIKI POJAZDU (VDC)
(Rosja i Ukraina)
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• Mogą być wyczuwalne pulsacje pedału hamulca i
słyszalny hałas lub drgania dochodzące z komory
silnikowej. Jest to normalne i oznacza, że system
VDC funkcjonuje poprawnie.

• Dostosuj prędkość i styl jazdy do warunków drogo-
wych.

Patrz punkt “Lampka ostrzegawcza systemu kontroli
dynamiki pojazdu (VDC) (Rosja i Ukraina)/Lampka
ostrzegawcza systemu elektronicznej stabilizacji toru
jazdy (ESP) (Europa)” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki”.

Jeśli w systemie wystąpi usterka, na tablicy roz-
dzielczej zapali się lampka ostrzegawcza VDC
m . System VDC automatycznie się wyłączy.

Przełącznik VDC OFF służy do wyłączania syste-
mu VDC. Lampka kontrolna VDC OFF m zapala
się, aby zasygnalizować, że system VDC jest wy-
łączony. Po wyłączeniu systemu przy pomocy
przełącznika VDC OFF, system pozostaje aktyw-
ny, aby zapobiegać ślizganiu się jednego koła
napędowego poprzez przeniesienie momentu
na drugie, nieślizgające się koło napędowe. W
razie wystąpienia takiej sytuacji lampka ostrze-
gawcza VDC m miga. Pozostałe funkcje VDC
zostają wyłączone, z wyjątkiem funkcji rise-up i
build-up oraz rozkładu siły hamowania, a lamp-
ka ostrzegawcza VDCm nie będzie migać. Sys-
tem VDC zostaje automatycznie włączony po
przestawieniu włącznika zapłonu z pozycji OFF
na “ON”.

Patrz punkt “Lampka ostrzegawcza systemu kontroli
dynamiki pojazdu (VDC) (Rosja i Ukraina)/Lampka
ostrzegawcza systemu elektronicznej stabilizacji toru
jazdy (ESP) (Europa)” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki” oraz “Lampka kontrolna informująca o wy-
łączeniu systemu kontroli dynamiki pojazdu (VDC) (Ro-
sja i Ukraina)/lampka kontrolna informująca o wyłą-
czeniu systemu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESP) (Europa)” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączni-
ki”.

Komputer posiada funkcję diagnostyczną, która
sprawdza system po każdym uruchomieniu sil-
nika i ruszeniu samochodem do przodu lub do
tyłu z małą prędkością. Podczas tego testu mo-
żesz usłyszeć odgłosy “stukania” i/lub poczuć
pulsowanie pedału hamulca. Jest to normalne i
nie stanowi oznaki usterki.

SYSTEM UTRZYMYWANIA TORU JAZDY
(jeśli na wyposażeniu)

System monitoruje sposób prowadzenia pojaz-
du przez kierowcę, wykrywając ruchy kierownicy
i używanie pedałów gazu i hamulca, oraz kontro-
luje siłę hamowania poszczególnych kół w celu
zapewnienia płynnej reakcji pojazdu.

Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI znajdu-
je się w położeniu “SPORT”, siła hamowania ge-
nerowana przez system zostaje ograniczona.

Jeśli system VDC zostanie wyłączony przy użyciu
przełącznika VDC OFF, system utrzymywania to-
ru jazdy zostanie dezaktywowany.

Jeśli system utrzymywania toru jazdy nie działa
prawidłowo, na tablicy rozdzielczej zapala się
lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego ha-
mowania (jeśli na wyposażeniu) lub lampka
ostrzegawcza inteligentnego tempomatu (ICC).

FUNKCJE RISE-UP I BUILD-UP
Podczas normalnego hamowania system stop-
niowo zmienia siłę hamulców, zapewniając bar-
dziej skuteczne hamowanie.

ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
Podczas hamowania na zakrętach system opty-
malizuje rozdział siły hamowania między
poszczególne koła w zależności od promienia
skrętu.
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WYŁĄCZNIK SYSTEMU KONTROLI
DYNAMIKI POJAZDU (VDC)

W większości sytuacji system kontroli dynamiki
pojazdu (VDC) powinien być włączony podczas
jazdy.

Jeśli pojazd utknie w błocie lub śniegu, system
VDC zmniejsza moc wyjściową silnika, aby ogra-
niczyć buksowanie kół. Prędkość obrotów silni-
ka zostanie zmniejszona, nawet jeśli wciśniesz
pedał gazu do oporu. Jeśli do uwolnienia pojaz-
du konieczne jest wykorzystanie pełnej mocy
silnika, wyłącz system VDC.

Aby wyłączyć system kontroli dynamiki pojazdu
(VDC), naciśnij przełącznikVDC OFF. Zaświeci się
lampka kontrolna m .

W celu włączenia systemu VDC ponownie naciś-
nij przycisk VDC OFF lub wyłącz i ponownie uru-
chom silnik.

OSTRZEŻENIE

• Zadaniem systemu ESP jest zapewnienie pomocy
kierowcy w utrzymaniu stabilnego toru jazdy. Nie
zapobiega on wypadkom wynikającym z gwałtow-
nych manewrów kierownicą przy dużej prędkości
bądź z nieostrożnego lub niebezpiecznego stylu
jazdy. Zawsze prowadź pojazd uważnie i zmniejsz
prędkość oraz zachowaj szczególną ostrożność
podczas jazdy lub podczas wchodzenia w zakręty
na śliskiej nawierzchni.

• System dynamicznej kontroli skrętu (jeśli na wy-
posażeniu), funkcja rise-up i build-up oraz system
rozkładu siły hamowania mogą w pewnych warun-
kach jazdy nie działać. Prowadź pojazd uważnie, z
zachowaniem ostrożności.

• Nie modyfikuj zawieszenia pojazdu. Jeśli elementy
zawieszenia takie jak amortyzatory, kolumny,
sprężyny, drążki stabilizatora, piasty i koła nie są
podzespołami zalecanymi przez firmę INFINITI lub
są w bardzo złym stanie technicznym, system ESP
może nie działać prawidłowo. Może to w negatyw-
ny sposób wpłynąć na kierowanie pojazdem, może
również zapalić się lampka ostrzegawcza ESPm .

• Jeśli elementy pojazdu związane z układem hamul-
cowym, takie jak klocki hamulcowe, tarcze i zaciski
nie są podzespołami zalecanymi przez firmę
INFINITI lub są w bardzo złym stanie technicznym,
system ESP może działać nieprawidłowo i może się
zaświecić lampka ostrzegawcza ESP m .

• Jeśli elementy związane z układem sterowania sil-
nikiem nie są podzespołami zalecanymi przez fir-
mę INFINITI lub są w bardzo złym stanie technicz-
nym, może zapalić się lampka ostrzegawcza ESP
m .

• Podczas jazdy po bardzo stromych płaszczyznach,
takich jak mocno pochylone zakręty, system ESP
może nie działać prawidłowo i może zaświecić się
lampka ostrzegawcza ESP m . Nie wjeżdżaj na
tego rodzaju drogi.

• Podczas jazdy po niestabilnym podłożu, np. plat-
formie obrotowej, pokładzie promu, windzie lub
podjeździe, może zaświecić się lampka ostrzega-
wcza ESP m . Nie jest to usterka. Po wjechaniu na
stabilne podłoże uruchom ponownie silnik.

• Jeśli używasz kół lub opon innych niż zalecane
przez INFINITI, system ESP może działać niepra-
widłowo i może zapalić się lampka ostrzegawcza
ESP m .

• Układ ESP nie zastępuje opon zimowych ani łańcu-
chów podczas jazdy po drogach pokrytych śnie-
giem.

System elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESP) wykorzystuje szereg czujników do monito-
rowania poleceń kierowcy i ruchu pojazdu. W
określonych warunkach jazdy system ESP wyko-
nuje poniższe działania.

• Reguluje ciśnienie hamowania w celu zmniejszenia
poślizgu jednego z kół napędzanych, przenosząc
moc na drugie, nieślizgające się koło tej samej osi.

SIC4336Z

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ STABILIZACJI TORU
JAZDY (ESP) (Europa)
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• Reguluje ciśnienie hamowania i moc silnika w celu
zmniejszenia poślizgu koła napędzanego w zależ-
ności od prędkości pojazdu (funkcja kontroli trak-
cji).

• Reguluje ciśnienie hamowania poszczególnych kół
i moc silnika, aby pomóc kierowcy w utrzymaniu
panowania nad pojazdem w następujących warun-
kach:

– podsterowności (samochód ma skłon-
ność do zbaczania z wymaganego toru
jazdy mimo zwiększonego kąta skrętu kie-
rownicy)

– nadsterowności (na określonych nawierz-
chniach lub w pewnych warunkach jazdy
samochód ma skłonność do obrotu wokół
własnej osi).

System ESP pomaga kierowcy utrzymać kontrolę
nad pojazdem, lecz nie we wszystkich sytua-
cjach zapobiega utracie panowania nad pojaz-
dem.

Podczas działania systemu ESP, na tablicy roz-
dzielczej miga lampka ostrzegawcza ESP m ,
co oznacza, że:

• Nawierzchnia drogi może być śliska lub system wy-
krył, że może być konieczne działanie korygujące
w celu utrzymania bieżącego toru jazdy.

• Mogą być wyczuwalne pulsacje pedału hamulca i
słyszalny hałas lub drgania dochodzące z komory
silnikowej. Jest to normalne i oznacza, że system
ESP funkcjonuje poprawnie.

• Dostosuj prędkość i styl jazdy do warunków drogo-
wych.

Patrz punkt “Lampka ostrzegawcza systemu kontroli
dynamiki pojazdu (VDC) (Rosja i Ukraina)/Lampka
ostrzegawcza systemu elektronicznej stabilizacji toru
jazdy (ESP) (Europa)” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki”.

Jeśli w systemie wystąpi usterka, na tablicy roz-
dzielczej zapali się lampka ostrzegawcza ESP
m . System ESP automatycznie się wyłączy.

Wyłącznik ESP OFF służy do wyłączania systemu
ESP. Lampka kontrolna ESP m zapala się, aby
zasygnalizować, że system ESP jest wyłączony.
Po wciśnięciu wyłącznika ESP system działa
nadal, zapobiegając poślizgowi jednego koła
napędowego poprzez przeniesienie mocy na
drugie, nieślizgające się koło napędowe. W razie
wystąpienia takiej sytuacji lampka ostrzega-
wcza ESP m miga. Pozostałe funkcje systemu
ESP zostają wyłączone, z wyjątkiem funkcji rise-
up i build-up oraz rozkładu siły hamowania, a
lampka ostrzegawcza ESP m nie będzie migać.
System ESP zostaje automatycznie włączony po
przestawieniu włącznika zapłonu z pozycji OFF
na ON.

Patrz punkt “Lampka ostrzegawcza systemu kontroli
dynamiki pojazdu (VDC) (Rosja i Ukraina)/Lampka
ostrzegawcza systemu elektronicznej stabilizacji toru
jazdy (ESP) (Europa)” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki” oraz “Lampka kontrolna informująca o wy-
łączeniu systemu kontroli dynamiki pojazdu (VDC) (Ro-
sja i Ukraina)/lampka kontrolna informująca o wyłą-
czeniu systemu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESP) (Europa)” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączni-
ki”.

Komputer posiada funkcję diagnostyczną, która
sprawdza system po każdym uruchomieniu sil-
nika i ruszeniu samochodem do przodu lub do
tyłu z małą prędkością. Podczas tego testu mo-
żesz usłyszeć odgłosy “stukania” i/lub poczuć
pulsowanie pedału hamulca. Jest to normalne i
nie stanowi oznaki usterki.

SYSTEM DYNAMICZNEJ KONTROLI
SKRĘTU (jeśli na wyposażeniu)

System monitoruje sposób prowadzenia pojaz-
du przez kierowcę, wykrywając ruchy kierownicy
i używanie pedałów gazu i hamulca, oraz kontro-
luje siłę hamowania poszczególnych kół w celu
zapewnienia płynnej reakcji pojazdu.

Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI znajdu-
je się w położeniu “SPORT”, siła hamowania ge-
nerowana przez system zostaje ograniczona.

Jeśli system ESP zostanie wyłączony przy użyciu
przełącznika ESP OFF, system dynamicznej kon-
troli skrętu zostanie dezaktywowany.
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Jeśli system dynamicznej kontroli skrętu nie
działa prawidłowo, na tablicy rozdzielczej zapa-
la się lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego
hamowania.

FUNKCJE RISE-UP I BUILD-UP
Podczas normalnego hamowania system stop-
niowo zmienia siłę hamulców, zapewniając bar-
dziej skuteczne hamowanie.

ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
Podczas hamowania na zakrętach system opty-
malizuje rozdział siły hamowania między
poszczególne koła w zależności od promienia
skrętu.

WYŁĄCZNIK SYSTEMU
ELEKTRONICZNEJ STABILIZACJI TORU
JAZDY (ESP)

W większości sytuacji system elektronicznej sta-
bilizacji toru jazdy (ESP) powinien być włączony
podczas jazdy.

Jeśli pojazd utknie w błocie lub śniegu, system
ESP zmniejsza moc wyjściową silnika, aby ogra-
niczyć buksowanie kół. Prędkość obrotów silni-
ka zostanie zmniejszona, nawet jeśli wciśniesz
pedał gazu do oporu. Jeśli do uwolnienia pojaz-
du konieczne jest wykorzystanie pełnej mocy
silnika, wyłącz system ESP.

Aby wyłączyć system ESP, naciśnij przełącznik
ESP OFF znajdujący się u dołu deski rozdzielczej.
Zapali się lampka kontrolna m .

W celu włączenia systemu ESP, naciśnij ponow-
nie wyłącznik systemu ESP lub uruchom ponow-
nie silnik.

OSTRZEŻENIE

• Gdy pojazd znajduje się na wzniesieniu, nie pole-
gaj wyłącznie na układzie wspomagania przy ru-
szaniu pod górę. Prowadź pojazd uważnie, z za-
chowaniem ostrożności. Po zatrzymaniu pojazdu
na stromym wzniesieniu utrzymuj pedał hamulca
wciśnięty. Zachowaj szczególną ostrożność pod-
czas, gdy pojazd zatrzymany jest na zmrożonej,
lub pokrytej błotem pochyłości. Niezatrzymanie
pojazdu staczającego się do tyłu może doprowa-
dzić do utraty kontroli i w efekcie spowodować po-
ważne obrażenie lub śmierć.

• Układ wspomagania przy ruszaniu pod górę nie
służy do utrzymywania pojazdu w miejscu na
wzniesieniu. Po zatrzymaniu pojazdu na stromym
wzniesieniu utrzymuj pedał hamulca wciśnięty. W
innym przypadku pojazd może stoczyć się do tyłu,
co może doprowadzić do kolizji lub odniesienia po-
ważnych obrażeń.

• Układ wspomagania przy ruszaniu pod górę może
nie utrzymać pojazdu w miejscu we wszystkich
warunkach drogowych i każdym obciążeniu. Bądź
zawsze przygotowany do użycia pedału hamulca w
celu zatrzymania staczającego się pojazdu. W in-
nym przypadku może dojść do kolizji lub odniesie-
nia poważnych obrażeń.

Układ wspomagania przy ruszaniu pod górę sa-
moczynnie utrzymuje włączone hamulce, aby
zapobiec stoczeniu się pojazdu ze wzniesienia

SIC4336Z

UKŁAD WSPOMAGANIA PRZY RUSZANIU POD
GÓRĘ
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w chwili, gdy podczas ruszania pod górę kierow-
ca zwalnia pedał hamulca i wciska pedał gazu.

Układ wspomagania ruszania pod górę będzie
działał automatycznie w następujących warun-
kach:

• Włączony jest bieg przedni lub wsteczny.

• Pojazd zostanie zatrzymany na wzniesieniu przy
pomocy hamulca.

Maksymalny czas, przez jaki pojazd może być
utrzymany w miejscu przez system wynosi 2 se-
kundy. Po 2 sekundach pojazd zacznie staczać
się do tyłu i układ wspomagania ruszania pod
górę całkowicie przestanie działać.

Układ nie działa, gdy dźwignia skrzyni biegów
znajduje się w położeniu N (neutralne) lub P
(parkowanie) lub gdy pojazd znajduje się na pła-
skiej, równej drodze.

Układ nie działa również wtedy, gdy na zestawie
wskaźników świeci się lampka ostrzegawcza
systemu kontroli dynamiki (VDC) lub systemu
elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP).
(Patrz: “Lampki ostrzegawcze, lampki kontrolne i
przypomnienia dźwiękowe” w rozdziale “2. Wskaźniki
i przełączniki”).

System Stop/Start zostaje aktywowany w celu
ograniczeniu zużycia paliwa, emisji spalin i ha-
łasu.

• W chwili zatrzymania pojazdu silnik wyłączany jest
automatycznie.

• Po ponownym uruchomieniu pojazdu silnik włącza-
ny jest automatycznie.

OSTROŻNIE

• Jeśli po zatrzymaniu silnika przez system, pojazd
poruszy się (około 2 km/h lub szybciej), np. na
zjeździe, silnik zostanie automatycznie urucho-
miony ponownie. Aby zapobiec wypadkowi,
pamiętaj o wciśnięciu pedału hamulca.

• Po zakończeniu jazdy należy wyłączyć silnik i za-
płon. Zamknij pojazd tak jak zawsze. Wyłączenie
wyłącznika zapłonu powoduje automatyczne od-
cięcie zasilania wszystkich układów elektrycznych
w pojeździe. Niewyłączenie zapłonu może spowo-
dować rozładowanie akumulatora.

UWAGA

System Stop/Start nie włączy się w następujących
sytuacjach:

• Gdy silnik pracuje na biegu jałowym i nie jest wy-
konywana jazda po włączeniu silnika.

• Gdy temperatura płynu chłodzącego silnik jest ni-
ska.

• Gdy poziom pojemności akumulatora jest niski.

• Gdy temperatura akumulatora jest niska lub wy-
jątkowo wysoka.

• Gdy pojazd jest w ruchu.

• Gdy zmniejszy się podciśnienie urządzenia wspo-
magającego.

• Gdy pokrywa przedziału silnika zostaje otwarta
podczas jego pracy.

• Gdy silnik zostaje uruchomiony przy otwartej po-
krywie przedziału silnika.

• Gdy pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.

• Gdy drzwi kierowcy są otwarte.

• Podczas obracania kierownicy.

• Gdy kąt kierownicy nie jest prosty.

• Gdy lampka kontrolna systemu Stop/Start wolno
miga.

• Gdy przełącznik sterowania prędkością wentylato-
ra znajduje się w pozycji innej niż “OFF” (0), a
przełącznik sterowania przepływem powietrza jest
ustawione w pozycji ogrzewania przedniej szyby.

• Gdy przełącznik ogrzewania przedniej szyby jest
włączony.

• Gdy przełącznik ogrzewania tylnej szyby jest włą-
czony.

• Gdy temperatura w pojeździe jest niższa niż ok.
20°C (68°F).

SYSTEM STOP/START (jeśli na wyposażeniu)
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• Gdy temperatura w pojeździe jest wyższa niż ok.
30°C (86°F). (Gdy klimatyzacja jest wyłączona,
system Stop/Start zadziała.)

• Gdy prędkość wentylatora klimatyzacji jest usta-
wiona na maksymalną.

• Gdy wyłącznik systemu Stop/Start zostanie włą-
czony.

• Podczas dużego zużycia mocy.

• Gdy pojazd jest używany na wysokości powyżej
2000 m (6562 ft).

• Gdy pedał gazu jest wciśnięty.

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny).

• Gdy pedał hamulca nie jest całkowicie wciśnięty.

• Podczas zatrzymania pojazdu na stromym wznie-
sieniu.

UWAGA

Silnik nie zostanie ponownie uruchomiony, nawet jeśli
pedał hamulca zostanie zwolniony przy aktywnym
systemie Stop/Start, gdy dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu P (parkowanie).

UWAGA

Włączenie systemu Stop/Start może zająć nieco czasu
w następujących sytuacjach:

• Gdy akumulator jest rozładowany.

• Gdy temperatura zewnętrzna jest niska lub wyso-
ka.

• Gdy akumulator został wymieniony lub zacisk aku-
mulatora został odłączony na dłuższy okres, a na-
stępnie podłączony ponownie.

UWAGA

Gdy zaświeci się lampka kontrolna systemu
Stop/Start, silnik jest uruchamiany automatycznie po
spełnieniu co najmniej jednego z poniższych warun-
ków:

• Zostanie zwolniony pedał hamulca przy dźwigni
skrzyni biegów w pozycji D (jazda), DS (jazda spor-
towa) lub N (neutralnej).

• Dźwignia skrzyni biegów zostanie ustawiona w po-
łożeniu D (jazda), DS (jazda sportowa) lub R (bieg
wsteczny) z pozycji N (neutralnej) lub P (parkowa-
nie).

• Zostanie odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy lub
otwarte drzwi po stronie kierowcy.

• Napięcie akumulatora spadnie poniżej określone-
go poziomu (z powodu obciążenia generowanego
przez układy zamontowane w pojeździe, np. reflek-
tory, nagrzewnicę itp., lub urządzenia zewnętrzne
podłączone do gniazda 12 V w przedziale pasażer-
skim).

• Prędkość pojazdu przekroczy 2 km/h (1 MPH).

• Uruchomione zostanie ogrzewanie przedniej szy-
by.

• Zostanie włączone ogrzewanie tylnej szyby.

• Gdy temperatura w pojeździe jest niższa niż ok.
20°C (68°F).

• Gdy temperatura w pojeździe jest wyższa niż ok.
30°C (86°F). (Gdy klimatyzacja jest wyłączona,
system Stop/Start zadziała.)

• Gdy przełącznik ogrzewania przedniej szyby zos-
tanie włączony. (Silnik może się nie uruchomić w
zależności od temperatury zewnętrznej.)

• Gdy minęły ponad 3 minuty od momentu, gdy sys-
tem Stop/Start był aktywny.

• Gdy pedał gazu jest wciśnięty.

• Podczas obracania kierownicy. (Obracanie kierow-
nicą może być utrudnione, jednak nie jest to uster-
ka).

• Gdy poziom pojemności akumulatora jest niski.

• Gdy zużycie mocy jest duże.

• Gdy dźwignia skrzyni biegów ustawiona zostanie
w pozycji R (bieg wsteczny).

UWAGA

Jeśli zostanie otwarta pokrywa przedziału silnika, sys-
tem Stop/Start nie uruchomi automatycznie silnika.
W takiej sytuacji konieczne jest uruchomienie silnika
włącznikiem zapłonu.

5-32 Uruchamianie i jazda



Z systemu należy korzystać, gdy pojazd zatrzy-
muje się na światłach itp. Jeśli planowany jest
dłuższy postój, należy normalnie wyłączyć sil-
nik.

Gdy silnik zostaje zatrzymany przez system
Stop/Start, funkcje ogrzewania, chłodzenia i
osuszania są dezaktywowane. Aby zapobiec de-
zaktywacji funkcji klimatyzacji, wyłącz system
Stop/Start za pomocą wyłącznika systemu
Stop/Start.

FUNKCJA KONTROLI RUCHU
WSTECZNEGO
System ten ma na celu ograniczenie ruchu
wstecznego, który występuje w momencie prze-
niesienia stopy z wciśniętego pedału hamulca
na pedał gazu, gdy pojazd porusza się na po
stromej drodze z aktywowanym systemem
Stop/Start.

SYGNALIZACJA STANU SYSTEMU
STOP/START

Automatyczne wyłączenie silnika

Po wyłączeniu silnika wyświetlane są poniższe
wskaźniki.

Ekran informacji o pojeździe:

1. Wskaźnik sygnalizujący wyłączenie silnika
(wyświetlany przez kilka sekund)

Deska rozdzielcza:

2. Lampka kontrolna systemu Stop/Start
(świeci się)

CO2 saved (redukcja emisji dwutlenku
węgla)

Kilka sekund po automatycznym wyłączeniu sil-
nika na ekranie informacji o pojeździe wyświet-
lane są dane (szacunkowe) określające łączną
ilość dwutlenku węgla, jaka nie została wyemi-
towana do atmosfery dzięki systemowi Stop/
Start.

Dane te można też wyświetlić, naciskając prze-
łącznikm , gdy wyświetlany jest wskaźniksyg-
nalizujący wyłączenie silnika.

JVS0071XZ

JVS0493XZ

Uruchamianie i jazda 5-33



Włączenie (ON) i wyłączenie (OFF)
systemu Stop/Start

Komunikat ten pojawia się na ekranie informacji
o pojeździe, gdy system Stop/Start zostaje włą-
czony lub wyłączony przy pomocy wyłącznika
systemu.

Wyłączenie automatycznego rozruchu
silnika

Jeśli system Stop/Start automatycznie wyłączy
silnik, lecz nie uruchomi go ponownie, na wy-
świetlaczu pojawi się ten komunikat.

Przypomnienie o ustawieniu kluczyka
w pozycji LOCK

Powyższy komunikat oraz sygnał dźwiękowy
przypominają kierowcy, że powinien wyłączyć
zapłon, aby uniknąć rozładowania akumulatora.

Aby usunąć komunikat, należy wyłączyć zapłon
(lub ponownie uruchomić silnik).

Usterka systemu Stop/Start

Gdy system Stop/Start nie działa prawidłowo,
wyświetlane są poniższe wskaźniki.

1. Wskaźnik usterki systemu Stop/Start (wy-
świetlany na ekranie informacji o pojeździe)

2. Lampka kontrolna systemu Stop/Start (miga
na zestawie wskaźników)

Oddaj pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub
profesjonalnej stacji obsługi.

JVS0494XZ

JVS0074XZ

JVS0081XZ

JVS0076XZ

5-34 Uruchamianie i jazda



WYŁĄCZNIK SYSTEMU STOP/START

System Stop/Start można tymczasowo wyłączyć
poprzez naciśnięcie wyłącznika systemu Stop/
Start. Ponowne naciśnięcie przycisku lub po-
nowne uruchomieni silnika za pomocą włączni-
ka zapłonu spowoduje ponowne włączenie sys-
temu Stop/Start.

• Jeśli system Stop/Start zostanie wyłączony pod-
czas jazdy, silnik nie będzie automatycznie wyłą-
czany.

• Jeśli system Stop/Start zostanie wyłączony po ty-
m, jak silnikzostał automatycznie wyłączony, silnik
uruchomi się, gdy tylko zostaną spełnione odpo-
wiednie warunki. Przy kolejnych postojach silnik
nie będzie automatycznie wyłączany.

• Jeśli system Stop/Start zostanie wyłączony, lamp-
ka kontrolnaj1 na wyłączniku systemu Stop/Start
zaświeci się. Wyłączenie systemu pozbawia kie-
rowcę korzyści związanych z ograniczeniem zuży-
cia paliwa, emisji spalin i hałasu.

• Jeśli system Stop/Start nie działa prawidłowo,
lampka kontrolnaj1 na wyłączniku systemu Stop/
Start zaświeci się.

UWAGA

Komunikaty włączenia lub wyłączenia systemu Stop/
Start wyświetlane są przez kilka sekund na ekranie
informacji o pojeździe po wciśnięciu wyłącznika sys-
temu Stop/Start. Patrz punkt “Włączenie (ON) i wy-
łączenie (OFF) systemu Stop/Start” we wcześniejszej
części rozdziału.

System ostrzegania przed niekontrolowaną
zmianą pasa ruchu (LDW)/system zapobiegania
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)
działa, gdy pojazd porusza się z prędkością pod-
aną poniżej lub wyższą, pod warunkiem że ozna-
czenia pasa ruchu są dobrze widoczne na na-
wierzchni.

• Około 70 km/h (45 MPH) (poza Europą).

• Około 60 km/h (37 MPH) (Europa).

Systemy działają w następujący sposób:

• System ostrzegania przed niekontrolowaną zmia-
ną pasa ruchu (LDW) — ostrzega kierowcę przy po-
mocy lampki ostrzegawczej i sygnału dźwiękowego
o tym, że pojazd zaczyna opuszczać pas ruchu.

• System zapobiegania niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu (LDP) — ostrzega kierowcę przy pomocy
lampki ostrzegawczej i sygnału dźwiękowego i po-
maga w skierowaniu pojazdu w kierunku środka
pasa ruchu poprzez hamowanie lewych lub pra-
wych kół (przez krótki czas).

JVS0072XZ

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED NIEKON-
TROLOWANĄ ZMIANĄ PASA RUCHU
(LDW)/SYSTEM ZAPOBIEGANIA NIEKON-
TROLOWANEJ ZMIANIE PASA RUCHU
(LDP) (jeśli na wyposażeniu)
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Systemy LDW i LDP śledzą oznaczenia pasa ru-
chu na jezdni przy pomocy kameryj1 zamonto-
wanej nad lusterkiem wewnętrznym. Jeśli kame-
ra wykryje, że pojazd za bardzo zbliża się do
lewej lub prawej granicy pasa ruchu, zacznie
migać na pomarańczowo lampka kontrolna sys-
temu LDW znajdująca się na tablicy rozdzielczej
i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Gdy system

LDP jest włączony, automatycznie włącza na
krótki czas hamulce, używając funkcji systemu
kontroli dynamiki pojazdu (VDC) lub systemu
elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP).

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED
NIEKONTROLOWANĄ ZMIANĄ PASA
RUCHU (LDW)

Środki ostrożności dotyczące
korzystania z systemu ostrzegania o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(LDW)

OSTRZEŻENIE

• System służy jedynie do ostrzegania kierowcy o
potencjalnym, niekontrolowanym opuszczaniu pa-
sa ruchu. System ten nie wspomaga kierowania i
nie zapobiega utracie panowania nad pojazdem.
Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie czuj-
ności, bezpieczne prowadzenie, utrzymywanie po-
jazdu wewnątrz pasa ruchu oraz panowanie nad
nim w każdej sytuacji.

• System nie zadziała przy prędkości podanej po-
niżej lub jeśli nie wykrywa oznaczeń pasa ruchu.

– Około 70 km/h (45 MPH) (poza Europą).

– Około 60 km/h (37 MPH) (Europa).

• Jeśli w systemie LDW zostanie wykryta usterka,
wyłączy się on automatycznie i zaświeci się lamp-
ka kontrolna systemu LDW (pomarańczowa). Jeśli
lampka kontrolna systemu LDW (pomarańczowa)

zaświeci się, zjedź z drogi w bezpieczne miejsce i
zatrzymaj pojazd. Przesuń dźwignię skrzyni bie-
gów na pozycję P (parkowanie), a następnie wy-
łącz i ponownie uruchom silnik. Jeśli po wykonaniu
tych czynności lampka kontrolna systemu LDW
(pomarańczowa) nadal się świeci, oddaj pojazd do
kontroli do centrum INFINITI lub profesjonalnej
stacji obsługi.

• Nadmierny hałas może zagłuszać dźwięk brzęczy-
ka ostrzegawczego, który może być niesłyszalny.

• Nie używaj systemu LDW w poniższych warunkach,
ponieważ może działać nieprawidłowo:

– W złych warunkach pogodowych (deszcz,
mgła, śnieg, itp.).

– Na śliskich nawierzchniach, np. pokry-
tych lodem lub śniegiem itp.

– Podczas jazdy po krętych lub nierównych
drogach.

– Gdy na odcinku drogi przed pojazdem pas
ruchu jest zamknięty z powodu robót dro-
gowych.

– Podczas jazdy po pasie zjazdowym lub
tymczasowym.

– Podczas jazdy po drogach o zbyt małej
szerokości pasa ruchu.

– Jeśli stan ogumienia odbiega od normal-
nych warunków jazdy (przykładowo przy
zbyt znacznym zużyciu bieżnika, niskim

JVS0460XZ

SSD0672Z

Lampka kontrolna systemu ostrzegania przed
niekontrolowaną zmianą pasa ruchu (LDW)

(pomarańczowa)
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ciśnieniu powietrza w oponach, zamonto-
wanym kole zapasowym, założonych łań-
cuchach śniegowych lub zamontowanych
niestandardowych kołach).

– Jeśli pojazd jest wyposażony w nieorygi-
nalne elementy układu hamulcowego lub
zawieszenia.

– Gdy pojazd holuje przyczepę lub inny po-
jazd. (Europa)

• System może nie działać prawidłowo w następują-
cych warunkach:

– Jeśli na drodze znajduje się kilka pozio-
mych oznaczeń pasa ruchu; jeśli oznacze-
nia pas ruchu są wyblakłe lub niewyraź-
ne; przy żółtych oznaczeniach pasa ru-
chu; przy niestandardowych
oznaczeniach pasa ruchu; jeśli oznacze-
nia pasa ruchu są pokryte wodą, błotem,
śniegiem itp.

– Na drogach, na których system może wy-
krywać obowiązujące wcześniej (nieaktu-
alne) oznaczenia pasa ruchu.

– Na drogach krętych.

– Na drogach, na których znajdują się moc-
no kontrastujące elementy, np. cień,
śnieg, woda, koleiny, pęknięcia lub linie
pozostałe po robotach drogowych. (Sys-
tem LDW może uznać te elementy za oz-
naczenia pasa ruchu.)

– Na drogach, na których pas ruchu łączy
się z innym pasem ruchu lub dzieli się na
dwa inne pasy ruchu.

– Jeśli kierunek jazdy nie jest równoległy
do oznaczenia pasa ruchu.

– Jeśli poruszasz się zbyt blisko pojazdu
przed Tobą, co ogranicza pole widzenia
kamery.

– Gdy na przedniej szybie znajdują się
krople deszczu, śnieg, brud lub inna prze-
szkoda przesłaniająca pole widzenia ka-
mery.

– Gdy wiązka światła generowana przez re-
flektory nie jest dostatecznie jasna z po-
wodu zanieczyszczeń nagromadzonych
na kloszach lub gdy reflektory nie są pra-
widłowo ustawione.

– Jeśli na obiektyw kamery pada intensyw-
ne źródło światła. (Przykładowo, jeśli o
wschodzie lub zachodzie słońca światło
pada bezpośrednio na przód pojazdu.)

– Gdy dochodzi do nagłej zmiany natężenia
oświetlenia. (Przykładowo, gdy pojazd
wjeżdża do tunelu lub pod most lub spod
nich wyjeżdża.)

Obsługa systemu LDW
System LDW działa, gdy pojazd porusza się z
prędkością wyższą od podanej poniżej.

• Około 70 km/h (45 MPH) (poza Europą).

• Około 60 km/h (37 MPH) (Europa).

Gdy pojazd zbytnio zbliża się do lewej lub prawej
granicy pasa ruchu, rozlega się sygnał dźwięko-
wy i zaczyna migać na pomarańczowo znajdują-
ca się na tablicy rozdzielczej lampka kontrolna
systemu LDW, ostrzegając kierowcę o niekontro-
lowanej zmianie pasa ruchu.

Ostrzeżenia wyłączą się w chwili, gdy pojazd po-
wróci w kierunku środka pasa ruchu.

SSD0672Z

Lampka kontrolna systemu LDW (pomarańczowa)
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System LDW nie generuje ostrzeżeń w następu-
jących warunkach:

• Gdy włączysz kierunkowskaz i zmienisz pas ruchu
zgodnie z sygnalizacją kierunkowskazu. (System
LDW wznowi działanie po ok. 2 sekundach od mo-
mentu wyłączenia kierunkowskazu.)

• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej prędkości
podanej poniżej.

– Około 70 km/h (45 MPH) (poza Europą).

– Około 60 km/h (37 MPH) (Europa).

• Gdy system eliminacji martwego pola (BSI) (jeśli
na wyposażeniu) aktywuje ostrzeżenie dźwiękowe
lub gdy system automatycznie używa hamulców.

Jeśli powyższe warunki ustąpią i zostaną speł-
nione wymagane warunki funkcjonowania sys-
temu, działanie systemu LDW zostanie przywró-
cone.

Po aktywowaniu systemu LDW w menu na środ-
kowym wyświetlaczu, można go wyłączać i włą-
czać przy pomocy przełącznika systemów
ostrzegania. (Patrz: “Aktywacja/dezaktywacja sys-
temu LDW” w dalszej części rozdziału.

Gdy przełącznik systemów ostrzegania jest wy-
łączony, lampka kontrolnaj1 na przełączniku
nie świeci się. Lampka nie świeci się też, gdy
zostanie zdezaktywowany system LDW i system
sygnalizacji martwego pola (BSW) (jeśli na wy-
posażeniu).

Informacje dotyczące systemu BSW, patrz “Sys-
temy sygnalizacji martwego pola (BSW)/eliminacji
martwego pola/zapobiegania kolizjom (jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału.

Aktywacja/dezaktywacja systemu
LDW

W celu aktywowania lub dezaktywowania syste-
mu LDW wykonaj poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk<SETTING>j1 i przy pomocy
sterownika INFINITI podświetl klawisz [Driver
Assist] na wyświetlaczu. Następnie naciśnij
przycisk <ENTER>j2 .

SIC4335Z

Przełącznik systemów ostrzegania

SSD1098Z

SSD1134Z

Przykład
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2. Podświetl klawisz [Driver Warning Features] i
naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

3. Podświetl klawisz [Lane Departure Warning],
wybierz pozycję [ON] (włączony) lub OFF (wy-
łączony) i naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

Tymczasowe wyłączenie systemu
spowodowane wysoką temperaturą
Jeśli pojazd pozostawał zaparkowany w bezpo-
średnio nasłonecznionym miejscu w warunkach
wysokiej temperatury zewnętrznej (ponad 40°C
(104°F)), a następnie został uruchomiony, sys-
tem LDW może zostać automatycznie wyłączony.
Lampka kontrolna systemu LDW (pomarańczo-
wa) zacznie migać.

Gdy temperatura wewnątrz pojazdu spadnie,
system LDW automatycznie wznowi pracę, a
lampka kontrolna systemu LDW (pomarańczo-
wa) przestanie migać.

SYSTEM ZAPOBIEGANIA
NIEKONTROLOWANEJ ZMIANIE PASA
RUCHU (LDP)

Środki ostrożności dotyczące
korzystania z systemu zapobiegania
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(LDP)

OSTRZEŻENIE

• System LDP nie zawsze kieruje pojazdem, aby
utrzymać go na pasie ruchu. Nie został on zapro-
jektowany do zapobiegania utraty kontroli. Kie-
rowca jest odpowiedzialny za zachowanie czujnoś-
ci, bezpieczne prowadzenie, utrzymywanie pojaz-
du wewnątrz pasa ruchu oraz panowanie nad nim
w każdej sytuacji.

• System LDP jest przeznaczony do używania na roz-
budowanych autostradach lub drogach szybkiego
ruchu. System może nie wykrywać oznaczeń pa-
sów ruchu na niektórych drogach, a także w niektó-
rych warunkach jazdy i pogodowych.

• Używanie systemu LDP w pewnych warunkach dro-
gowych, pogodowych lub na drogach o nietypo-
wych oznaczeniach pasów ruchu, a także zmiana
pasa ruchu bez sygnalizacji kierunkowskazem mo-
że spowodować przypadkowe zadziałanie syste-
mu. W takiej sytuacji należy skorygować tor jazdy
samochodu, wykonując manewr kierownicą, w celu
uniknięcia wypadku.

• System LDP nie zadziała przy prędkości podanej
poniżej lub jeśli nie wykrywa oznaczeń pasa ruchu.

– Około 70 km/h (45 MPH) (poza Europą).

– Około 60 km/h (37 MPH) (Europa).

• Nie używaj systemu LDP w poniższych warunkach
ze względu na możliwość nieprawidłowego działa-
nia systemu:

– W złych warunkach pogodowych (deszcz,
mgła, śnieg, itp.).

– Na śliskich nawierzchniach, np. pokry-
tych lodem lub śniegiem itp.

– Podczas jazdy po krętych lub nierównych
drogach.

– Gdy na odcinku drogi przed pojazdem pas
ruchu jest zamknięty z powodu robót dro-
gowych.

– Podczas jazdy po pasie zjazdowym lub
tymczasowym.

– Podczas jazdy po drogach o zbyt małej
szerokości pasa ruchu.

– Jeśli stan ogumienia odbiega od normal-
nych warunków jazdy (przykładowo przy
zbyt znacznym zużyciu bieżnika, niskim
ciśnieniu powietrza w oponach, zamonto-
wanym kole zapasowym, założonych łań-
cuchach śniegowych lub zamontowanych
niestandardowych kołach).

JVS0469XZ

Przykład
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– Jeśli pojazd jest wyposażony w nieorygi-
nalne elementy układu hamulcowego lub
zawieszenia.

– Gdy pojazd holuje przyczepę lub inny po-
jazd. (Europa)

• W razie usterki systemu LDP, wyłącza się on auto-
matycznie. Na tablicy rozdzielczej zaświeci się
lampka kontrolna systemu LDW (pomarańczowa).

• Jeśli lampka kontrolna systemu LDW (pomarańczo-
wa) zaświeci się, zjedź z drogi w bezpieczne miejs-
ce, zatrzymaj pojazd i ustaw dźwignię skrzyni bie-
gów w pozycji P (parkowanie). Wyłącz i ponownie
włącz silnik. Jeśli po wykonaniu tych czynności
lampka kontrolna systemu LDW (pomarańczowa)
nadal się świeci, oddaj pojazd do kontroli systemu
LDP do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji
obsługi.

• Nadmierny hałas może zagłuszać dźwięk brzęczy-
ka ostrzegawczego, który może być niesłyszalny.

• System LDP może nie działać prawidłowo w nastę-
pujących warunkach:

– Jeśli na drodze znajduje się kilka pozio-
mych oznaczeń pasa ruchu; jeśli oznacze-
nia pas ruchu są wyblakłe lub niewyraź-
ne; przy żółtych oznaczeniach pasa ru-
chu; przy niestandardowych oznacze-
niach pasa ruchu; jeśli oznaczenia pasa
ruchu są pokryte wodą, błotem, śniegiem
itp.

– Na drogach, na których system może wy-
krywać obowiązujące wcześniej (nieaktu-
alne) oznaczenia pasa ruchu.

– Na drogach krętych.

– Na drogach, na których znajdują się moc-
no kontrastujące elementy, np. cień,
śnieg, woda, koleiny, pęknięcia lub linie
pozostałe po robotach drogowych. (Sys-
tem LDP może uznać te elementy za ozna-
czenia pasa ruchu.)

– Na drogach, na których pas ruchu łączy
się z innym pasem ruchu lub dzieli się na
dwa inne pasy ruchu.

– Jeśli kierunek jazdy nie jest równoległy
do oznaczenia pasa ruchu.

– Jeśli poruszasz się zbyt blisko pojazdu
przed Tobą, co ogranicza pole widzenia
kamery.

– Gdy na przedniej szybie znajdują się
krople deszczu, śnieg, brud lub inna prze-
szkoda przesłaniająca pole widzenia ka-
mery.

– Gdy wiązka światła generowana przez re-
flektory nie jest dostatecznie jasna z po-
wodu zanieczyszczeń nagromadzonych
na kloszach lub gdy reflektory nie są pra-
widłowo ustawione.

– Jeśli na obiektyw kamery pada intensyw-
ne źródło światła. (Przykładowo, jeśli o

wschodzie lub zachodzie słońca światło
pada bezpośrednio na przód pojazdu.)

– Gdy dochodzi do nagłej zmiany natężenia
oświetlenia. (Przykładowo, gdy pojazd
wjeżdża do tunelu lub pod most lub spod
nich wyjeżdża.)

Podczas działania systemu LDP możesz usłyszeć
odgłos działania hamulców. Jest to normalne i
oznacza, że system LDP funkcjonuje prawidło-
wo.

Obsługa systemu LDP
System LDP działa, gdy pojazd porusza się z
prędkością wyższą od podanej poniżej.

• Około 70 km/h (45 MPH) (poza Europą).

• Około 60 km/h (37 MPH) (Europa).

Gdy pojazd zbytnio zbliża się do lewej lub prawej
granicy pasa ruchu, rozlega się sygnał dźwięko-
wy i zaczyna migać na pomarańczowo znajdują-

SSD0672Z

Lampka kontrolna systemu LDW (zielona/
pomarańczowa)
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ca się na tablicy rozdzielczej lampka kontrolna
systemu LDW, ostrzegając kierowcę o niekontro-
lowanej zmianie pasa ruchu. W takiej sytuacji
system LDP automatycznie włącza hamulce na
krótki czas, aby pomóc kierowcy w skierowaniu
pojazdu w kierunku środka pasa ruchu.

Ostrzeżenia i funkcja wspomagania hamowania
wyłączą się w chwili, gdy pojazd powróci w kie-
runku środka pasa ruchu.

W celu włączenia systemu LDP, po uruchomieniu
silnika naciśnij przełącznik systemów aktywne-
go wspomagania kierowcy znajdujący się na kie-
rownicy. Na tablicy rozdzielczej zaświeci się
lampka kontrolna systemu LDW (zielona). Aby
wyłączyć system LDP, ponownie naciśnij prze-
łącznik systemów aktywnego wspomagania kie-
rowcy. Lampka kontrolna systemu LDW (zielona)
zgaśnie.

Aktywacja/dezaktywacja systemu LDP

W celu aktywowania systemu LDP wykonaj po-
niższe czynności.

1. Naciśnij przycisk<SETTING>j1 i przy pomocy
sterownika INFINITI podświetl klawisz [Driver
Assist] na wyświetlaczu. Następnie naciśnij
przycisk <ENTER>j2 .

2. Podświetl klawisz [Vehicle Control Features] i
naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

3. Podświetl klawisz [Lane Departure Preven-
tion], wybierz pozycję [ON] (włączony) lub
OFF (wyłączony) i naciśnij przycisk
<ENTER>j2 .

Opis systemu BSI (jeśli na wyposażeniu) i DCA,
patrz “Systemy sygnalizacji martwego pola (BSW)/
eliminacji martwego pola/zapobiegania kolizjom (jeśli
na wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału oraz
“System wspomagania kontroli dystansu (DCA) (jeśli
na wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału.

Automatyczne wyłączenie systemu
Sytuacja A:

Ostrzeżenia i funkcja wspomagania hamowania
systemu LDP nie zadziałają w następujących wa-
runkach:

• Gdy włączysz kierunkowskaz i zmienisz pas ruchu
zgodnie z sygnalizacją kierunkowskazu. (System
LDP pozostanie wyłączony przez ok. 2 sekundy od
momentu wyłączenia kierunkowskazu.)

SSD1122Z

Przełącznik systemów aktywnego wspomagania
kierowcy

SSD1098Z

SSD1134Z

Przykład
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Przykład
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• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej prędkości
podanej poniżej.

– Około 70 km/h (45 MPH) (poza Europą).

– Około 60 km/h (37 MPH) (Europa).

• Gdy system BSI włączył ostrzeżenie dźwiękowe lub
kontrolę hamowania.

Jeśli powyższe warunki ustąpią i zostaną speł-
nione wymagane warunki funkcjonowania sys-
temu, działanie ostrzeżeń i funkcji wspomaga-
nia hamowania zostanie przywrócone.

Sytuacja B:

Funkcja wspomagania hamowania systemu LDP
nie zadziała w następujących warunkach
(ostrzeżenia włączą się):

• Gdy zostanie wciśnięty pedał hamulca.

• Gdy koło kierownicy zostanie obrócone w stopniu
umożliwiającym zmianę pasa ruchu.

• Gdy w trakcie działania systemu LDP zostanie wciś-
nięty pedał gazu.

• Gdy system inteligentnego tempomatu (ICC) zgłosi
ostrzeżenie o zbliżaniu się do pojazdu jadącego
przed Tobą.

• Gdy zostaną włączone światła awaryjne.

• Podczas jazdy z dużą prędkością na ostrym zakrę-
cie.

Jeśli powyższe warunki ustąpią i zostaną speł-
nione wymagane warunki funkcjonowania sys-
temu, stosowanie przez system LDP układu ha-
mulcowego zostanie wznowione.

Sytuacja C:

Jeśli w poniższych warunkach lampka kontrolna
systemu LDW (zielona) zacznie migać, wyemito-
wany zostanie sygnał dźwiękowy, a system LDP
zostanie automatycznie wyłączony.

• Podczas działania systemu VDC/ESP (z wyjątkiem
funkcji TCS) lub układu ABS.

• Gdy system VDC lub ESP zostanie wyłączony.

• Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI jest usta-
wione w trybie SNOW.

Środki zaradcze:

Gdy powyższe warunki ustąpią, wyłącz system
LDP. Naciśnij przełącznik systemów aktywnego
wspomagania kierowcy. Aby ponownie włączyć
system LDP, naciśnij przełącznik systemów ak-
tywnego wspomagania kierowcy.

Tymczasowe wyłączenie systemu spowodo-
wane wysoką temperaturą:

Jeśli pojazd pozostawał zaparkowany w bezpo-
średnio nasłonecznionym miejscu w warunkach
wysokiej temperatury zewnętrznej (ponad 40°C
(104°F)), a następnie system LDP został urucho-

miony, może on zostać automatycznie wyłączo-
ny. Lampka kontrolna systemu LDW (pomarań-
czowa) zacznie migać.

Środki zaradcze:

Gdy temperatura wewnątrz pojazdu spadnie,
wyłącz system LDP. Naciśnij przełącznik LDP.
Aby ponownie włączyć system LDP, naciśnij
przełącznik systemów aktywnego wspomagania
kierowcy.

KONSERWACJA KAMERY

Kameraj1 przekazująca dane do systemów LD-
W/LDP jest zamontowana nad lusterkiem wew-
nętrznym. W celu zapewnienie prawidłowego
działania systemów LDW/LDP i uniknięcia uste-
rek, przestrzegaj poniższych poleceń:

• Zawsze utrzymuj w czystości przednią szybę.

• Nie umieszczaj naklejek (nawet przezroczystych)
ani nie montuj żadnych akcesoriów w pobliżu ka-
mery.

SSD0453Z
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• Nie umieszczaj na tablicy rozdzielczej materiałów
odbijających światło, np. białych kartek papieru
lub lusterek. Odbicia światła słonecznego mogą
uniemożliwić kamerze prawidłowe wykrywanie oz-
naczeń pasa ruchu.

• Chroń kamerę przed uderzeniami i uszkodzeniami.
Nie dotykaj obiektywu ani nie wykręcaj śruby z
zespołu kamery. Jeśli kamera zostanie uszkodzona
w wyniku wypadku, skontaktuj się z centrum
INFINITI lub z profesjonalną stacją obsługi.

Ta sekcja zawiera informacje na temat następu-
jących systemów:

• System sygnalizacji martwego pola (BSW)

• System eliminacji martwego pola (BSI)

• Zapasowy system zapobiegania kolizjom (BCI) (je-
śli na wyposażeniu)

SYSTEM SYGNALIZACJI MARTWEGO
POLA (BSW)/SYSTEM ELIMINACJI
MARTWEGO POLA (BSI)

OSTRZEŻENIE

• Systemy BSW i BSI nie zastępują prawidłowego
kierowania pojazdem i nie zapobiegają zderze-
niom z innymi pojazdami i przeszkodami. Podczas
zmiany pasa ruchu zawsze korzystaj z lusterka
zewnętrznego i wewnętrznego, a także odwróć się
i spójrz w kierunku, w którym zamierzasz zjechać,
aby upewnić się, że możesz bezpiecznie wykonać
manewr zmiany pasa ruchu. Nigdy nie polegaj wy-
łącznie na systemach BSW i BSI.

• Możliwości wykrywania radaru są ograniczone.
System może nie wykrywać wszystkich poruszają-
cych się obiektów. Używanie systemów BSW i BSI
w niektórych warunkach drogowych, pogodowych
lub na drogach o nietypowej nawierzchni lub nie-
typowych oznaczeniach pasa ruchu może spowo-
dować ich nieprawidłowe działanie. Aby uniknąć
wypadków, zawsze polegaj na własnych umiejęt-
nościach.

• System BSW działa przy prędkości powyżej
32 km/h (20 MPH).

• System BSI działa przy prędkości powyżej 60 km/h
(37 MPH).

Gdy kierowca zamierza zmienić pas ruchu, sys-
temy BSW i BSI ostrzegają o innych pojazdach
poruszających się na sąsiednich pasach.

System BSW wykorzystuje czujniki radarowej1
zainstalowane w pobliżu tylnego zderzaka do
wykrywania innych pojazdów na sąsiednim pa-
sie ruchu. System BSI dodatkowo używa kamery
j2 znajdującej się za przednią szybą w celu
śledzenia oznaczeń pasa ruchu, po którym się
poruszasz.

JVS0476XZ

SYSTEMY SYGNALIZACJI MARTWEGO POLA (BSW)/ELIMINACJI MARTWEGO POLA/ZAPOBIEGANIA
KOLIZJOM (jeśli na wyposażeniu)
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Czujniki radarowe wykrywają pojazdy znajdują-
ce się po obu stronach Twojego pojazdu w strefie
pokazanej na rysunku. Strefa wykrywania czuj-
ników rozciąga się od zewnętrznego lusterka do
około 3 m (10 ft) za tylnym zderzakiem i obejmuje
obszar o szerokości 3 m (10 ft) po obu stronach
pojazdu.

System BSW działa przy prędkości powyżej
32 km/h (20 MPH). Jeśli czujniki radarowe wy-
kryją pojazd w strefie wykrywania, zaświeci się
lampka kontrolna systemu BSW. Jeśli w takiej
sytuacji kierowca włączy kierunkowskaz, rozleg-
ną się dwa sygnały dźwiękowe, a lampka kon-
trolna systemu BSW zacznie migać.

System BSI działa przy prędkości powyżej
60 km/h (37 MPH). Jeśli system wykryje pojazd
w strefie wykrywania, gdy Twój pojazd zbliża się
do oznaczenia pasa ruchu, lampka kontrolna
systemu BSW zacznie migać, a system BSI uru-
chomi dźwiękowy sygnał ostrzegawczy (trzy ra-

zy) i na krótko włączy hamulce po jednej stronie
pojazdu, aby skierować go z powrotem na śro-
dek pasa ruchu. System BSI włącza dźwiękowy
sygnał ostrzegawczy i lampkę kontrolną syste-
mu BSW (świeci się lub miga), nawet jeśli system
BSW jest wyłączony.

OBSŁUGA SYSTEMU BSW

Jeśli czujniki radarowe wykryją pojazd w strefie
wykrywania, zaświeci się lampka kontrolna sys-
temu BSW znajdująca się po wewnętrznej stro-
nie lusterek zewnętrznych. Jeśli w takiej sytuacji
włączony zostanie kierunkowskaz, rozlegną się
sygnały dźwiękowe (dwa), a lampka kontrolna
systemu BSW zacznie migać. Lampka kontrolna
systemu BSW miga, dopóki pojazd nie opuści
strefy wykrywania.

Po wciśnięciu włącznika zapłonu w pozycję ON
lampki kontrolne systemu BSW zapalają się na
kilka sekund.

Jasność lampek kontrolnych systemu BSW jest
regulowana automatycznie, odpowiednio do
jasności światła dziennego.

Jeśli kierowca włączy kierunkowskaz po tym, jak
czujniki radarowe wykryły pojazd, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy. Jeśli pojazd znajdzie się w
strefie wykrywania po włączeniu przez kierowcę
kierunkowskazu, zacznie migać lampka kontrol-
na systemu BSW, lecz sygnał dźwiękowy nie uru-
chomi się. (Patrz: “Reakcja systemów BSW/BSI na
zachowanie innych pojazdów na drodze” w dalszej
części rozdziału).

System BSW włącza się automatycznie po każ-
dym uruchomieniu silnika, pod warunkiem że
jest włączony w menu ustawień na środkowym
wyświetlaczu.

Po aktywowaniu systemu BSW w menu ustawień
na środkowym wyświetlaczu, można go wyłą-
czać i włączać przy pomocy przełącznika syste-

SSD1030Z

Strefa wykrywania

SSD1028Z

Lampka kontrolna systemu BSW

SIC4335Z

Przełącznik systemów ostrzegania
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mów ostrzegania. Patrz punkt “Aktywacja/dezak-
tywacja systemu BSW w menu ustawień” w dalszej
części rozdziału.

Gdy przełącznik systemów ostrzegania jest wy-
łączony, lampka kontrolnaj1 na przełączniku
nie świeci się. Lampka nie świeci się też, gdy
zostanie zdezaktywowany system BSW i system
ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą pa-
sa ruchu (LDW).

Informacje dotyczące systemu LDW, patrz “Sys-
tem ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą pasa
ruchu (LDW)/system zapobiegania niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu (LDP) (jeśli na wyposażeniu)” we
wcześniejszej części rozdziału.

Aktywacja/dezaktywacja systemu
BSW w menu ustawień
W celu aktywowania lub dezaktywowania syste-
mu BSW wykonaj poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk<SETTING>j1 i przy pomocy
sterownika INFINITI podświetl klawisz [Driver
Assist] na wyświetlaczu. Następnie naciśnij
przycisk <ENTER>j2 .

2. Podświetl klawisz [Driver Warning Features] i
naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

3. Podświetl klawisz [Blind Spot Warning], wy-
bierz pozycję [ON] (aktywny) lub OFF (nieak-
tywny) i naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

Tymczasowe wyłączenie systemu BSW
W poniższych warunkach system BSW zostanie
automatycznie wyłączony, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i zacznie migać lampka ostrzega-
wcza systemów BSW/BSI (na pomarańczowo).
System BSW pozostanie niedostępny do chwili,
gdy powyższe warunki ustąpią.

• Jeśli kamera wykryje, że temperatura wewnątrz po-
jazdu jest wysoka (ponad 40°C (104°F)).

• Jeśli czujnik zostanie przesłonięty.

Czujniki mogą zostać chwilowo przesłonięte,
np. przez mgłę, mżawkę lub rozpryskującą się
wodę. Przeszkodę może również stanowić lód,
szron lub brud pokrywający czujniki.

SSD1098Z

SSD1134Z

Przykład
JVS0469XZ

Przykład
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Gdy powyższe warunki ustąpią, system BSW au-
tomatycznie wznowi pracę.

Jeśli lampka ostrzegawcza (pomarańczowa)
nadal miga, oddaj pojazd do kontroli systemu
BSW do centrum INFINITI lub profesjonalnej sta-
cji obsługi.

Usterka w systemie BSW
Jeśli w systemie BSW zostanie wykryta usterka,
zostanie on automatycznie wyłączony, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka
ostrzegawcza systemów BSW/BSI (pomarań-
czowa).

Środki zaradcze:

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, prze-
suń dźwignię skrzyni biegów w położenie “P”
(parkowanie), a następnie wyłącz i ponownie
włącz silnik.

Jeśli po wykonaniu tych czynności lampka
ostrzegawcza (pomarańczowa) nadal się świeci,
oddaj pojazd do kontroli systemu BSW do cen-
trum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

DZIAŁANIE SYSTEMU ELIMINACJI
MARTWEGO POLA (BSI)

Jeśli czujniki radarowe wykryją pojazdy w strefie
wykrywania, zaświeci się lampka kontrolna sys-
temu BSW znajdująca się po wewnętrznej stro-
nie lusterek zewnętrznych. Jeśli Twój pojazd
zbliży się do oznaczenia pasa ruchu, rozlegną
się trzy sygnały dźwiękowe, a lampka kontrolna
systemu BSW zacznie migać. W takiej sytuacji
system na moment włączy hamulce po jednej
stronie pojazdu, aby pomóc kierowcy w skiero-
waniu pojazdu na środek pasa ruchu. System
BSI działa bez względu na to, czy kierowca włą-
czył kierunkowskaz, czy nie.

UWAGA

• System uruchamia ostrzeżenia i włącza hamulce
tylko wtedy, gdy lampka kontrolna systemu BSW
świeci się w momencie zbliżania się przez pojazd
do oznaczenia pasa ruchu. Jeśli inny pojazd pojawi
się w strefie wykrywania po tym, jak Twój pojazd

przejechał oznaczenie pasa ruchu, system nie uru-
chomi ostrzeżeń i nie włączy hamulców. (Patrz:
“Reakcja systemów BSW/BSI na zachowanie in-
nych pojazdów na drodze” w dalszej części roz-
działu).

• Gdy pojazd zbliża się do oznaczenia pasa ruchu,
system BSI zwykle włącza się przed systemem za-
pobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(LDP).

SSD1028Z

Lampka kontrolna systemu BSW

SSD1029Z

Lampka kontrolna systemu eliminacji martwego pola
(BSI) (zielona)

SSD1122Z

Przełącznik systemów aktywnego wspomagania
kierowcy
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System BSI włącza się, gdy zostanie naciśnięty
przełącznik systemów aktywnego wspomagania
kierowcy na kierownicy przy włączonej opcji
[Blind Spot Intervention] w menu ustawień na
środkowym wyświetlaczu. Po włączeniu syste-
mu BSI zapala się lampka kontrolna systemu
eliminacji martwego pola (BSI) (zielona) na tab-
licy rozdzielczej.

System BSI włącza sygnał dźwiękowy i lampkę
kontrolną systemu BSW (świeci się lub miga),
nawet jeśli system BSW jest wyłączony.

Aktywacja/dezaktywacja systemu BSI
w menu ustawień
W celu aktywowania lub dezaktywowania syste-
mu BSI wykonaj poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk<SETTING>j1 i przy pomocy
sterownika INFINITI podświetl klawisz [Driver
Assist] na wyświetlaczu. Następnie naciśnij
przycisk <ENTER>j2 .

2. Podświetl klawisz [Vehicle Control Features] i
naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

3. Podświetl klawisz [Blind Spot Intervention],
wybierz pozycję [ON] (włączony) lub OFF (wy-
łączony) i naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

Opis systemów LDP i DCA, patrz “System zapobie-
gania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)” we
wcześniejszej części rozdziału oraz “System wspoma-
gania kontroli dystansu (DCA) (jeśli na wyposażeniu)”
w dalszej części rozdziału.

Tymczasowe wyłączenie systemu BSI

• W poniższych warunkach rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, zacznie migać lampka kontrolna syste-
mu eliminacji martwego pola (BSI) (zielona), a sys-
tem BSI zostanie automatycznie wyłączony. Sys-
tem BSI pozostanie niedostępny do chwili, gdy po-
niższe warunki ustąpią.

– Podczas działania systemu VDC/ESP (z
wyjątkiem funkcji TCS) lub układu ABS.

– Gdy system VDC lub ESP zostanie wyłą-
czony.

SSD1098Z

SSD1134Z SSD1116Z
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– Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI
jest ustawione w trybie SNOW.

Środki zaradcze:

Wyłącz system BSI i włącz go ponownie, gdy po-
wyższe warunki ustąpią.

• W poniższych warunkach system BSI zostanie au-
tomatycznie wyłączony, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i zacznie migać lampka ostrzegawcza
systemów BSW/BSI (na pomarańczowo). System
BSI pozostanie niedostępny do chwili, gdy powyż-
sze warunki ustąpią.

– Jeśli kamera wykryje, że temperatura
wewnątrz pojazdu jest wysoka (ponad
40°C (104°F)).

– Jeśli czujnik zostanie przesłonięty.

Czujniki mogą zostać chwilowo przesłonięte,
np. przez mgłę, mżawkę lub rozpryskującą się
wodę. Przeszkodę może również stanowić lód,
szron lub brud pokrywający czujniki.

Środki zaradcze:

Gdy powyższe warunki ustąpią, wyłącz system
BSI i włącz go ponownie. Jeśli lampka ostrzega-
wcza systemów BSW/BSI (pomarańczowa) miga
po ponownym włączeniu systemu BSI, zatrzy-
maj pojazd w bezpiecznym miejscu, ustaw
dźwignię skrzyni biegów w pozycji “P” (parko-
wanie) i wyłącz silnik. Usuń zanieczyszczenia
pokrywające czujniki na tylnym zderzaku i po-
nownie uruchom silnik.

Jeśli po wykonaniu tych czynności lampka
ostrzegawcza (pomarańczowa) nadal miga, od-
daj pojazd do kontroli systemu BSI do centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Usterka systemu BSI
Jeśli w systemie BSI zostanie wykryta usterka,
zostanie on automatycznie wyłączony, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka
ostrzegawcza systemów BSW/BSI (pomarań-
czowa).

Środki zaradcze:

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, prze-
suń dźwignię skrzyni biegów w położenie “P”
(parkowanie), a następnie wyłącz i ponownie
włącz silnik.

Jeśli po wykonaniu tych czynności lampka
ostrzegawcza (pomarańczowa) nadal się świeci,
oddaj pojazd do kontroli systemu BSI do cen-
trum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
SYSTEMÓW BSW/BSI

OSTRZEŻENIE

• Czujniki radarowe mogą nie wykryć innego pojaz-
du i nie uruchomią funkcji systemu BSW/BSI, jeśli
w strefie wykrywania znajdują się określone obiek-
ty takie jak:

– Piesi, rowerzyści, zwierzęta.

– Pojazdy takie jak motocykle, pojazdy o
niskiej wysokości lub pojazdy o wysokim
prześwicie.

– Pojazdy jadące z naprzeciwka.

– Pojazdy znajdujące się w strefie wykry-
wania, gdy ruszasz z miejsca.

– Pojazd wjeżdżający na sąsiedni pas ruchu
z prędkością zbliżoną do prędkości Two-
jego pojazdu.

– Pojazd nadjeżdżający z tyłu z dużą pręd-
kością.

– Pojazd, który wyprzedzasz z dużą pręd-
kością.

Patrz także “Reakcja systemów BSW/BSI na
zachowanie innych pojazdów na drodze” w dal-
szej części rozdziałudla sytuacji, w
&#x200b;&#x200b;których czujniki ra-
darowe mogą nie wykryć pojazdu (pojaz-
dów).

• Systemy BSW i BSI mogą nie ostrzec Cię i nie uru-
chomić hamulców w przypadku pojazdów szybko
przejeżdżających przez strefę wykrywania.

• Strefa wykrywania czujników obejmuje standardo-
wą szerokość pasa. Jeśli poruszasz się po pasie
szerszym niż standardowy, czujniki mogą nie wy-
krywać pojazdów na sąsiednich pasach ruchu. Jeśli
poruszasz się po pasie węższym niż standardowy,
czujniki mogą wykrywać pojazdy znajdujące się na
dalszych pasach.
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• Czujniki nie wykrywają większości nieruchomych
przeszkód, niemniej jednak mogą sporadycznie
wykrywać przedmioty takie jak barierki, ściany,
zarośla i inne zaparkowane pojazdy. Nie stanowi
to oznaki usterki.

• Skuteczność czujników radarowych może być niż-
sza w bardzo trudnych warunkach pogodowych lub
podczas jazdy po rozpryskującym się błocie.

• Kamera może nie wykryć oznaczeń pasa ruchu, a
system BSI może nie zadziałać prawidłowo w na-
stępujących sytuacjach:

– Jeśli na drodze znajduje się kilka równo-
ległych oznaczeń pasa ruchu; jeśli ozna-
czenia pasa ruchu są wyblakłe lub niewy-
raźne; przy żółtych oznaczeniach pasa ru-
chu; przy niestandardowych
oznaczeniach pasa ruchu; jeśli oznacze-
nia pasa ruchu są pokryte wodą, błotem,
śniegiem itp.

– Na drogach, na których system może wy-
krywać obowiązujące wcześniej (nieaktu-
alne) oznaczenia pasa ruchu.

– Na drogach krętych.

– Na drogach, na których znajdują się moc-
no kontrastujące elementy, np. cień,
śnieg, woda, koleiny, pęknięcia lub linie
pozostałe po robotach drogowych.

– Na drogach, na których pas ruchu łączy
się z innym pasem ruchu lub dzieli się na
dwa inne pasy ruchu.

– Jeśli kierunek jazdy nie jest równoległy
do oznaczeń pasa ruchu.

– Jeśli poruszasz się zbyt blisko pojazdu
przed Tobą, co ogranicza pole widzenia
kamery.

– Gdy deszcz, śnieg lub brud osiadł na
przedniej szybie, przesłaniając pole wi-
dzenia kamery.

– Gdy wiązka światła generowana przez re-
flektory nie jest dostatecznie jasna z po-
wodu zanieczyszczeń nagromadzonych
na kloszach lub gdy reflektory nie są pra-
widłowo ustawione.

– Jeśli na obiektyw kamery pada intensyw-
ne źródło światła. (Przykładowo: jeśli o
wschodzie lub zachodzie słońca światło
pada bezpośrednio na przód pojazdu).

– Gdy dochodzi do nagłej zmiany natężenia
oświetlenia. (Przykładowo: gdy pojazd
wjeżdża do tunelu lub pod most lub spod
nich wyjeżdża).

• Nie używaj systemu BSI w poniższych warunkach
ze względu na możliwość nieprawidłowego działa-
nia systemu.

– W złych warunkach pogodowych (np.:
deszcz, mgła, śnieg itp.).

– Na śliskich nawierzchniach, np. pokry-
tych lodem lub śniegiem itp.

– Podczas jazdy po krętych lub nierównych
drogach.

– Gdy na odcinku drogi przed pojazdem pas
ruchu jest zamknięty z powodu robót dro-
gowych.

– Podczas jazdy po pasie zjazdowym lub
tymczasowym.

– Podczas jazdy po drogach o zbyt małej
szerokości pasa ruchu.

– Jeśli stan ogumienia odbiega od normal-
nych warunków jazdy (przykładowo przy
zbyt znacznym zużyciu bieżnika, niskim
ciśnieniu powietrza w oponach, zamonto-
wanym kole zapasowym, założonych łań-
cuchach śniegowych lub zamontowanych
niestandardowych kołach).

– Jeśli pojazd jest wyposażony w nieorygi-
nalne elementy układu hamulcowego lub
zawieszenia.

– Gdy holujesz przyczepę lub inny pojazd.
(Europa)

• Nadmierny hałas (np. zbyt wysokie ustawienie
głośności systemu audio, otwarte okna itp.) może
zagłuszyć dźwięk sygnału ostrzegawczego i mo-
żesz go nie usłyszeć.
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REAKCJA SYSTEMÓW BSW/BSI NA
ZACHOWANIE INNYCH POJAZDÓW NA
DRODZE

Inny pojazd nadjeżdżający z tyłu
Jeśli pojazd zbliżający się na sąsiednim pasie
wjedzie w strefę wykrywania kamery, zaświeci
się lampka kontrolna systemu BSW.

Jednak jeśli pojazd wyprzedzający zbliża się z
dużo większą szybkością, lampka kontrolna mo-
że nie zaświecić się z odpowiednim wyprzedze-
niem. Zawsze korzystaj z lusterka zewnętrznego
i wewnętrznego, a także odwróć się i spójrz w
kierunku, w którym zamierzasz zjechać, aby
upewnić się, że możesz bezpiecznie wykonać
manewr zmiany pasa ruchu.

Ilustracja 2: Jeśli w takiej sytuacji zostanie włą-
czony kierunkowskaz, rozlegną się (dwa) sygna-
ły dźwiękowe, a lampka kontrolna systemu BSW
zacznie migać.

UWAGA

Jeśli kierowca włączy kierunkowskaz, zanim pojazd
znajdzie się w strefie wykrywania, po wykryciu go
lampka kontrolna systemu BSW zacznie migać, lecz
sygnał dźwiękowy nie włączy się.

Ilustracja 3: Jeśli Twój pojazd zbliży się do ozna-
czenia pasa ruchu przy włączonym systemie BS-
I, gdy w strefie wykrywania znajduje się pojazd,
rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, a lampka
kontrolna systemu BSW zacznie migać. Następ-
nie system BSI na krótko włączy hamulce po
jednej stronie pojazdu, aby skierować go z po-
wrotem na środek pasa ruchu.

UWAGA

Ilustracja 4: Jeśli podczas ruszania z miejsca w strefie
wykrywania znajduje się inny pojazd, może on nie zos-
tać wykryty.

SSD1026Z

Ilustracja 1 – Pojazd nadjeżdżający z tyłu

SSD1031Z

Ilustracja 2 – Pojazd nadjeżdżający z tyłu

SSD1044Z

Ilustracja 3 – Pojazd nadjeżdżający z tyłu

SSD1032Z

Ilustracja 4 – Ruszanie z miejsca
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Wyprzedzanie innego pojazdu
Ilustracja 5: Lampka kontrolna systemu BSW za-
świeci się, jeśli podczas wyprzedzania przez
Ciebie innego pojazdu, pojazd ten pozostanie w
strefie wykrywania przez ok. 3 sekundy.

Czujniki mogą nie wykryć wolniej poruszających
się pojazdów, jeśli wyprzedzasz je z dużą pręd-
kością.

Ilustracja 6: Jeśli kierowca włączy kierunkow-
skaz, gdy w strefie wykrywania znajduje się inny
pojazd, rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a
lampka kontrolna systemu BSW zacznie migać.

Ilustracja 7: Jeśli Twój pojazd zbliży się do ozna-
czenia pasa ruchu przy włączonym systemie BS-
I, gdy w strefie wykrywania znajduje się inny po-
jazd, rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, a
lampka kontrolna systemu BSW zacznie migać.
Następnie system BSI na krótko włączy hamulce
po odpowiedniej stronie, aby skierować pojazd
z powrotem na środek pasa ruchu.

SSD1033Z

Ilustracja 5 – Wyprzedzanie innego pojazdu

SSD1034Z

Ilustracja 6 – Wyprzedzanie innego pojazdu

SSD1035Z

Ilustracja 7 – Wyprzedzanie innego pojazdu
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UWAGA

Ilustracja 8: W przypadku wyprzedzania kolumny po-
jazdów samochody znajdujące się za pierwszym wy-
przedzanym pojazdem mogą nie zostać wykryte, jeśli
odległość między nimi jest niewielka.

Pojazdy nadjeżdżające z innych
pasów
Ilustracja 9: Jeśli pojazd nadjeżdżający z innego
pasa znajdzie się w strefie wykrywania, zaświeci
się lampka kontrolna systemu BSW.

UWAGA

Czujniki mogą nie wykryć pojazdu wjeżdżającego w
strefę wykrywania z prędkością zbliżoną do prędkości
Twojego pojazdu.

SSD1036Z

Ilustracja 8 – Wyprzedzanie kolumny pojazdów
SSD1037Z

Ilustracja 9 – Pojazdy nadjeżdżające z innych pasów
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Ilustracja 10: Jeśli kierowca włączy kierunkow-
skaz, gdy w strefie wykrywania znajduje się inny
pojazd, rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a
lampka kontrolna systemu BSW zacznie migać.

UWAGA

Jeśli kierowca włączy kierunkowskaz, zanim pojazd
znajdzie się w strefie wykrywania, po wykryciu go
lampka kontrolna systemu BSW zacznie migać, lecz
sygnał dźwiękowy nie włączy się.

Ilustracja 11: Jeśli Twój pojazd zbliży się do oz-
naczenia pasa ruchu przy włączonym systemie
BSI, gdy w strefie wykrywania znajduje się inny
pojazd, lampka kontrolna systemu BSW zacznie
migać i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe. Na-
stępnie system BSI na krótko włączy hamulce
po odpowiedniej stronie, aby skierować pojazd
z powrotem na środek pasa ruchu.

UWAGA

• Ilustracja 12: System BSI nie zadziała, jeśli inny
pojazd wjedzie w strefę wykrywania w chwili, gdy
Twój pojazd znajduje się na oznaczeniu pasa ru-
chu. W takiej sytuacji zadziała wyłącznie system
BSW.

• W poniższych sytuacjach system BSI nie włączy
hamulców lub przestanie hamować i rozlegnie się
dźwięk ostrzegawczy.

– Gdy zostanie wciśnięty pedał hamulca.

– Gdy w trakcie działania systemu BSI zos-
tanie wciśnięty pedał gazu.

– Podczas wykonywania szybkich ruchów
kierownicą.

– Gdy zabrzmią ostrzeżenia systemu ICC,
DCA, predykcyjnego systemu ostrzega-
nia przed kolizjami lub systemu awaryj-
nego hamowania.

– Gdy zostaną włączone światła awaryjne.

– Podczas poruszania się po zakręcie z du-
żą prędkością.

ZAPASOWY SYSTEM ZAPOBIEGANIA
KOLIZJOM (BCI) (jeśli na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

• System BCI nie eliminuje konieczności prawidło-
wego kierowania pojazdem, nie zapobiega zderze-
niom z innymi pojazdami i przeszkodami i nie za-
pewnia hamowania z pełną intensywnością. Pod-
czas wyjeżdżania tyłem z miejsc postojowych
należy zawsze używać wewnętrznego i zewnętrz-
nych lusterek wstecznych, a także odwrócić się i
spojrzeć w kierunku jazdy. Nigdy nie polegaj wy-
łącznie na wskazaniach systemu BCI.

• Możliwości wykrywania radaru lub sonaru są ogra-
niczone. Używanie systemu BCI w niektórych wa-
runkach drogowych lub pogodowych może spowo-

SSD1038Z

Ilustracja 10 – Pojazdy nadjeżdżające z innych pasów

SSD1039Z

Ilustracja 11 – Pojazdy nadjeżdżające z innych pasów

SSD1040Z

Ilustracja 12 – Pojazdy nadjeżdżające z innych pasów
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dować nieprawidłowe działanie systemu. Aby
uniknąć wypadków, zawsze polegaj na własnych
umiejętnościach.

OPIS SYSTEMU BCI (jeśli na wyposażeniu)

Zapasowy system zapobiegania kolizjom (BCI)
może pomóc ostrzec kierowcę o nadjeżdżającym
pojeździe lub obiektach za pojazdem, gdy kie-
rowca wycofuje pojazd z miejsca parkingowego.

Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny) i prędkość pojazdu jest
niższa niż ok. 8 km/h (5 MPH), system BCI działa.

System BCI wykorzystuje czujniki radarowej1
zainstalowane po obu stronach w pobliżu tylne-
go zderzaka w celu wykrywania zbliżających się
pojazdów oraz czujniki sonarowej2 do wykry-
wania obiektów z tyłu.

Czujniki radarowej1 wykrywają nadjeżdżające
pojazdy znajdujące się w odległości do ok. 15 m
(49 ft). Czujniki sonarowej2 wykrywają obiekty
nieruchome z tyłu pojazdu znajdujące się w od-

ległości do ok. 1,5 m (4,9 ft). Na rysunku po-
kazano przybliżony zasięg działania czujników
j3 .

Jeżeli czujnik radarowy wykryje pojazd zbliżają-
cy się z boku lub czujnik sonarowy wykryje znaj-
dujące się blisko nieruchome obiekty z tyłu po-
jazdu, system emituje wizualne i dźwiękowe
ostrzeżenia. Jeśli kierowca nie włączy hamulca,
system włączy go automatycznie na chwilę, gdy
pojazd porusza się do tyłu. Po automatycznym
uruchomieniu hamulca kierowca musi wcisnąć
pedał hamulca, aby utrzymać siłę hamowania.
Jeśli stopa kierowcy znajduje się na pedale gazu,
system wypycha pedał gazu w górę przed uru-
chomieniem hamulca. Jeśli w dalszym ciągu bę-
dziesz naciskać na pedał gazu, system nie włą-
czy hamulca.

JVS0461XZ

JVS0173XZ

JVS0234XZ
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
SYSTEMU BCI (jeśli na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

• Zanim cofniesz, zawsze sprawdź obszar wokół po-
jazdu i odwróć się do tyłu, aby zobaczyć, co jest za
samochodem.

• Czujniki radarowe wykrywają nadjeżdżające (po-
ruszające się) pojazdy. Czujniki mogą nie wykry-
wać wszystkich obiektów takich jak:

– Piesi, rowery, zwierzęta i zdalnie stero-
wane samochody-zabawki.

– Pojazd przejeżdżający z prędkością więk-
szą niż około 24 km/h (15 MPH).

• W pewnych sytuacjach czujniki radarowe mogą nie
wykryć zbliżających się pojazdów:

– Ilustracja ja . Gdy pojazd zaparkowany
obok Ciebie blokuje wiązkę czujnika rada-
rowego.

– Ilustracjajb . Gdy pojazd jest zaparkowa-
ny na skośnym parkingu.

– Ilustracjajc . Gdy pojazd jest zaparkowa-
ny w pochyłym terenie.

– Ilustracjajd . Gdy zbliżający się pojazd
skręca w uliczkę przejazdową Twojego
miejsca parkingowego.

– Ilustracja je . Gdy kąt utworzony przez
Twój pojazd i zbliżający się pojazd jest
mały.

• Następujące warunki mogą spowodować ograni-
czenie zdolności czujników radarowych do wykry-
wania innych pojazdów:

– Niekorzystne warunki pogodowe

– Rozchlapywane kałuże, błoto śniegowe
itp.

– Oblodzenie pojazdu

– Oszronienie pojazdu

– Zabrudzenie pojazdu

• Nie instaluj w pobliżu czujników nalepek (nawet
przezroczystych), akcesoriów ani nie nanoś lakie-

JVS0479X
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ru. Powyższe warunki mogą spowodować ograni-
czenie zdolności czujników radarowych do wykry-
wania innych pojazdów.

• Czujniki sonaru wykrywają nieruchome przedmio-
ty, znajdujące się z tyłu pojazdu. Czujnik sonarowy
może nie wykrywać:

– Małych lub ruchomych obiektów.

– Obiektów o trójkątnym kształcie.

– Obiektów znajdujących się w pobliżu zde-
rzaka (mniej niż około 30 cm (1 ft)).

– Cienkich obiektów, takie jak lina, drut,
łańcuch itp.

• Użycie hamulca przez system BCI nie jest tak sku-
teczne w terenie nachylonym, jak w terenie pła-
skim. System może nie działać poprawnie na stro-
mym zboczu.

• Nie używaj systemu BCI w poniższych warunkach
ze względu na możliwość nieprawidłowego działa-
nia systemu.

– Jeśli stan ogumienia odbiega od normal-
nych warunków jazdy (przykładowo przy
zbyt znacznym zużyciu bieżnika, niskim
ciśnieniu powietrza w oponach, zamonto-
wanym kole zapasowym, założonych łań-
cuchach śniegowych lub zamontowanych
niestandardowych kołach).

– Jeśli pojazd jest wyposażony w nieorygi-
nalne elementy układu hamulcowego lub
zawieszenia.

– Podczas ciągnięcia przyczepy lub holo-
wania innego pojazdu (Europa)

• Nadmierny hałas (np. zbyt wysokie ustawienie
głośności systemu audio, otwarte okna itp.) może
zagłuszyć dźwięk sygnału ostrzegawczego i mo-
żesz go nie usłyszeć.

DZIAŁANIE SYSTEMU BCI (jeśli na
wyposażeniu)

Gdy dźwignia zmiany biegów zostaje ustawiona
w pozycji R (bieg wsteczny), na ekranie informa-
cji o pojeździe pojawia się wskaźnik włączenia
systemu BCI.

Gdy radar wykryje pojazd zbliżający się z boku,
system emituje pojedynczy sygnał dźwiękowy,
lampka kontrolna systemu BSW po stronie zbli-
żającego się pojazdu miga, a na środkowym wy-
świetlaczu pojawia się żółta prostokątna ramka
jA .

JVS0197XZ

Wskaźnik włączenia systemu BCI

SSD1028Z

Lampka kontrolna systemu BSW

JVS0477XZ
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UWAGA

• W przypadku kilku pojazdów zbliżających się je-
den po drugim (ilustracja 1) lub z przeciwnych kie-
runków (ilustracja 2), system BCI może nie wyge-
nerować sygnału dźwiękowego po minięciu czujni-
ków przez pierwszy pojazd.

• Sygnał dźwiękowy systemu sonarów informujący
o obiekcie za pojazdem ma wyższy priorytet niż
brzęczyk systemu BCI (pojedynczy sygnał dźwię-

kowy) informujący o nadjeżdżającym pojeździe. Je-
śli system sonarów wykrywa obiekt za pojazdem i
w tym samym czasie system BCI wykrywa nadjeż-
dżający pojazd, kierowca zostaje ostrzeżony w na-
stępujące sposoby:

– Rozlega się sygnał dźwiękowy systemu
sonarów.

– Lampka kontrolna systemu BSW po stro-
nie zbliżającego się pojazdu miga oraz

– Na wyświetlaczu pojawia się prostokątna
żółta ramka.

Jeśli podczas jazdy do tyłu wykryty zostanie zbli-
żający się pojazd lub obiekt za pojazdem, na wy-
świetlaczu pojawi się czerwona ramkajA , a sys-
tem wyemituje trzy sygnały dźwiękowe. Następ-
nie na moment zostaną uruchomione hamulce.
Po automatycznym uruchomieniu hamulca kie-
rowca musi wcisnąć pedał hamulca, aby utrzy-
mać siłę hamowania.

Jeśli stopa kierowcy znajduje się na pedale gazu,
system wypycha pedał gazu w górę przed uru-
chomieniem hamulca. Jeśli jednak w dalszym
ciągu będziesz naciskać na pedał gazu, system
nie włączy hamulca.

System BCI nie działa, gdy obiekt znajduje się
bardzo blisko zderzaka.

System BCI włącza się automatycznie po każ-
dym uruchomieniu silnika.

System BCI można tymczasowo wyłączyć przez
naciśnięcie przełącznika BCI.

JVS0172XZ

Ilustracja 1

JVS0173XZ

Ilustracja 2 JVS0477XZ

JVS0174XZ

Przełącznik systemu BCI
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Wskaźnik wyłączenia systemu BCI pojawia się
na ekranie informacji o pojeździe. Gdy dźwignia
zmiany biegów zostanie ponownie ustawiona w
pozycji R (bieg wsteczny), system BCI zostanie
włączony.

AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA SYSTEMU
BCI
System BCI można wyłączyć na stałe na środko-
wym wyświetlaczu.

W celu aktywowania lub dezaktywowania syste-
mu BCI wykonaj poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk <SETTING>j1 i za pomocą
sterownika INFINITI podświetl klawisz [Driver
Assistance] lub [Driver Assist] na wyświetla-
czu. Następnie naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

2. Podświetl klawisz [Back-up Collision Inter-
vention], wybierz pozycję ON (włączony) lub
OFF (wyłączony) i naciśnij przycisk
<ENTER>j2 .

TYMCZASOWE WYŁĄCZENIE SYSTEMU
BCI

W poniższych warunkach rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, na ekranie informacji o pojeździe
pojawi się ostrzeżenie [BCI NOT AVAILABLE], a
system BSI zostanie automatycznie wyłączony.

• Jeśli pojazd jest zaparkowany w bezpośrednio na-
słonecznionym miejscu w warunkach wysokiej
temperatury zewnętrznej (powyżej ok. 40°C
(104°F)).

• Jeśli czujnik boczny zostanie przesłonięty.

Wyłącz system BCI i włącz go ponownie, gdy po-
wyższe warunki ustąpią.

JVS0182XZ

Wskaźnik wyłączenia systemu BCI

SSD1098Z

SSD1001Z

Przykład

JVS0474XZ

Przykład

JVS0183XZ
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USTERKA W SYSTEMIE BCI

Jeśli system BCI nie działa prawidłowo, zostanie
automatycznie wyłączony, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, a na ekranie informacji o pojeździe
pojawi się komunikat ostrzegawczy [BCI MAL-
FUNCTION].

Konieczne działanie

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i prze-
suń dźwignię skrzyni biegów w położenie “P”
(parkowanie). Wyłącz i ponownie włącz silnik.
Jeżeli komunikat ostrzegawczy będzie wyświet-
lał się nadal, oddaj pojazd do kontroli systemu
do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji ob-
sługi.

KONSERWACJA CZUJNIKÓW
RADAROWYCH

Dwa czujniki radarowej1 systemów BSW, BSI i
BCI (jeśli na wyposażeniu) znajdują się w po-
bliżu tylnego zderzaka. Obszar wokół czujników
należy zawsze utrzymywać w czystości.

Czujniki mogą zostać chwilowo przesłonięte,
np. przez mgłę, mżawkę lub rozpryskującą się
wodę.

Przeszkodę może również stanowić lód, szron
lub brud pokrywający czujniki.

Usuń zanieczyszczenia pokrywające obszar w
okolicy czujników radarowych.

Nie instaluj w pobliżu czujników nalepek (nawet
przezroczystych), akcesoriów ani nie nanoś la-
kieru.

Zachowaj ostrożność, aby nie uderzyć lub nie
uszkodzić miejsc wokół czujników.

Jeśli wskutek wypadku dojdzie do uszkodzenia
obszaru wokół czujników, zasięgnij porady w
centrum INFINITI lub w profesjonalnej stacji ob-
sługi.

Oświadczenie dotyczące
częstotliwości radiowych
Oświadczamy, że niniejsze urządzenie bliskiego
zasięgu jest zgodne z zasadniczymi wymagania-
mi i innymi stosownymi postanowieniami Dyrek-
tywy 1999/5/WE.JVS0492XZ

JVS0480XZ
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Ogranicznik prędkości pozwala na ustawienie
maksymalnej prędkości pojazdu. Gdy ogranicz-
nik zostanie uruchomiony, kierowca może w dal-
szym ciągu normalnie hamować oraz przyspie-
szać, jednak pojazd nie przekroczy ustalonej
prędkości maksymalnej.

OSTRZEŻENIE

• Zawsze przestrzegaj obowiązujących ograniczeń
prędkości. Nigdy nie ustawiaj ogranicznika pręd-
kości powyżej dozwolonej prędkości.

• Po ustawieniu zawsze sprawdź stan ogranicznika
prędkości na ekranie informacji o pojeździe.

Gdy ogranicznik jest włączony, tempomat lub
system inteligentnego utrzymywania stałej
prędkości jazdy (ICC) (jeśli na wyposażeniu) nie
mogą zostać uruchomione.

OBSŁUGA OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI
Zakres ustawień ogranicznika prędkości pod-
ano poniżej:

• Model z silnikiem VQ25HR: od 30 do 230 km/h (od
20 do 140 MPH).

• Model z silnikiem VQ37VHR (z napędem na cztery
koła): od 30 do 240 km/h (od 20 do 150 MPH).

• Model z silnikiem VQ37VHR (z napędem na dwa
koła): od 30 do 250 km/h (od 20 do 155 MPH).

• Model z silnikiem Diesla 2,2 l: od 30 do 220 km/h
(od 20 do 137 MPH)

Przełączniki regulacji ogranicznika prędkości
znajdują się na kierownicy.

1. Przełącznik RES/+

2. Przełącznik SET/–

3. Przełącznik CANCEL (ANULOWANIA)

4. Główny przełącznik konwencjonalnego
tempomatu lub główny przełącznik (MAIN)
systemu inteligentnego tempomatu (ICC)
(szczegółowe informacje na ten temat,
patrz: “Tempomat (jeśli na wyposażeniu)” w
dalszej części rozdziału lub “System
inteligentnego tempomatu (ICC) (jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału).

5. Główny przełącznik ogranicznika prędkości
(Po naciśnięciu tego przełącznika,
ogranicznik prędkości przechodzi w tryb
gotowości. Jeśli włączony jest system
tempomatu lub inteligentnego tempomatu
(ICC), zostanie on wyłączony, a ogranicznik
prędkości przejdzie w tryb gotowości.)

SSD1063Z

Model z konwencjonalnym tempomatem

SSD1064Z

Model z systemem inteligentnego tempomatu (ICC)
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Aktualny stan ogranicznika prędkości jest wi-
doczny na ekranie informacji o pojeździe.

1. Wskaźnik [LIMIT]

2. Wskaźnik ogranicznika prędkości

3. Wskaźnik [SET]

4. Wskaźnik ustawienia prędkości

Jednostka prędkości może być wyświetlana w
“km/h” lub “MPH” (jeśli na wyposażeniu).
(Patrz: “Ekran informacji o pojeździe” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”).

Gdy prędkość pojazdu przekroczy ustawioną
prędkość maksymalną, wskaźnik ustawienia
prędkości zacznie migać, a pedał gazu przesta-
nie reagować na naciskanie do czasu, gdy po-
jazd zwolni do ustawionej prędkości maksymal-
nej.

Ogranicznik prędkości nie wyhamowuje auto-
matycznie pojazdu do ustawionej prędkości
maksymalnej.

Włączanie ogranicznika prędkości
Wciśnij główny przełącznik ogranicznika pręd-
kości. Wskaźnik ogranicznika prędkości i wskaź-
nik [LIMIT] zapalą się na ekranie informacji o po-
jeździe. Wskaźnik ustawienia prędkości pokazu-
je “– – –”.

Ustawianie prędkości maksymalnej
1. Wciśnij przycisk <SET/->.

• Gdy pojazd nie porusza się, prędkość zostanie
ustawiona na 30 km/h (20 MPH).

• W trakcie jazdy, prędkość maksymalna zostanie
ustawiona na prędkość, z jaką w danej chwili po-
rusza się pojazd.

2. Gdy ograniczenie prędkości zostanie usta-
wione, wskaźnik ustawienia prędkości i
wskaźnik [SET] zaświecą się na ekranie infor-
macji o pojeździe.

Zmiana ustawionej prędkości maksymalnej:

Użyj jednego z dwóch podanych poniżej sposo-
bów, aby zmienić ustawioną prędkość maksy-
malną.

• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik <RES/+> lub
<SET/->. Ustawiona prędkość zwiększy się lub
zmniejszy o około 10 km/h (10 MPH).

• Naciśnij a następnie szybko zwolnij przełącznik
<RES/+> lub <SET/->. Za każdym razem, gdy to zro-
bisz, ustawiana prędkość zmaleje o około 1 km/h
(1 MPH).

Wznowienie jazdy z ustawioną prędkością
maksymalną:

Naciśnij przycisk<RES/+>. Zaświeci się wskaźnik
[SET], a ogranicznik prędkości wznowi pracę z
ostatnim ustawieniem prędkości maksymalnej.
Jeśli pojazd w danej chwili porusza się z pręd-
kością większą niż ostatnie ustawione ograni-
czenie, wskaźnik ustawienia prędkości zacznie
migać.

Anulowanie ograniczenia prędkości
Aby wyłączyć ogranicznik prędkości, naciśnij
przycisk <CANCEL>. Wskaźnik [SET] zgaśnie.
(Wskaźnik ustawionej prędkości pozostanie na
ekranie).

SSD1113Z

Model z konwencjonalnym tempomatem

SSD1123Z

Model z systemem inteligentnego tempomatu (ICC)
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Jeżeli wciśniesz do końca (poza punkt oporu)
pedał gazu, ogranicznik prędkości zostanie tym-
czasowo wyłączony, a prędkość pojazdu może
zostać zwiększona powyżej prędkości ustawio-
nej. (Skrzynia biegów może przełączyć bieg na
niższy). Wskaźnik [SET] pozostanie na ekranie.

Jeśli pedał gazu zostanie zwolniony z najniższej
pozycji, a pojazd zwolni do ustawionej prędkoś-
ci, ogranicznik ponownie się włączy, utrzymując
prędkość maksymalną pojazdu.

Gdy zostanie wykonana jedna z poniższych
czynności, ogranicznik prędkości wyłączy się i
zgasną wskaźniki [LIMIT] i [SET]. Użycie tych me-
tod anulowania ograniczenia prędkości wykasu-
je wartości ustawień z pamięci ogranicznika
prędkości.

• Wciśnij główny przełącznik ogranicznika prędkoś-
ci.

• Wciśnij główny przełącznik (MAIN) konwencjonal-
nego tempomatu lub główny przełącznik (MAIN)
systemu inteligentnego tempomatu (ICC).

Usterka ogranicznika prędkości
Jeśli w systemie ogranicznika prędkości wystąpi
usterka, wskaźnik [SET] na ekranie informacji o
pojeździe zacznie migać. Wyłącz główny prze-
łącznik (MAIN) ogranicznika prędkości i dokonaj
przeglądu systemu w ośrodku INFINITI lub w pro-
fesjonalnej stacji obsługi.

1. Przełącznik RES/+ (Wznów/Przyspiesz)

2. Przełącznik SET/– (Ustaw/Jazda na luzie)

3. Przełącznik CANCEL (ANULOWANIA)

4. Główny przełącznik tempomatu

OSTRZEŻENIE

• Zawsze przestrzegaj ograniczeń prędkości i nie
ustawiaj prędkości powyżej nich.

• Nie używaj tempomatu podczas jazdy w opisanych
poniżej warunkach. Użycie tempomatu w takich
warunkach może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem i w rezultacie doprowadzić do wypadku.

– Kiedy nie ma możliwości utrzymania sta-
łej prędkości pojazdu

– Podczas jazdy w dużym ruchu drogowym

– Podczas jazdy w ruchu drogowym z różną
prędkością

– Podczas jazdy w warunkach silnego wia-
tru

– Podczas jazdy po stromych lub krętych
drogach

– Podczas jazdy po śliskich nawierzchniach
(ze względu na deszcz, śnieg, lód, itd.)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
TEMPOMATU

• W razie usterki tempomatu, wyłącza się on automa-
tycznie. Wskaźnik [SET] na ekranie informacji o po-
jeździe miga, aby ostrzec kierowcę.

• Jeśli temperatura cieczy chłodzącej silnik nadmier-
nie wzrośnie, system tempomatu automatycznie
się wyłączy.

• Jeśli miga wskaźnik [SET], wyłącz głównym prze-
łącznikiemj4 tempomat i dokonaj przeglądu sys-
temu w centrum INFINITI lub w profesjonalnej stacji
obsługi.

• Wskaźnik [SET] może migać, gdy główny przełącz-
nik tempomatuj4 jest włączony i naciskany jest
przełącznik <RES/+>j1 , <SET/–>j2 lub <CANCEL>
j3 . Aby prawidłowo ustawić system tempomatu,
skorzystaj z opisanych poniżej procedur:

OBSŁUGA TEMPOMATU
Tempomat umożliwia jazdę ze stałą prędkością
powyżej 40 km/godz. (25 MPH) (model z silni-
kiem VQ) lub 30 km/godz. (20 MPH) (model z

SSD1065Z

TEMPOMAT (jeśli na wyposażeniu)
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silnikiem Diesla 2,2 l) bez trzymania nogi na
pedale gazu.

Tempomat wyłącza się automatycznie, gdy pręd-
kość pojazdu spada o ponad 13 km/godz.
(8 MPH) (model z silnikiem VQ) lub 30 km/godz.
(20 MPH) (model z silnikiem Diesla 2,2 l) poniżej
ustawionej prędkości.

Przesunięcie dźwigni skrzyni biegów do pozycji
N (neutralnej) spowoduje wyłączenie tempoma-
tu i wskaźnika [SET].

Włączanie tempomatu
Naciśnij GŁÓWNY przełącznik tempomatu j4 .
Na ekranie informacji o pojeździe zapalony zos-
tanie wskaźnik CRUISE.

Ustawianie prędkości jazdy
1. Przyspiesz do pożądanej prędkości.

2. Naciśnij i zwolnij przełącznik <SET/–>j2 .

3. Na ekranie informacji o pojeździe zaświeci
się wskaźnik [SET].

4. Zdejmij stopę z pedału gazu.

Pojazd będzie utrzymywał ustawioną prędkość.

Ustawiona prędkość będzie wyświetlana na
ekranie informacji o pojeździe. Jednostka pręd-
kości może być wyświetlana w “km/h” lub
“MPH”. (Patrz: “Ekran informacji o pojeździe” w roz-
dziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

Wyprzedzanie innego pojazdu:

Wciśnij pedał gazu, aby przyspieszyć. Po zwol-
nieniu pedału gazu, pojazd powróci do ustawio-
nej poprzednio prędkości.

Pojazd może nie utrzymać ustawionej prędkości
podczas jazdy w górę lub w dół stromych wznie-
sień. W takich sytuacjach jedź bez tempomatu.

Przestawianie na niższą prędkość:

Użyj którejkolwiek z opisanych poniżej metod,
aby przestawić pojazd na niższą prędkość.

• Stuknij lekko stopą w pedał hamulca. Kiedy pojazd
osiągnie pożądaną prędkość, naciśnij i zwolnij
przełącznik <SET/–>j2 .

• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik <SET/–>j2 . Kie-
dy pojazd osiągnie pożądaną prędkość, zwolnij
przełącznik <SET/–>j2 .

• Naciśnij i szybko zwolnij przełącznik <SET/–>j2 .
Zmniejszy to prędkość pojazdu o około 1 km/h
(1 MPH).

Przestawianie na większą prędkość:

Użyj którejkolwiek z opisanych poniżej metod,
aby przestawić pojazd na większą prędkość.

• Naciśniesz pedał gazu. Kiedy pojazd osiągnie po-
żądaną prędkość, naciśnij i zwolnij przełącznik
<SET/–>j2 .

• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik <RES/+>j1 , Kie-
dy pojazd osiągnie żądaną prędkość, zwolnij prze-
łącznik <RES/+>j1 .

• Naciśnij i szybko zwolnij przełącznik <RES/+>j1 .
Zwiększy to prędkość pojazdu o około 1 km/h
(1 MPH).

Powrót do ustawionej wstępnie prędkości:

Naciśnij i zwolnij przełącznik <RES/+>j1 .

Tempomat wznowi jazdę z ostatnio ustawioną
prędkością, gdy prędkość pojazdu przekroczy
40 km/godz. (25 MPH) (model z silnikiem VQ)
lub 30 km/godz. (20 MPH) (model z silnikiem
Diesla 2,2 l).

Anulowanie ustawionej prędkości
jazdy
Użyj którejkolwiek z opisanych poniżej metod,
aby anulować ustawioną prędkość.

• Naciśnij przełącznik <CANCEL>j3 . Wskaźnik [SET]
zgaśnie.

• Stuknij stopą w pedał hamulca. Wskaźnik [SET]
zgaśnie.

• Naciśnij GŁÓWNY przełącznik tempomatu j4 .
Wskaźniki [SET] i [CRUISE] zgasną.
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System inteligentnego tempomatu (ICC) utrzy-
muje wybraną odległość od pojazdu jadącego
przed Tobą w zakresie nieprzekraczającym usta-
wionej prędkości i mieszczącym się w przedziale
podanym poniżej:

• od 0 do 180 km/h (od 0 do 112 mph)

Kierowca może ustawić stałą prędkość w poniż-
szym zakresie:

• od 32 do 180 km/h (od 20 do 112 mph)

Inteligentny tempomat (ICC) można ustawić w
jednym z dwu jego trybów.

• Tryb kontroli odległości między pojazdami:

Aby utrzymywać wybraną odległość od po-
jazdu z przodu, jadąc z ustawioną wstępnie
prędkością.

• Konwencjonalny tryb tempomatu (ze stałą pręd-
kością):

Aby jechać z ustawioną wstępnie prędkością.

OSTRZEŻENIE

• W trybie tempomatu zawsze kieruj pojazdem
ostrożnie i z uwagą. Przed skorzystaniem z inteli-
gentnego tempomatu (ICC) dokładnie przeczytaj
ze zrozumieniem Podręcznik użytkownika. Aby
uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci, nigdy nie
oczekuj, że tempomat zapobiegnie wypadkom lub
będzie kontrolował prędkość pojazdu w krytycz-

nych sytuacjach. Tempomatu (ICC) używaj tylko
przy odpowiednich warunkach na jezdni oraz w
ruchu drogowym.

• W trybie konwencjonalnym tempomatu (ze stałą
prędkością), nie usłyszysz brzęczyka ostrzegają-
cego Cię przed zbyt bliską jazdą za pojazdem z
przodu. Zwracaj szczególną uwagę na odległość
pomiędzy Twoim pojazdem, a pojazdem jadącym z
przodu. W przeciwnym przypadku mogłoby dojść
do zderzenia.

Tempomatu (ICC) nie można używać, gdy włą-
czony jest ogranicznik prędkości. (Patrz: “Ogra-
nicznik prędkości” we wcześniejszej części rozdziału,
aby zapoznać się z obsługą ogranicznika pręd-
kości).

SYSTEM INTELIGENTNEGO TEMPOMATU (ICC)
(jeśli na wyposażeniu)
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1. Tryb kontroli odległości między pojazdami

2. Konwencjonalny tryb tempomatu (jazda ze
stałą prędkością)

Naciśnij GŁÓWNY przełącznikjA , aby wybrać
tryb kontroli odległości między pojazdamij1
lub konwencjonalny tryb tempomatu (ze stałą
prędkością)j2 .

Zawsze zatwierdzaj ustawienie na wyświetlaczu
tempomatu (ICC).

Aby wybrać tryb kontroli odległości między po-
jazdamij1 , naciśnij szybko i zwolnij GŁÓWNY
przełącznik (MAIN)jA Aby wybrać konwencjo-
nalny tryb tempomatu (ze stałą prędkością)j2 ,
naciśnij i przytrzymaj główny przełącznik jA
dłużej niż około 1,5 sekundy.

Po włączeniu trybu kontroli nie może on zostać
zmieniony na inny tryb tempomatu. Aby zmienić
tryb tempomatu, naciśnij raz główny przełącznik
(MAIN), wyłączając system. Następnie, naciśnij

ponownie główny przełącznik (MAIN), aby z po-
wrotem włączyć system i wybrać pożądany tryb
tempomatu.

Aby bliżej zapoznać się z trybem kontroli odleg-
łości między pojazdami, przeczytaj dalszy opis.
Aby zapoznać się z konwencjonalnym trybem
tempomatu (ze stałą prędkością), patrz: “Kon-
wencjonalnytryb tempomatu (jazda ze stałą
prędkością)” w dalszej części rozdziału.

WYBÓR TRYBU KONTROLI ODLEGŁOŚCI
MIĘDZY POJAZDAMI
Aby wybrać tryb kontroli odległości między po-
jazdamij1 , naciśnij szybko i zwolnij GŁÓWNY
przełącznik (MAIN)jA

TRYB KONTROLI ODLEGŁOŚCI MIĘDZY
POJAZDAMI
W trybie kontroli odległości pomiędzy pojazda-
mi system inteligentnego tempomatu (ICC) auto-
matycznie utrzymuje wybraną odległość od po-
jazdu jadącego z przodu, dostosowując się do
prędkości tego pojazdu (do ustawionego pozio-
mu prędkości) lub utrzymuje ustawioną pręd-
kość, gdy droga z przodu jest pusta.

Dzięki inteligentnemu tempomatowi (ICC) kie-
rowca może utrzymać taką samą prędkość, jak
pozostałe pojazdy bez potrzeby ciągłego dosto-
sowywania ustawionej prędkości, jak w przy-
padku zwykłego tempomatu.

SSD1124Z
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
STOSOWANIU TRYBU KONTROLI
ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY POJAZDAMI

System ma za zadanie wspomagać kierowanie
pojazdu, gdy jedzie on za innym pojazdem tym
samym pasem i w tym samym kierunku.

Jeśli czujnik radarowyjA wykryje wolniej po-
ruszający się pojazd z przodu, system zmniejszy

prędkość Twojego pojazdu tak, aby jechał w wy-
branej odległości za pojazdem z przodu.

W razie potrzeby system automatycznie kontro-
luje przepustnicę i uruchamia hamulce (do ok.
40% mocy hamowania pojazdu).

Zasięg wykrywania czujnika wynosi to około
200 m (650 stóp).

OSTRZEŻENIE

• System tempomatu tylko wspomaga kierowcę i nie
jest urządzeniem ostrzegającym lub zapobiegają-
cym kolizjom. Odpowiedzialnością kierowcy jest
pozostawanie czujnym, bezpieczne prowadzenie
pojazdu oraz jego kontrolowanie w każdym mo-
mencie.

• Przeznaczeniem tempomatu jest jego wykorzysta-
nie na prostych, suchych, otwartych drogach z ma-
łym ruchem pojazdów. Systemu tego nie należy
używać w ruchu miejskim lub w zatłoczonych ob-
szarach.

• System nie dostosuje się automatycznie do warun-
ków na drodze. Systemu należy używać w miejs-
cach o płynnym przepływie ruchu drogowego. Nie
używaj tego systemu na krętych lub oblodzonych
drogach, w rzęsistym deszczu lub we mgle.

Czujnik radarowy nie wykrywa następujących
obiektów:

• Stojących lub wolno poruszających się pojazdów

• Przechodniów lub przedmiotów znajdujących się
na jezdni

• Pojazdów zbliżających się z przodu na tym samym
pasie

• Motocykli nie jadących zbieżnie z torem jazdy Two-
jego pojazdu na danym pasie ruchu

OSTRZEŻENIE

• Ponieważ wydajność funkcji kontroli odległości
między pojazdami ma swoje ograniczenia, nigdy
nie polegaj wyłącznie na systemie inteligentnego
tempomatu (ICC). System ten nie skoryguje nie-
dbałej, nieuważnej lub roztargnionej jazdy oraz
nie poradzi sobie ze słabą widocznością w
deszczu, mgle lub innych złych warunkach pogo-
dowych. Zmniejsz prędkość pojazdu, naciskając na
pedał hamulca zależnie od odległości od pojazdu z
przodu oraz warunków jazdy, aby utrzymać bez-
pieczny dystans między pojazdami.

• Jeśli pojazd z przodu zatrzymuje się, twój samo-
chód zwalnia do całkowitego zatrzymania się,
według ograniczeń systemu tempomatu. Tempo-
mat wyłączy się, jeśli stwierdzi, że pojazd zatrzy-
mał się i usłyszysz dźwięk ostrzegawczy. Aby za-
pobiec dalszemu ruchowi pojazdu, kierowca musi
wcisnąć pedał hamulca.

JVS0498XZ

Model z silnikiem benzynowym

JVS0496XZ

Model z silnikiem Diesla
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• System może nie wykryć pojazdu z przodu w pew-
nych warunkach drogowych lub pogodowych. Aby
uniknąć wypadków, nigdy nie używaj inteligentne-
go tempomatu (ICC) w następujących warunkach:

– Na drogach krętych lub o dużym nasileniu
ruchu.

– Na śliskich nawierzchniach pokrytych,
np.: lodem lub śniegiem, itp.

– W złych warunkach pogodowych (deszcz,
mgła, śnieg, itp.)

– Gdy na czujniku systemu znajdują się
krople deszczu, śnieg lub zabrudzenia.

– Na stromych drogach przy jeździe w dół
(pojazd może przekroczyć ustawioną
prędkość, a częste hamowanie może do-
prowadzić do przegrzania hamulców)

– Na często powtarzających się stromych
podjazdach i zjazdach

– Gdy warunki ruchu drogowego utrudniają
utrzymanie właściwej odległości pomię-
dzy pojazdami z powodu częstego przy-
spieszania i hamowania.

– Podczas ciągnięcia przyczepy lub holo-
wania innego pojazdu (Europa)

• W pewnych warunkach na jezdni lub w ruchu dro-
gowym jakiś pojazd lub obiekt może nieoczekiwa-
nie pojawić się w zasięgu wykrywania czujnika i
spowodować automatyczne hamowanie. Może za-

istnieć potrzeba kontroli odległości od innych po-
jazdów przy użyciu pedału gazu. Zawsze zachowuj
czujność i unikaj używania inteligentnego tempo-
matu (ICC) w warunkach, które nie są zalecane w
tym rozdziale.

OBSŁUGA TRYBU KONTROLI
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY POJAZDAMI

Zawsze zwracaj uwagę na kierowanie pojazdem
i bądź gotowy do mechanicznego skorygowania

odległości do pojazdu z przodu. Tryb kontroli
odległości między pojazdami w inteligentnym
tempomacie (ICC) może nie utrzymać wybranej
odległości między pojazdami (dystansu za po-
jazdem z przodu) lub wybranej prędkości w pew-
nych warunkach.

Tryb kontroli odległości między pojazdami uży-
wa czujnikajA umieszczonego za dolną atrapą
przedniego zderzaka, który wykrywa pojazdy ja-
dące przed Tobą. Zasadniczo, czujnik wykrywa
sygnały pochodzące od świateł odblaskowych
pojazdu jadącego z przodu. Dlatego też, jeśli
czujnik nie będzie mógł wykryć odbicia od po-
jazdu z przodu, system inteligentnego tempo-
matu (ICC) może nie utrzymać wybranej odleg-
łości.

Poniżej wymieniono niektóre warunki, w których
czujnik nie może wykryć sygnałów:

• Gdy pole wykrywania czujnika jest ograniczone z
powodu rozchlapywanego przez pojazdy śniegu
lub błota

• Gdy w Twoim pojeździe znajduje się zbyt ciężki
ładunek na tylnym siedzeniu lub w przedziale ba-
gażowym.

System inteligentnego tempomatu (ICC) został
tak zaprojektowany, aby automatycznie spraw-
dzać działanie czujnika, zgodnie z ograniczenia-
mi systemu. Gdy obszar czujnika na przednim
zderzaku pokryty jest brudem lub jego działanie
jest utrudnione, system automatycznie się wy-

JVS0498XZ

Model z silnikiem benzynowym

JVS0496XZ

Model z silnikiem Diesla
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łączy. Gdy obszar czujnika pokrywa lód, przeźro-
czysta lub półprzeźroczysta torba winylowa,
itp., system inteligentnego tempomatu (ICC)
może ich nie wykryć. W takim przypadku tryb
kontroli odległości między pojazdami może nie
wyłączyć się i system może nie być w stanie
utrzymać wybranej odległości od pojazdu z
przodu. Pamiętaj o regularnej kontroli i
czyszczeniu obszaru czujnika.

Tryb kontroli odległości między pojazdami
utrzymuje wybraną odległość oraz zmniejsza
prędkość tak, aby dopasować ją do prędkości
pojazdu jadącego z przodu. Tryb ten zredukuje
prędkość pojazdu w razie potrzeby, a jeśli po-
jazd z przodu zatrzyma się, Twój samochód za-
hamuje i również zatrzyma się. System inteli-
gentnego tempomatu (ICC) może jednak użyć
tylko do 40% całkowitej mocy hamowania po-
jazdu. Systemu tego należy używać tylko wtedy,
gdy warunki ruchu drogowego pozwalają na
utrzymanie względnie stałych prędkości pojaz-
dów lub gdy zmieniają się one stopniowo. Jeśli
jakiś pojazd wjedzie na pas jazdy z przodu lub
gdy pojazd jadący z przodu gwałtownie zahamu-
je, odległość pomiędzy pojazdami może się
zmniejszyć, ponieważ system inteligentnego
tempomatu (ICC) nie będzie mógł zahamować
Twojego pojazdu dostatecznie szybko. Gdy tak
się zdarzy, system inteligentnego tempomatu
(ICC) wyda dźwięk ostrzegawczy i sprawi, że wy-

świetlacz systemu będzie migał, aby poinformo-
wać kierowcę o konieczności podjęcia pewnych
działań.

System wyłączy się i usłyszysz dźwięk ostrzega-
wczy, jeśli nie jest wykrywany żaden pojazd z
przodu, a prędkość spadnie poniżej 24 km/h (15
MPH). System przestanie działać również, gdy
Twój pojazd będzie się poruszał szybciej niż
ustawiona maksymalna prędkość.

Patrz punkt “Ostrzeganie o zbliżaniu się” w dalszej
części rozdziału.

Kontroli w trybie sterowania odległością między
pojazdami podlegają następujące elementy:

• Gdy z przodu nie jadą pojazdy, tryb kontroli od-
ległości między pojazdami utrzymuje stałą pręd-
kość ustawioną przez kierowcę. Zakres ustawień
prędkości podano poniżej.

– Od 32 do 180 km/h (od 20 do 112 MPH).

• Gdy z przodu jedzie pojazd, tryb kontroli odległości
między pojazdami dostosowuje prędkość, aby
utrzymać stałą odległość, wybraną przez kierowcę,
od pojazdu jadącego z przodu. Zakres dostosowy-
wanych prędkości zawiera się w limicie ustawionej
prędkości. Jeśli pojazd z przodu zatrzymuje się,
twój samochód zwalnia do całkowitego zatrzyma-
nia się, według ograniczeń systemu tempomatu.
System wyłączy się, gdy wykryje zatrzymanie się
pojazdu, wydając dźwięk ostrzegawczy.

• Gdy pojazd z przodu zjedzie z danego pasa jazdy,
tryb kontroli odległości między pojazdami
przyspieszy i będzie utrzymywać prędkość pojazdu
na ustawionym poziomie.

System inteligentnego tempomatu (ICC) nie kon-
troluje prędkości pojazdu, ani nie ostrzeże Cię,
gdy będziesz zbliżał się do nieruchomych lub
wolno poruszających się pojazdów. Musisz
zwracać uwagę na kierowanie pojazdem, aby
utrzymać odpowiednią odległość od pojazdów z
przodu podczas zbliżania się do bramek przy
wjeździe na autostradę lub miejsc o zagęszczo-
nym ruchu drogowym.
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Strefa wykrywania czujnika radarowego jest
ograniczona. Pojazd jadący z przodu musi znaj-
dować się w strefie wykrywania, aby tryb kontro-
li odległości między pojazdami mógł utrzymać
od niego wybrany dystans.

Pojazd jadący z przodu może opuścić strefę wy-
krywania, ciągle pozostając na tym samym pasie
ruchu. Motocykle jadące z przodu tym samym
pasem mogą nie zostać wykryte, jeśli poruszają
się po obrzeżach pasa. Pojazd, który wjeżdża na
pas ruchu z przodu może nie zostać wykryty do-
póki całkowicie się na nim nie znajdzie. W takim
przypadku system inteligentnego tempomatu
(ICC) może ostrzec Cię miganiem wskaźnika
systemu oraz dźwiękiem ostrzegawczym. Kie-
rowca może być zmuszony do własnoręcznego
kontrolowania odpowiedniej odległości od po-
jazdu jadącego z przodu.

SSD0252Z
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Na drogach wąskich, krętych, stromych, łukowa-
tych lub na drogach w budowie czujnik radarowy
może wykrywać pojazdy jadące innym pasem
lub może tymczasowo nie wykrywać pojazdu ja-
dącego z przodu. Może to spowodować, że sys-
tem inteligentnego tempomatu (ICC) zahamuje
lub przyspieszy pojazd.

Na wykrywanie pojazdów może wpłynąć również
sposób prowadzenia pojazdu (manewry przy
kierowaniu lub położenie na pasie jazdy, itd.)
lub stan pojazdu. W takim przypadku system
inteligentnego tempomatu (ICC) może nieocze-
kiwanie ostrzec Cię miganiem wskaźnika syste-
mu oraz dźwiękiem ostrzegawczym. Będziesz
musiał własnoręcznie kontrolować odpowied-
nią odległość od pojazdu jadącego z przodu.

W czasie jazdy autostradą ze stałą prędkością,
gdy będziesz zbliżał się do poruszającego się
wolniej pojazdu z przodu, inteligentny tempo-
mat (ICC) dostosuje prędkość, aby utrzymać od-
ległość od pojazdu z przodu wybraną przez kie-
rowcę. Jeśli pojazd z przodu zmieni pas jazdy
lub zjedzie z autostrady, inteligentny tempomat
(ICC) zwiększy i utrzyma prędkość na poziomie
ustawionym. Zwracaj uwagę na kierowanie po-
jazdem tak, aby utrzymać nad nim panowanie,
gdy będzie przyspieszał do ustawionej prędkoś-
ci.

Pojazd może nie utrzymać ustawionej prędkości
na krętej lub stromej drodze. W takim przypadku
będziesz musiał własnoręcznie kontrolować
prędkość pojazdu.

SSD0253Z SSD0254Z
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Przełączniki inteligentnego
tempomatu (ICC)
System jest obsługiwany przy pomocy przełącz-
nika głównego oraz czterech przełączników ste-
rowania, które są wszystkie zamontowane w kie-
rownicy.

1. Przełącznik RESUME/ACCELERATE (WZNÓW/
PRZYSPIESZ):

Wznawia jazdę z ustawioną prędkością lub
stopniowo zwiększa prędkość.

2. Przełącznik COAST/SET:

Ustawia pożądaną prędkość jazdy, stopnio-
wo zmniejsza prędkość.

3. Przełącznik anulowania CANCEL:

Wyłącza system, nie kasując ustawionej
prędkości.

4. Przełącznik DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ):

Zmienia utrzymywaną odległość od pojazdu
jadącego z przodu:

• Duża

• Średnia

• Mała

5. Główny przełącznik (MAIN):

Główny przełącznik aktywujący system

6. Główny przełącznik (MAIN) ogranicznika
prędkości [Aby zapoznać się ze szczegółami,
patrz: “Ogranicznik prędkości” we wcześniejszej
części rozdziału, aby uzyskać dodatkowe infor-
macje. Po naciśnięciu tego przełącznika inte-
ligentny tempomat (ICC) wyłącza się.]

Wyświetlacz i wskaźniki systemu ICC
Wyświetlacz jest usytuowany pomiędzy pręd-
kościomierzem i obrotomierzem.

1. Wskaźnik głównego przełącznika (MAIN):

Informuje o uruchomieniu (ON) głównego
przełącznika (MAIN).

2. Wskaźnik wykrywania pojazdu jadącego z
przodu:

Informuje o wykryciu pojazdu jadącego z
przodu.

3. Wskaźnik ustawienia odległości:

Pokazuje wybraną odległość między pojaz-
dami, która została ustawiona przy pomocy
przełącznika DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ).

4. Wskazuje położenie Twojego pojazdu.

5. Wskaźnik ustawionej prędkości pojazdu:

Informuje o ustawionej prędkości pojazdu.
Jednostka może być wyświetlana w “km/h”
lub “MPH” (jeśli na wyposażeniu). (Patrz:
“Ekran informacji o pojeździe” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”).

6. Lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) sys-
temu inteligentnego tempomatu (ICC):

Lampka ta zapala się, gdy inteligentny tem-
pomat (ICC) ma usterkę.
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Po przekręceniu włącznika zapłonu do pozycji
ON, wskaźniki zapalają się tak, jak na rysunku,
w celu sprawdzenia, czy nie spaliła się żarówka
i gasną po włączeniu silnika.

Obsługa trybu kontroli odległości
między pojazdami
Aby włączyć tempomat, naciśnij i szybko zwolnij
GŁÓWNY przełącznik (MAIN)jA . Wskaźnik głów-
nego przełącznika (MAIN), wskaźnik ustawienia

odległości oraz wskaźnik ustawionej prędkości
pojazdu zapalają się, informując o stanie goto-
wości do wprowadzenia ustawień.

Aby ustawić prędkość jazdy, rozwiń żądaną
prędkość, naciśnij przełącznik COAST/SET i
zwolnij go. (Zapalają się wskaźniki wykrywania
pojazdu z przodu, ustawień odległości oraz
ustawień prędkości pojazdu.) Zdejmij stopę z
pedału gazu. Pojazd pozostanie przy ustalonej
prędkości.

Gdy przełącznik COAST/SET jest naciskany w po-
niższych warunkach, systemu nie można usta-
wić i przez około 2 sekundy migają wskaźniki
inteligentnego tempomatu ICC:

• Przy jeździe poniżej 32 km/h (20 MPH), gdy nie jest
wykrywany pojazd z przodu.

• Gdy dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w po-
zycji D, DS (model z silnikiem Diesla 2,2 l) lub w
trybie ręcznej zmiany biegów.

• Gdy zostanie włączony hamulec postojowy.

• Gdy kierowca używa hamulca.

Systemu nie da się ustawić, gdy przełącznik
COAST/SET jest naciskany w opisanych poniżej
warunkach.

Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy i zaczną migać
wskaźniki inteligentnego tempomatu (ICC).

• Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI jest usta-
wione w położeniu SNOW (w celu ustawienia syste-
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mu ICC obróć pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI
z pozycji SNOW w ustawienie innego trybu, naciśnij
główny przełącznik (MAIN), aby wyłączyć system
ICC i zresetuj przełącznik systemu ICC, ponownie
naciskając główny przełącznik (MAIN)).

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczący-
mi pokrętła wyboru trybu jazdy INFINITI,
patrz: “Pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI” we
wcześniejszej części rozdziału.

• Gdy wyłączony jest system kontroli dynamiki po-
jazdu/elektronicznej stabilizacji toru jazdy (VDC/
ESP). [Aby skorzystać z inteligentnego tempomatu
(ICC), włącz system VDC/ESP. Naciśnij główny prze-
łącznik (MAIN), aby wyłączyć inteligentny tempo-
mat (ICC) i zresetuj go, ponownie naciskając główny
przełącznik (MAIN).]

Szczegółowe informacje na temat systemu
kontroli dynamiki pojazdu/elektronicznej
stabilizacji toru jazdy (VDC/ESP), patrz “Sys-
tem elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP)
(Europa)” we wcześniejszej części rozdziału lub
“System kontroli dynamiki pojazdu (VDC) (Rosja i
Ukraina)” we wcześniejszej części rozdziału.

• Gdy działa system zapobiegający blokowaniu się
kół podczas hamowania (ABS) lub system kontroli
dynamiki pojazdu/elektronicznej stabilizacji toru
jazdy (VDC/ESP) (włącznie z systemem kontroli
trakcji).

• Gdy ślizga się koło (Aby użyć systemu inteligentne-
go tempomatu (ICC), upewnij się, czy koła przestały

się ślizgać. Naciśnij główny przełącznik (MAIN),
aby wyłączyć inteligentny tempomat (ICC) i zresetuj
go, ponownie naciskając główny przełącznik
(MAIN).)
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1. Wyświetlacz ustawień systemu, gdy jedzie
pojazd z przodu.

2. Wyświetlacz ustawień systemu, gdy nie ma
pojazdu z przodu.

Działanie systemu

OSTRZEŻENIE

W normalnych warunkach, kontrolując odległość od
pojazdu jadącego z przodu, system ten automatycznie
przyspieszy lub zwolni w zależności od prędkości po-
jazdu z przodu. Wciśnij pedał gazu, aby prawidłowo
zwiększyć prędkość Twojego pojazdu, gdy jest ona
wymagana przy zmianie pasa jazdy. Wciśnij pedał ha-
mulca, gdy chcesz zmniejszyć prędkość, aby utrzymać
bezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu,
gdy ten nagle zahamuje lub inny pojazd nagle zajmie
miejsce przed Tobą. Używając systemu ICC, zawsze
zachowuj czujność.

Kierowca ustawia pożądaną prędkość pojazdu
w oparciu o warunki na drodze. System inteli-
gentnego tempomatu (ICC) utrzymuje ustawioną
prędkość pojazdu w podobny sposób do zwyk-
łego tempomatu, dopóki nie zostanie wykryty
żaden pojazd jadący z przodu.

System inteligentnego tempomatu (ICC) wy-
świetla ustawioną prędkość.

Wykryto pojazd jadący z przodu:

Gdy zostanie wykryty pojazd jadący tym samym
pasem z przodu, system inteligentnego tempo-
matu (ICC) zmniejsza prędkość pojazdu, kontro-
lując pracę przepustnicy oraz uruchamiając ha-
mulce tak, aby dostosować się do prędkości wol-
niej jadącego pojazdu z przodu. System
kontroluje wtedy prędkość pojazdu w oparciu o
prędkość pojazdu z przodu tak, aby utrzymać
wybraną przez kierowcę odległość.

Gdy system inteligentnego tempomatu (ICC)
wykonuje operację hamowania, zapalają się
światła stopu pojazdu.

Podczas działania hamulców możesz słyszeć
hałas i/lub odczuwać wibracje. Nie jest to uster-
ka.

Gdy z przodu zostanie wykryty pojazd, zapala
się wskaźnik wykrywania pojazdu jadącego z
przodu. System inteligentnego tempomatu (ICC)
wyświetli również ustawioną prędkość oraz wy-
braną odległość.

Nie wykryto pojazdu z przodu:

Gdy żaden pojazd nie jest już wykrywany z przo-
du, system inteligentnego tempomatu (ICC)
stopniowo zwiększa prędkość Twojego pojazdu,
aby powrócić do ustawionej poprzednio pręd-
kości. System inteligentnego tempomatu (ICC)
utrzymuje wtedy ustawioną prędkość.

Gdy nie jest już wykrywany żaden pojazd z przo-
du, wskaźnik wykrywania pojazdów jadących z
przodu wyłącza się.

Jeśli z przodu pojawi się jakiś pojazd w czasie
przyspieszania do ustawionej prędkości lub kie-
dykolwiek podczas działania inteligentnego
tempomatu (ICC), system kontroluje odległość
od tego pojazdu.

Gdy nie będzie już wykrywany żaden pojazd przy
prędkości poniżej około 24 km/h (15 MPH), sys-
tem wyłączy się.

SSD1076Z

5-74 Uruchamianie i jazda



Podczas wyprzedzania innego pojazdu wskaź-
nik ustawionej prędkości będzie migał, gdy
prędkość pojazdu przekroczy ustawioną pręd-
kość. Wskaźnik wykrywania pojazdu z przodu
wyłączy się, gdy pas przed Tobą będzie pusty.
Po zwolnieniu pedału pojazd powróci do usta-
wionej poprzednio prędkości.

Pomimo tego, że prędkość Twojego pojazdu jest
ustawiona w systemie inteligentnego tempoma-
tu (ICC), możesz wcisnąć pedał gazu, w razie po-
trzeby, aby raptownie przyspieszyć.

Zmiana ustawionej prędkości pojazdu
Aby anulować wstępnie ustawioną prędkość,
użyj którejkolwiek z następujących metod:

• Naciśnij przycisk anulowania CANCEL. Wskaźnik
ustawionej prędkości pojazdu zgaśnie.

• Stuknij stopą w pedał hamulca. Wskaźnik ustawio-
nej prędkości pojazdu zgaśnie.

• Wyłącz główny przełącznik(MAIN). Zarówno wskaź-
nik głównego przełącznika (MAIN), jak i wskaźnik
ustawionej prędkości pojazdu zgasną.

Aby zwiększyć ustawioną prędkość, użyj jedne-
go z następujących sposobów:

• Naciśniesz pedał gazu. Gdy pojazd osiągnie żąda-
ną prędkość, naciśnij i zwolnij przełącznik COAST/
SET.

• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik ACCELERATE/RE-
SUME. Ustawiana prędkość pojazdu będzie rosła o
około 5 km/h lub 5 MPH.

• Naciśnij, a następnie szybko zwolnij przełącznik
ACCELERATE/RESUME. Za każdym razem, gdy to
zrobisz ustawiana prędkość wzrośnie o około
1 km/h lub 1 MPH.

Aby zmniejszyć ustawioną prędkość, użyj jednej
z następujących metod:

• Lekko stuknij stopą w pedał hamulca. Gdy pojazd
osiągnie żądaną prędkość, naciśnij przełącznik
COAST/SET i zwolnij go.

• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik COAST/SET.
Ustawiana prędkość pojazdu będzie malała o około
5 km/h lub 5 MPH.

• Naciśnij a następnie szybko zwolnij przełącznik
COAST/SET. Za każdym razem, gdy to zrobisz, usta-
wiana prędkość zmaleje o około 1 km/h lub 1 MPH.

Aby powrócić do ustawionej wstępnie prędkoś-
ci, naciśnij i zwolnij przełącznik ACCELERATE/

RESUME. Po przekroczeniu prędkości 32 km/h
(20 MPH), pojazd powróci do ostatniej ustawio-
nej prędkości.

Zmiana ustawionej odległości od
pojazdu jadącego z przodu
Odległość od pojazdu jadącego z przodu może
zostać wybrana w każdym momencie, w zależ-
ności od warunków ruchu drogowego.

Za każdym naciśnięciem przełącznika ODLEG-
ŁOŚCI jA , ustawiana odległość zmieni się na
dużą, średnią, małą i z powrotem na dużą w
takim właśnie porządku.

SSD1077Z
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• Odległość od pojazdu jadącego z przodu będzie się
zmieniać w zależności od prędkości pojazdu. Im
wyższa prędkość pojazdu, tym większa odległość.

• Gdy silnik zostanie wyłączony, ustawiona odleg-
łość zmieni się na “dużą”. (Za każdym ponownym
uruchomieniem silnika początkowe ustawienie od-
ległości to “duża”.)

Ostrzeganie o zbliżaniu się
Jeśli Twój pojazd znajdzie się blisko innego po-
jazdu, który nagle zahamował lub zajechał Ci
drogę, system włączy sygnał dźwiękowy i
wskaźnik systemu ICC, aby Cię ostrzec. Zwolnij,
wciskając pedał hamulca, aby utrzymać
bezpieczną odległość, jeśli:

• Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

• Miga wskaźnik wykrywania pojazdu jadącego z
przodu oraz wskaźnik ustawionej odległości.

Dźwięk ostrzegawczy może się nie pojawić w
pewnych okolicznościach, gdy pojazdy znajdują
się blisko siebie. Oto niektóre przykłady:

• Gdy pojazdy jadą z tą samą prędkością, a odległość
między nimi się nie zmienia.

• Gdy pojazd z przodu jedzie szybciej, a odległość
między pojazdami się zwiększa.

• Gdy inny pojazd zajmuje nagle miejsce przed Two-
im samochodem.

Dźwięk ostrzegawczy nie pojawi się, gdy:

– Twój pojazd zbliża się do innych pojazdów,
które są zaparkowane lub poruszają się wol-
no.

– Gdy wciśnięty jest pedał gazu, który jest nad-
rzędny w stosunku do systemu.

Odległość Wyświetlacz
Przybliżona odległość przy prędkości 100 km/h (60 MPH)

m (stopy)

Duża m 60 (200)

Średnia m 45 (150)

Mała m 30 (90)
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UWAGA

Dźwięk ostrzegający o zbliżaniu się do innego pojazdu
i wskaźnik systemu mogą się włączyć, gdy czujnik
radarowy wykryje obiekty z boku pojazdu lub na po-
boczu drogi. Może to spowodować, że system inteli-
gentnego tempomatu (ICC) zahamuje lub przyspieszy
pojazd. Czujnik radarowy może wykryć takie obiekty
podczas jazdy po krętych, wąskich lub stromych dro-
gach lub przy wchodzeniu lub wychodzeniu z zakrętu.
W takich przypadkach będziesz musiał własnoręcznie
kontrolować odpowiednią odległość od pojazdu jadą-
cego z przodu.

Ponadto, na czułość czujnika może wpłynąć spo-
sób prowadzenia pojazdu (manewry kierownicą
lub położenie na pasie jazdy), jak również wa-
runki drogowe lub stan pojazdu (np., jeśli po-
jazd jest uszkodzony).

Automatycznie anulowanie
Słychać dźwięk ostrzegawczy i tempomat wyłą-
cza się w opisanych poniżej warunkach.

• Gdy z przodu nie jest wykrywany żaden pojazd, a
prędkość spadnie poniżej 24 km/h (15 MPH).

• Gdy system uzna, że pojazd się zatrzymał.

• Gdy dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w po-
zycji D (jazda), DS (jazda sportowa) (model z silni-
kiem Diesla 2,2 l) lub w trybie ręcznej zmiany bie-
gów.

• Gdy zaciągnięty jest hamulec postojowy.

• Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI jest usta-
wione w trybie SNOW.

• Gdy system VDC lub ESP zostanie wyłączony.

• Podczas działania systemu zapobiegającego blo-
kowaniu się kół podczas hamowania (ABS), syste-
mu kontroli dynamiki pojazdu (VDC) lub systemu
elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP) (łącznie
z systemem kontroli trakcji).

• Gdy pomiar odległości jest zaburzony ze względu
na przylegający do czujnika brud lub, gdy jest on
zasłonięty

• Gdy ślizga się jedno z kół

• Gdy sygnał radarowy jest tymczasowo przerwany.

Lampka ostrzegawcza i wyświetlacz
Sytuacja A:

System inteligentnego tempomatu (ICC) zosta-
nie automatycznie wyłączony w następujących
warunkach. Pojawi się dźwięk ostrzegawczy i nie
będzie można ustawić systemu.

• Gdy system VDC lub ESP zostanie wyłączony.

• Podczas działania systemu zapobiegającego blo-
kowaniu się kół podczas hamowania (ABS), syste-
mu kontroli dynamiki pojazdu (VDC) lub systemu
elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP) (łącznie
z systemem kontroli trakcji).

• Gdy ślizga się opona

• Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI jest usta-
wione w trybie SNOW.

SSD1080Z
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Konieczne działanie:

Gdy powyższe warunki ustąpią, wyłącz system,
używając głównego przełącznika systemu inte-
ligentnego tempomatu (MAIN). Aby ponownie z
niego skorzystać, włącz znowu system inteli-
gentnego tempomatu (ICC).

Sytuacja B:

Gdy obszar czujnika radarowego na przednim
zderzaku jest pokryty brudem bądź zasłonięty,
uniemożliwiająca wykrywanie pojazdu jadącego
z przodu, system inteligentnego tempomatu
(ICC) wyłącza się automatycznie.

Słychać dźwiękostrzegawczy, zapala się lampka
ostrzegawcza systemu inteligentnego tempo-
matu (ICC) (pomarańczowa) i pojawia się komu-
nikat [FRONT RADAR OBSTRUCTION].

Konieczne działanie:

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza, zatrzymaj
pojazd w bezpiecznym miejscu, przesuń dźwig-
nię skrzyni biegów w położenie P (parkowanie) i
wyłącz silnik. Gdy sygnał radarowy jest tymcza-
sowo przerwany, oczyść obszar czujnika na
przednim zderzaku i ponownie uruchom silnik.
Jeśli ostrzeżenie [FRONT RADAR OBSTRUCTION]
będzie nadal wyświetlane, dokonaj przeglądu
systemu inteligentnego tempomatu (ICC) w cen-
trum INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.

Sytuacja C:

Gdy system inteligentnego tempomatu (ICC) nie
działa prawidłowo, rozlega się dźwięk ostrzega-
wczy i zapala się lampka ostrzegawcza systemu
ICC (pomarańczowa).

Konieczne działanie:

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza, zaparkuj
pojazd w bezpiecznym miejscu. Wyłącz silnik,
włącz go ponownie, wznów jazdę i ustaw system
utrzymywania stałej prędkości jazdy.

Jeśli nie jest możliwe ustawienie systemu i
wskaźnik nie gaśnie, może oznaczać to, że sys-
tem inteligentnego tempomatu (ICC) ma uster-
kę. Pomimo, że pojazd ciągle nadaje się do jazdy
w normalnych warunkach, oddaj go do przeglą-
du w ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej sta-
cji obsługi.

JVS0481XZ

SSD0979Z JVS0498XZ

Model z silnikiem benzynowym
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Konserwacja czujnika

Czujnik systemu ICCjA jest zlokalizowany za
dolną atrapą przedniego zderzaka.

Aby system inteligentnego tempomatu (ICC)
działał prawidłowo, pamiętaj o przestrzeganiu
następujących zasad:

• Należy zawsze utrzymywać czystość obszaru czuj-
nika na przednim zderzaku. Wycieraj go ostrożnie
miękką tkaniną, aby uniknąć uszkodzenia.

• Uważać, żeby nie uderzać i nie uszkodzić miejsc
wokół czujnika. Nie dotykaj i nie usuwaj wkrętu
znajdującego się na czujniku. Majstrowanie przy
wkręcie mogłoby doprowadzić do awarii lub uster-
ki. Gdy czujnik zostanie zniszczony w wyniku wy-
padku, skontaktuj się z ośrodkiem INFINITI lub z
profesjonalną stacją obsługi.

• Nie zakrywać ani nie naklejać naklejek czy innych
obiektów na przedni zderzak w pobliżu obszaru
czujnika. Mogłoby to doprowadzić do awarii lub
usterki.

• Nie przyczepiać metalowych obiektów w pobliżu
obszaru czujnika (osłon itp.). Mogłoby to doprowa-
dzić do awarii lub usterki.

• Nie zmieniać, usuwać ani nie malować przedniego
błotnika. Przed dostosowaniem do własnych prefe-
rencji bądź odbudową przedniego błotnika, skon-
taktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną sta-
cją obsługi.

OSTRZEŻENIE

W przypadku modelu z silnikiem Diesla systemy te
mogą działać nieprawidłowo, jeśli tablica rejestracyj-
na jest umieszczona w rozbudowanej ramce j3 .
INFINITI zaleca stosowanie wyłącznie bezramkowych
tablic rejestracyjnychj1 lub tablic z normalną ramką
j2 . Skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonal-
ną stacją obsługi w celu uzyskania odpowiednich in-
formacji.

KONWENCJONALNYTRYB TEMPOMATU
(jazda ze stałą prędkością)

Tryb konwencjonalny pozwala na jazdę z pręd-
kością powyżej 40 km/h (25 MPH) bez używania
pedału gazu.

OSTRZEŻENIE

• W konwencjonalnym (utrzymującym stałą pręd-
kość) trybie tempomatu dźwięk ostrzegawczy nie
uprzedza Cię, że znajdujesz się zbyt blisko pojazdu
jadącego z przodu, ponieważ nie jest wykrywana
ani obecność pojazdu z przodu, ani odległość od
tego pojazdu.

• Zwracaj szczególną uwagę na odległość pomiędzy
Twoim pojazdem, a pojazdem jadącym z przodu. W
przeciwnym przypadku mogłoby dojść do zderze-
nia.

• Zawsze potwierdź dane ustawienie na wyświetla-
czu systemu inteligentnego tempomatu (ICC).

• Nie używaj konwencjonalnego (utrzymującego
stałą prędkość) trybu tempomatu podczas jazdy w
następujących warunkach:

– kiedy nie ma możliwości utrzymania jed-
nostajnej prędkości pojazdu

– jeśli na drodze panuje duży ruch lub po-
jazdy nie poruszają się z jednostajną
prędkością

– podczas jazdy po krętych lub stromych
drogach

JVS0496XZ

Model z silnikiem Diesla

JVS0529XZ

Model z silnikiem Diesla
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– podczas jazdy po śliskiej nawierzchni
(deszcz, śnieg, lód, itp.)

– w obszarach, na których wieje mocny
wiatr.

• Użycie tempomatu w takich warunkach może spo-
wodować utratę kontroli nad pojazdem i w rezulta-
cie doprowadzić do wypadku.

Przełącznik konwencjonalnego
(utrzymującego stałą prędkość)
tempomatu.
1. Przełącznik ACCELERATE/RESUME:

Wznawia jazdę z ustawioną prędkością lub
stopniowo zwiększa prędkość.

2. Przełącznik COAST/SET:

Ustawia pożądaną prędkość podróżną,
zmniejsza stopniowo prędkość.

3. Przełącznik anulowania CANCEL:

Wyłącza system, nie kasując ustawionej
prędkości.

4. Główny przełącznik (MAIN):

Główny przełącznik aktywujący system

5. Główny przełącznik (MAIN) ogranicznika
prędkości [Aby zapoznać się ze szczegółami,
patrz: “Ogranicznik prędkości” we wcześniejszej
części rozdziału, aby uzyskać dodatkowe infor-
macje. Po naciśnięciu tego przełącznika inte-
ligentny tempomat (ICC) wyłącza się.]

Wyświetlacz i wskaźniki
konwencjonalnego (utrzymującego
stałą prędkość) trybu tempomatu
Wyświetlacz jest usytuowany pomiędzy pręd-
kościomierzem i obrotomierzem.

1. Wskaźnik głównego przełącznika tempomatu
(CRUISE):

Informuje o uruchomieniu (ON) głównego
przełącznika (MAIN).

2. Wskaźnik ustawienia tempomatu (SET):

Jest wyświetlany, gdy prędkość pojazdu jest
kontrolowana przez konwencjonalny tryb
tempomatu (utrzymujący stałą prędkość).

3. Lampka ostrzegawcza systemu tempomatu:

Zapala się, gdy w systemie tempomatu po-
jawia się usterka.

4. Wskaźnik ustawionej prędkości pojazdu:

Informuje o ustawionej prędkości pojazdu.
Jednostka prędkości może być wyświetlana
w “km/h” lub “MPH”. (Patrz: “Ekran informacji
o pojeździe” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełącz-
niki”).

SSD1064Z

SSD1125Z

SSD1126Z
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Obsługa konwencjonalnego
(utrzymującego stałą prędkość) trybu
tempomatu
Aby włączyć konwencjonalny (utrzymujący sta-
łą prędkość) tryb tempomatu, naciśnij i przy-
trzymaj główny przełącznik (MAIN)jA dłużej niż
około 1,5 sekundy.

Po włączeniu głównego przełącznika (MAIN), na
ekranie informacji o pojeździe wyświetlany jest
ekran konwencjonalnego trybu tempomatu
(utrzymującego stałą prędkość) oraz wskaźnik
[CRUISE]. Po przytrzymaniu głównego przełącz-
nika (MAIN) dłużej niż około 1,5 sekundy wy-
świetlacz systemu inteligentnego tempomatu
(ICC) wyłącza się. Wskaźnik [CRUISE] pozostaje
na ekranie. Możesz teraz ustawić pożądaną
prędkość jazdy. Ponowne naciśnięcie głównego
przełącznika (MAIN) wyłączy system całkowicie.

Gdy włączony jest system wspomagania kontroli
dystansu (DCA), nie można włączyć konwencjo-
nalnego trybu tempomatu (umożliwiającego jaz-
dę ze stałą prędkością), nawet jeśli zostanie na-
ciśnięty i przytrzymany główny przełącznik
(MAIN) tempomatu.

Aby włączyć konwencjonalny (utrzymujący stałą
prędkość) tryb tempomatu, wyłącz system DCA.
Patrz punkt “System wspomagania kontroli dystansu
(DCA) (jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Urucha-
mianie i jazda”.

Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w po-
zycji OFF, tempomat automatycznie się wyłącza.

Aby użyć ponownie systemu inteligentnego tem-
pomatu (ICC), szybko naciśnij i zwolnij główny
przełącznik (tryb kontroli odległości między po-
jazdami) lub naciśnij go i przytrzymaj (konwen-
cjonalny tryb tempomatu).

OSTROŻNIE

Aby uniknąć przypadkowego włączenia tempomatu,
upewnij się, czy główny przełącznik (MAIN) jest wy-
łączony, gdy nie używasz systemu inteligentnego
tempomatu (ICC).

Aby ustawić prędkość jazdy, rozwiń żądaną
prędkość, naciśnij przełącznik COAST/SET i
zwolnij go. (Na wyświetlaczu pojawi się wskaź-
nik [SET]). Zdejmij stopę z pedału gazu. Pojazd
pozostanie przy ustalonej prędkości.

Ustawiona prędkość będzie wyświetlana na
ekranie informacji o pojeździe.

• Aby wyprzedzić inny pojazd, naciśnij pedał ga-
zu. Po zwolnieniu pedału gazu pojazd powró-
ci do ustalonej poprzednio prędkości.

• Pojazd może nie utrzymać ustawionej prędkości
podczas jazdy w górę lub w dół stromych wznie-
sień. Gdy tak się zdarzy, własnoręcznie utrzymaj
prędkość pojazdu.

Aby anulować ustawioną prędkość, użyj które-
gokolwiek z poniższych trzech sposobów:

a. Naciśnij przycisk anulowania CANCEL.
Wskaźnik [SET] zgaśnie.

b. Stuknij stopą w pedał hamulca. Wskaźnik
[SET] zgaśnie.

c. Wyłącz główny przełącznik (MAIN). Wskaźni-
ki [CRUISE] i [SET] zgasną.

Aby zwiększyć ustawioną prędkość, użyj jednej
z trzech następujących metod:

a. Naciśniesz pedał gazu. Gdy pojazd osiągnie
żądaną prędkość, naciśnij i zwolnij przełącz-
nik COAST/SET.

b. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik ACCELERA-
TE/RESUME. Gdy pojazd osiągnie żądaną
prędkość, zwolnij przełącznik.

c. Naciśnij, a następnie szybko zwolnij prze-
łącznik ACCELERATE/RESUME. Za każdym ra-
zem, gdy to zrobisz, ustawiana prędkość
wzrośnie o około 1,6 km/h (1 MPH).

SSD1127Z
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Aby zmniejszyć ustawioną prędkość, użyj jednej
z trzech następujących metod:

a. Lekko stuknij stopą w pedał hamulca. Gdy
pojazd osiągnie żądaną prędkość, naciśnij
przełącznik COAST/SET i zwolnij go.

b. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik COAST/
SET. Zwolnij przełącznik, kiedy pojazd zwolni
do pożądanej prędkości.

c. Naciśnij a następnie szybko zwolnij przełącz-
nik COAST/SET. Za każdym razem, gdy to zro-
bisz, ustawiana prędkość zmaleje o około
1,6 km/h (1 MPH).

Aby powrócić do ustawionej wstępnie prędkoś-
ci, naciśnij i zwolnij przełącznik ACCELERATE/
RESUME. Po przekroczeniu prędkości 40 km/h
(25 MPH), pojazd powróci do ostatniej ustawio-
nej prędkości.

Automatycznie anulowanie
W razie usterki tempomatu, wyłącza się on auto-
matycznie. Wskaźnik SET na ekranie informacji
o pojeździe będzie migał, aby ostrzec kierowcę.

• Gdy pojazd zwolni o 13 km/h (8 MPH) poniżej po-
ziomu ustawionej prędkości

• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej około
32 km/h (20 MPH)

• Gdy dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w po-
zycji D (jazda), DS (jazda sportowa) (model z silni-
kiem Diesla 2,2 l) lub w trybie ręcznej zmiany bie-
gów.

• Gdy działa system kontroli dynamiki pojazdu
(VDC)/elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP)
(włącznie z systemem kontroli trakcji).

• Gdy ślizga się opona

Lampka ostrzegawcza
Gdy system nie działa prawidłowo, pojawia się
dźwięk ostrzegawczy i zapala się lampka ostrze-
gawcza (pomarańczowa) systemu.

Konieczne działanie:

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza, zaparkuj
pojazd w bezpiecznym miejscu. Wyłącz silnik,
włącz go ponownie, wznów jazdę i ponownie
wprowadź ustawienia.

Jeśli niemożliwe jest jego ustawienie lub, gdy
nie gaśnie lampka, może to oznaczać, że w sys-
temie pojawiła się usterka. Pomimo, że pojazd
ciągle nadaje się do jazdy w normalnych warun-
kach, oddaj go do przeglądu w ośrodku INFINITI
lub w profesjonalnej stacji obsługi.

SSD0979Z
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System wspomagania kontroli dystansu (Dis-
tance Control Assist - DCA) uruchamia hamulce
oraz mechanizm podnoszenia pedału gazu w za-
leżności od odległości od pojazdu poprzedzają-
cego i różnicy prędkości w celu utrzymania od-
powiedniego odstępu.

OSTRZEŻENIE

• Korzystając z systemu wspomagania kontroli dys-
tansu, zawsze kieruj pojazdem ostrożnie i z uwagą.
Przed skorzystaniem z systemu DCA dokładnie za-
poznaj się z podręcznikiem użytkownika. Aby unik-
nąć poważnych obrażeń lub śmierci, nigdy nie
oczekuj, że tempomat zapobiegnie wypadkom lub
będzie kontrolował prędkość pojazdu w krytycz-
nych sytuacjach. Z systemu wspomagania kontroli
dystansu należy korzystać tylko w określonych
warunkach jazdy i natężenia ruchu drogowego.

• Jeśli pojazd z przodu zatrzymuje się, twój samo-
chód zwalnia do całkowitego zatrzymania się,
według ograniczeń systemu tempomatu. System
wyłączy się i usłyszysz dźwięk ostrzegawczy, jeśli
system wykryje, że pojazd zatrzymał się. Aby za-
pobiec dalszemu ruchowi pojazdu, kierowca musi
wcisnąć pedał hamulca.

• Gdy kierowca wciska pedał gazu, system DCA nie
włącza hamulców.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
KORZYSTANIA Z SYSTEMU
WSPOMAGANIA KONTROLI DYSTANSU

System ma za zadanie wspomagać kierowcę w
utrzymywaniu odpowiedniego odstępu od po-
jazdu poprzedzającego, poruszającego się tym
samym pasem i w tym samym kierunku.

Jeśli czujnik radarowyjA wykryje wolniej po-
ruszający się pojazd z przodu, system zmniejszy

prędkość tak, aby ułatwić kierowcy utrzymanie
odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedza-
jącego.

W razie potrzeby system automatycznie kontro-
luje przepustnicę i uruchamia hamulce (do ok.
40% mocy hamowania pojazdu).

Zasięg wykrywania czujnika wynosi to około 200
m (650 stóp).

OSTRZEŻENIE

• System tempomatu tylko wspomaga kierowcę i nie
jest urządzeniem ostrzegającym lub zapobiegają-
cym kolizjom. Odpowiedzialnością kierowcy jest
pozostawanie czujnym, bezpieczne prowadzenie
pojazdu oraz jego kontrolowanie w każdym mo-
mencie.

• System nie dostosuje się automatycznie do warun-
ków na drodze. Nie używaj tego systemu na krę-
tych lub oblodzonych drogach, w rzęsistym de-
szczu lub we mgle.

Czujnik radarowy nie wykrywa następujących
obiektów:

• Stojących lub wolno poruszających się pojazdów

• Przechodniów lub przedmiotów znajdujących się
na jezdni

• Pojazdów zbliżających się z przodu na tym samym
pasie

JVS0498XZ

Model z silnikiem benzynowym

JVS0496XZ

Model z silnikiem Diesla

SYSTEM WSPOMAGANIA KONTROLI DYSTANSU
(DCA) (jeśli na wyposażeniu)
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• Motocykli nie jadących zbieżnie z torem jazdy Two-
jego pojazdu na danym pasie ruchu

OSTRZEŻENIE

• Ponieważ działanie funkcji kontroli odległości ma
swoje ograniczenia, nigdy nie polegaj wyłącznie
na systemie wspomagania kontroli dystansu (DC-
A). System ten nie skoryguje niedbałej, nieuważ-
nej lub roztargnionej jazdy oraz nie poradzi sobie
ze słabą widocznością w deszczu, mgle lub innych
złych warunkach pogodowych. Zmniejsz prędkość
pojazdu, naciskając na pedał hamulca zależnie od
odległości od pojazdu z przodu oraz warunków
jazdy, aby utrzymać bezpieczny dystans między
pojazdami.

• System może nie wykryć pojazdu z przodu w pew-
nych warunkach drogowych lub pogodowych. Aby
uniknąć wypadków, nigdy nie używaj systemu DCA
w następujących warunkach:

– Na drogach krętych.

– Na śliskich nawierzchniach pokrytych,
np.: lodem lub śniegiem, itp.

– W złych warunkach pogodowych (deszcz,
mgła, śnieg, itp.)

– Gdy czujnik systemu pokryty jest
deszczem, śniegiem lub brudem.

– Na stromych zjazdach (częste hamowanie
może spowodować przegrzanie hamul-
ców).

– Na często powtarzających się stromych
podjazdach i zjazdach

– Podczas ciągnięcia przyczepy lub holo-
wania innego pojazdu (Europa)

• W pewnych warunkach na jezdni lub w ruchu dro-
gowym jakiś pojazd lub obiekt może nieoczekiwa-
nie pojawić się w zasięgu wykrywania czujnika i
spowodować automatyczne hamowanie. Może za-
istnieć potrzeba kontroli odległości od innych po-
jazdów przy użyciu pedału gazu. Zawsze zachowuj
czujność i unikaj używania systemu DCA w sytua-
cjach, w których nie jest to zalecane w niniejszym
rozdziale.

DZIAŁANIE SYSTEMU DCA

Pamiętaj, aby być zawsze skoncentrowanym na
prowadzeniu pojazdu i bądź gotowy do mecha-
nicznego skorygowania odległości do pojazdu z
przodu. W niektórych warunkach system wspo-
magania kontroli dystansu (DCA) nie będzie
mógł uruchomić hamulców.

JVS0498XZ

Model z silnikiem benzynowym

JVS0496XZ

Model z silnikiem Diesla

5-84 Uruchamianie i jazda



System DCA wykorzystuje czujnik radarowyjA
umieszczony za dolną atrapą przedniego zde-
rzaka do wykrywania pojazdów jadących przed
Tobą.

Poniżej wymieniono niektóre warunki, w których
czujnik nie może wykryć sygnałów:

• Gdy pole wykrywania czujnika jest ograniczone z
powodu rozchlapywanego przez pojazdy śniegu
lub błota

• Gdy w Twoim pojeździe znajduje się zbyt ciężki
ładunek na tylnym fotelu lub w przedziale bagażo-
wym.

System DCA automatycznie testuje działanie
czujnika. Gdy obszar czujnika na przednim zde-
rzaku pokryty jest brudem lub jego działanie jest
utrudnione, system automatycznie się wyłączy.
Gdy obszar czujnika pokrywa lód, przezroczysta
lub półprzezroczysta torba winylowa itp., sys-
tem DCA może ich nie wykryć. W takich przy-
padkach system DCA może nie utrzymać odpo-
wiedniej odległości od pojazdu przed Tobą. Pa-
miętaj o regularnej kontroli i czyszczeniu
obszaru czujnika.

System DCA ma za zadanie wspomagać kierow-
cę w utrzymywaniu odpowiedniego odstępu od
pojazdu poprzedzającego. System odpowiednio
obniża prędkość, a jeśli pojazd z przodu zatrzy-
ma się, Twój samochód także zwolni aż do całko-
witego zatrzymania się. System DCA może jed-
nak użyć tylko do 40% całkowitej mocy hamowa-

nia pojazdu. Jeśli jakiś pojazd wjedzie na pas
jazdy z przodu lub gdy pojazd jadący z przodu
gwałtownie zahamuje, odległość pomiędzy po-
jazdami może się zmniejszyć, ponieważ system
DCA nie będzie mógł zahamować Twojego po-
jazdu dostatecznie szybko. W takiej sytuacji sys-
tem DCA uruchomi sygnał dźwiękowy, a wskaź-
nik systemu zacznie migać, informując kierowcę
o konieczności interwencji.

Patrz punkt “Ostrzeganie o zbliżaniu się” w dalszej
części rozdziału.

Aby pomóc kierowcy w utrzymaniu odpowied-
niego odstępu od pojazdu poprzedzającego,
system jedynie włącza hamulce i uruchamia me-
chanizm podnoszenia pedału gazu. Do kierowcy
należy naciskanie pedału gazu.

System DCA nie kontroluje prędkości pojazdu,
ani nie ostrzega Cię, gdy zbliżasz się do stoją-
cych w miejscu lub wolno poruszających się po-
jazdów. Musisz zwracać uwagę na kierowanie
pojazdem, aby utrzymać odpowiednią odległość
od pojazdów z przodu.
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Zasięg działania czujnika jest ograniczony. Aby
system mógł odpowiednio zareagować, pojazd
musi znaleźć się w zasięgu działania czujnika.

Pojazd jadący z przodu może opuścić strefę wy-
krywania, ciągle pozostając na tym samym pasie
ruchu. Motocykle jadące z przodu tym samym
pasem mogą nie zostać wykryte, jeśli poruszają
się po obrzeżach pasa. Pojazd, który wjeżdża na
pas ruchu z przodu może nie zostać wykryty do-
póki całkowicie się na nim nie znajdzie. W takim
przypadku system może ostrzec Cię miganiem
wskaźnika systemu oraz dźwiękiem ostrzega-
wczym. Kierowca może być zmuszony do włas-
noręcznego kontrolowania odpowiedniej od-
ległości od pojazdu jadącego z przodu.

SSD0252Z
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Na drogach wąskich, krętych, stromych, łukowa-
tych lub na drogach w budowie czujnik może wy-
krywać pojazdy jadące innym pasem lub może
tymczasowo nie wykrywać pojazdu jadącego
przed Tobą. Może to spowodować nieprawidło-
we działanie systemu.

Na wykrywanie pojazdów może wpłynąć również
sposób prowadzenia pojazdu (manewry przy
kierowaniu lub położenie na pasie jazdy, itd.)
lub stan pojazdu. W takim przypadku system
może nieoczekiwanie ostrzec Cię miganiem
wskaźnika systemu oraz dźwiękiem ostrzega-
wczym. Będziesz musiał własnoręcznie kontro-
lować odpowiednią odległość od pojazdu jadą-
cego z przodu.

Wyświetlacz i wskaźniki systemu DCA
Wyświetlacz znajduje się pomiędzy prędkościo-
mierzem i obrotomierzem.

1) Wskaźnik przełącznika systemu wspomaga-
nia kontroli dystansu (DCA):

Informuje, że przełącznik systemów aktyw-
nego wspomagania kierowcy jest włączony.

2) Wskaźnik wykrywania pojazdu jadącego z
przodu:

Informuje o wykryciu pojazdu jadącego z
przodu.

3) Lampka ostrzegawcza systemu wspomaga-
nia kontroli dystansu (pomarańczowa):

Lampka zapala się, jeśli w systemie DCA wy-
kryto usterkę.

SSD0253Z SSD0994Z
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Obsługa systemu DCA
System DCA włącza się, gdy zostanie naciśnięty
przełącznik systemów aktywnego wspomagania
kierowcy na kierownicy przy włączonej opcji
[Distance Control Assist] w menu ustawień na
środkowym wyświetlaczu. Po włączeniu syste-
mu wspomagania kontroli dystansu (DCA) zapa-
la się wskaźniksystemu DCA na ekranie informa-
cji o pojeździe.

Po włączeniu systemu wspomagania kontroli
dystansu (DCA) zapala się wskaźnik systemu
DCA na ekranie informacji o pojeździe.

System włącza się, gdy prędkość pojazdu prze-
kracza 5 km/h (3 MPH).

Aktywacja/dezaktywacja systemu DCA w menu
ustawień:

W celu aktywowania lub dezaktywowania syste-
mu DCA wykonaj poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk<SETTING>j1 i przy pomocy
sterownika INFINITI podświetl klawisz [Driver
Assist] na wyświetlaczu. Następnie naciśnij
przycisk <ENTER>j2 .

2. Podświetl klawisz [Vehicle Control Features] i
naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

3. Podświetl klawisz [Distance Control Assist],
wybierz pozycję [ON] (włączony) lub OFF (wy-
łączony) i naciśnij przycisk <ENTER>j2 .

Opis systemów LDP i BSI, patrz “System ostrzega-
nia przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu (LDW)/
system zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu (LDP) (jeśli na wyposażeniu)” we wcześniejszej
części rozdziału oraz “Systemy sygnalizacji martwego
pola (BSW)/eliminacji martwego pola/zapobiegania
kolizjom (jeśli na wyposażeniu)” w dalszej części roz-
działu

SSD0995Z

SSD1098Z

SSD1134Z

Przykład

SSD1116Z
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System wspomagania kontroli dystansu (DCA)
nie działa w następujących warunkach (wskaź-
nik przełącznika systemu DCA miga):

• Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI jest usta-
wione w położeniu SNOW (aby włączyć system DC-
A, obróć pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITY z po-
zycji SNOW w ustawienie innego trybu, a następnie
włącz przełącznik systemów aktywnego wspoma-
gania kierowcy.)

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczący-
mi pokrętła wyboru trybu jazdy INFINITI,
patrz: “Pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

• Gdy wyłączony jest system VDC lub ESP. (Aby sko-
rzystać z systemu DCA, włącz system VDC lub ESP,
a następnie naciśnij przełącznik systemów aktyw-
nego wspomagania kierowcy.)

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczący-
mi systemu ESP lub VDC, patrz: “System kon-

troli dynamiki pojazdu (VDC) (Rosja i Ukraina)” we
wcześniejszej części rozdziału lub “System elek-
tronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP) (Europa)” we
wcześniejszej części rozdziału.

• Podczas działania systemu zapobiegającego blo-
kowaniu się kół podczas hamowania (ABS), syste-
mu kontroli dynamiki pojazdu (VDC) lub systemu
elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP) (łącznie
z systemem kontroli trakcji).

System DCA nie działa, jeśli włączony jest kon-
wencjonalny (utrzymujący stałą prędkość jazdy)
tryb tempomatu. (Aby skorzystać z systemu DC-
A, wyłącz konwencjonalny (utrzymujący stałą
prędkość jazdy) tryb tempomatu, a następnie
naciśnij przełącznik systemów aktywnego
wspomagania kierowcy.)

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi
konwencjonalnego trybu tempomatu, patrz:
“System inteligentnego tempomatu (ICC) (jeśli na
wyposażeniu)” we wcześniejszej części rozdziału.

System DCA wyłącza się automatycznie w chwili
wyłączenia silnika.

SSD0996Z
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Działanie systemu
1. Wyświetlacz ustawień systemu, gdy jedzie

pojazd z przodu

2. Wyświetlacz ustawień systemu, gdy nie ma
pojazdu z przodu

OSTRZEŻENIE

System wspomagania kontroli dystansu(DCA) auto-
matycznie włącza hamulce pojazdu, aby ułatwić kie-
rowcy utrzymywanie odpowiedniego odstępu od po-
jazdu poprzedzającego. Jeśli inny pojazd nagle zaj-
edzie Ci drogę lub jeśli pojazd jadący przed Tobą
gwałtownie zahamuje, użyj pedału hamulca, aby
utrzymać od nich bezpieczną odległość. Używając
systemu DCA, zawsze zachowuj czujność.

System DCA w normalnych warunkach jazdy po-
maga kierowcy utrzymywać odpowiedni odstęp

od pojazdu poprzedzającego przez włączanie
hamulców i uruchamianie mechanizmu podno-
szenia pedału gazu.

Gdy z przodu zostanie wykryty pojazd:

Zaświeci się wskaźnik wykrycia pojazdu jadące-
go z przodu.

Gdy pojazd zbliży się do innego pojazdu
jadącego z przodu:

• Jeśli kierowca nie naciska pedału gazu, system włą-
czy hamulce w celu płynnego wyhamowania pojaz-
du do odpowiedniej prędkości. Jeśli pojazd z przo-
du zatrzymuje się, twój samochód zwalnia do cał-
kowitego zatrzymania się, według ograniczeń
systemu tempomatu.

• Jeśli kierowca naciska pedał gazu, system włączy
mechanizm podnoszenia pedału do góry, aby ułat-
wić kierowcy zwolnienie pedału gazu.

Gdy kierowca musi wcisnąć pedał hamulca:

System ostrzega kierowcę przy pomocy dźwięku
ostrzegawczego i migającego wskaźnika wykry-
cia pojazdu jadącego z przodu. Jeśli kierowca
naciska pedał gazu po ostrzeżeniu, system włą-
czy mechanizm podnoszenia pedału do góry,
wskazując, że kierowca powinien nacisnąć pe-
dał hamulca.

Gdy system DCA uruchamia hamulce, zapalają
się światła stopu pojazdu.

W czasie pracy hamulca może być słychać pe-
wien hałas. Nie jest to usterka.

OSTRZEŻENIE

• Jeśli wskaźnik wykrycia pojazdu z przodu nie świe-
ci się, system nie kontroluje strefy przed pojazdem
i nie ostrzega kierowcy.

• Nigdy nie wkładaj stopy pod pedał hamulca. Twoja
stopa może zostać przygnieciona, gdy system bę-
dzie sterował pedałem hamulca.

• W zależności od położeniu pedału gazu, system
może nie umożliwić kierowcy odpowiedniego
zwolnienia pedału.

• Jeśli pojazd z przodu zatrzyma się, w ramach ogra-
niczeń systemu Twój samochód także zwolni aż do
całkowitego zatrzymania się. Po wykryciu, że po-
jazd zatrzymał się, system wyłączy kontrolę hamo-
wania i uruchomi sygnał ostrzegawczy. Aby zapo-
biec dalszemu ruchowi pojazdu, kierowca musi

SSD0997Z
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wcisnąć pedał hamulca. (System automatycznie
wznowi kontrolę hamowania, gdy prędkość pojaz-
du przekroczy 5 km/h (3 MPH).)

Ręczne wstrzymanie działania systemu:

Wykonanie poniższych czynności powoduje
wstrzymanie działania określonych funkcji sys-
temu.

• System DCA wyłączy sterowanie pedałem gazu, je-
śli kierowca dociśnie pedał gazu, gdy jest on pod-
noszony przez mechanizm systemu.

• Gdy kierowca naciska pedał gazu, system nie ste-
ruje hamowaniem pojazdu.

• Gdy kierowca naciska pedał hamulca, system nie
steruje hamowaniem pojazdu i nie włącza ostrze-
żeń.

• Jeśli zostanie włączony system inteligentnego tem-
pomatu (ICC), system DCA wyłączy się.

Ostrzeganie o zbliżaniu się
Jeśli Twój pojazd znajdzie się blisko innego po-
jazdu, który nagle zahamował lub zajechał Ci
drogę, system włączy sygnał dźwiękowy i
wskaźnik systemu DCA, aby Cię ostrzec. Zwolnij,
wciskając pedał hamulca, aby utrzymać
bezpieczną odległość, jeśli:

• Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

• Wskaźnik wykrycia pojazdu jadącego z przodu mi-
ga.

Dźwięk ostrzegawczy może się nie pojawić w
pewnych okolicznościach, gdy pojazdy znajdują
się blisko siebie. Oto niektóre przykłady:

• Gdy pojazdy jadą z tą samą prędkością, a odległość
między nimi się nie zmienia.

• Gdy pojazd z przodu jedzie szybciej, a odległość
między pojazdami się zwiększa.

• Gdy inny pojazd zajmuje nagle miejsce przed Two-
im samochodem.

Ostrzeżenie dźwiękowe nie rozlega się, gdy Twój
pojazd zbliża się do innych pojazdów, które są
zaparkowane lub poruszają się z małą prędkoś-
cią.

UWAGA

Dźwięk ostrzegający o zbliżaniu się do innego pojazdu
i wskaźnik systemu mogą się włączyć, gdy czujnik
radarowy wykryje obiekty z boku pojazdu lub na po-
boczu drogi. Może to spowodować, że system DCA za-
hamuje lub przyspieszy pojazd. Czujnik radarowy mo-
że wykryć takie obiekty podczas jazdy po krętych,
wąskich lub stromych drogach lub przy wchodzeniu
lub wychodzeniu z zakrętu. W takich przypadkach bę-
dziesz musiał własnoręcznie kontrolować odpowied-
nią odległość od pojazdu jadącego z przodu.

Ponadto, na czułość czujnika może wpłynąć spo-
sób prowadzenia pojazdu (manewry kierownicą
lub położenie na pasie jazdy), jak również wa-
runki drogowe lub stan pojazdu (np., jeśli po-
jazd jest uszkodzony).

Automatycznie anulowanie
Sytuacja A:

System wspomagania kontroli dystansu zosta-
nie automatycznie wyłączony w poniższych wa-
runkach. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a
wskaźnik przełącznika systemu wspomagania
kontroli dystansu (DCA) zacznie migać. Włącze-
nie systemu nie będzie możliwe.

• Gdy zostanie wyłączony system kontroli dynamiki
pojazdu/elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(VDC/ESP).

• Podczas działania systemu VDC/ESP lub ABS
(włącznie z systemem kontroli trakcji).

• Gdy pokrętło wyboru trybu jazdy INFINITI jest usta-
wione w trybie SNOW.

• Gdy sygnał radarowy jest tymczasowo przerwany.

SSD0996Z
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Środki zaradcze:

Po ustąpieniu powyższych warunków wyłącz
system przełącznikiem systemów aktywnego
wspomagania kierowcy. Włącz system DCA, jeśli
ponownie chcesz go używać.

Sytuacja B:

Gdy obszar czujnika radarowego na przednim
zderzaku jest pokryty brudem uniemożliwiają-
cym wykrywanie pojazdu jadącego z przodu,
system DCA wyłącza się automatycznie.

Słychać sygnał dźwiękowy, zapala się lampka
ostrzegawcza systemu (pomarańczowa) i poja-
wia się ostrzeżenie [FRONT RADAR OBSTRUC-
TION].

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza, zatrzymaj
pojazd w bezpiecznym miejscu, przesuń dźwig-
nię skrzyni biegów w położenie P (parkowanie) i
wyłącz silnik. Gdy sygnał radarowy jest tymcza-
sowo przerwany, oczyść obszar czujnika na

przednim zderzaku i ponownie uruchom silnik.
Jeżeli ostrzeżenie [FRONT RADAR OBSTRUCTION]
będzie wyświetlane nadal, dokonaj przeglądu
systemu DCA w centrum INFINITI lub w profesjo-
nalnej stacji obsługi.

Sytuacja C:

Gdy system DCA nie działa prawidłowo, słychać
dźwięk ostrzegawczy i zapala się lampka ostrze-
gawcza systemu (“CRUISE”, pomarańczowa).

Środki zaradcze:

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza, zatrzymaj
pojazd w bezpiecznym miejscu, przesuń dźwig-
nię skrzyni biegów w położenie P (parkowanie).
Wyłącz silnik, włącz go ponownie i włącz system
DCA.

Jeśli nie jest możliwe włączenie systemu i
wskaźnik nie gaśnie, może to oznaczać, że w
systemie wystąpiła usterka. Pomimo, że pojazd

ciągle nadaje się do jazdy w normalnych warun-
kach, oddaj go do przeglądu w ośrodku INFINITI
lub w profesjonalnej stacji obsługi.

Konserwacja czujnika
Czujnik jest wspólny dla systemu DCA oraz sys-
temu inteligentnego tempomatu (ICC) i znajduje
się za dolną atrapą przedniego zderzaka.

Aby zapoznać się z procedurą konserwacji czuj-
nika, patrz: “Konserwacja czujnika” we wcześniej-
szej części rozdziału.

JVS0482XZ
SSD0999Z
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System awaryjnego hamowania wspiera kierow-
cę w razie zagrożenia kolizją z pojazdem jadą-
cym z przodu tym samym pasem ruchu.

System awaryjnego hamowania wykorzystuje
czujnik radarowy jA zlokalizowany za dolną
atrapą przedniego błotnika, służący do pomiaru
odległości od pojazdu jadącego z przodu tym
samym pasem ruchu.

System awaryjnego hamowania działa przy
prędkościach powyżej 5 km/h (3 MPH). Jeśli ist-
nieje ryzyko zderzenia, system awaryjnego ha-
mowania emituje ostrzeżenie wizualne i dźwię-
kowe oraz wypycha pedał gazu do góry. Jeżeli
kierowca zwolni pedał gazu, system awaryjnego
hamowania stosuje częściowe hamowanie. Jeśli
kierowca nie podejmie działań, system awaryj-
nego hamowania emituje drugie ostrzeżenie wi-
zualne i dźwiękowe oraz stosuje intensywniej-
sze hamowanie.

OSTRZEŻENIE

• System awaryjnego hamowania stanowi dodatko-
we wsparcie dla kierowcy. Nie zastępuje on uwagi
kierowcy na warunki ruchu ani jego odpowiedzial-
ności do bezpiecznej jazdy. System nie zapobiega
wypadkom z powodu lekkomyślności czy niebez-
piecznej techniki jazdy.

• System awaryjnego hamowania nie działa we
wszystkich warunkach jazdy, ruchu oraz warun-
kach pogodowych i drogowych.

DZIAŁANIE SYSTEMU
Ostrzeżenie Wizualne Dźwiękowe

Pierwsze
ostrzeżenie m Dzwonek

Drugie
ostrzeżenie m

Wysoko-
tonowy

dzwonek

System awaryjnego hamowania działa, gdy po-
jazd jest prowadzony z prędkością powyżej
5 km/h (3 MPH).

Jeśli wykryte zostanie ryzyko zderzenia z przo-
du, system awaryjnego hamowania wygeneruje
pierwsze ostrzeżenie dla kierowcy poprzez za-
palenie lampki ostrzegawczej na ekranie infor-
macji o pojeździe oraz wyemitowanie ostrzeże-
nia dźwiękowego. Dodatkowo system awaryjne-
go hamowania wypycha pedał gazu do góry.
Jeżeli kierowca zwolni pedał gazu, system stosu-
je częściowe hamowanie.

Jeśli kierowca zastosuje szybkie i mocne hamo-
wanie po ostrzeżeniu, a system awaryjnego ha-
mowania wykryje, że jest jeszcze możliwość zde-
rzenia z przodu, system automatycznie zwięk-
szy siłę hamowania.

Jeżeli kolizja będzie nieunikniona, a kierowca
nie podejmie żadnego działania, system awaryj-
nego hamowania wygeneruje drugie ostrzeże-

JVS0498XZ

Model z silnikiem benzynowym

JVS0496XZ

Model z silnikiem Diesla

SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA (jeśli na
wyposażeniu)
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nie wizualne (migająca lampka) i dźwiękowe
oraz zastosuje automatyczne, intensywniejsze
hamowanie.

UWAGA

Światła stopu pojazdu włączą się w przypadku hamo-
wania zainicjowanego przez system awaryjnego ha-
mowania.

W zależności od prędkości pojazdu i odległości
od pojazdu jadącego z przodu, jak i warunków
jezdnych i drogowych, system może pomóc kie-
rowcy uniknąć zderzenia z przodu lub złagodzić
jego skutki, jeżeli kolizja będzie nieunikniona.

Jeśli kierowca obsługuje kierownicę, przyspie-
szenie lub hamowanie, system awaryjnego ha-
mowania zadziała później lub nie zadziała wca-
le.

System awaryjnego hamowania nie będzie dzia-
łał w następujących warunkach:

• Gdy kierownica zostanie skręcona w stopniu nie-
zbędnym do uniknięcia kolizji.

• Gdy pedał gazu jest wciśnięty.

• Gdy nie jest już wykrywany pojazd jadący z przodu.

Jeśli system awaryjnego hamowania zatrzymał
pojazd, pojazd pozostanie w bezruchu przez
około 2 sekundy zanim zostaną zwolnione ha-
mulce.

OSTRZEŻENIE

• Czujnik radarowy nie wykrywa następujących
obiektów:

– Pieszych, zwierząt lub przeszkód na dro-
dze

– Pojazdy jadące z naprzeciwka.

– Pojazdów przejeżdżających prostopadle

• Czujnik radarowy ma pewne ograniczenia działa-
nia. W przypadku pojazdów stojących system awa-
ryjnego hamowania nie działa, gdy pojazd jest pro-
wadzony z prędkością powyżej ok. 70 km/h
(45 MPH).

• Czujnik radarowy może nie wykryć pojazdu jadące-
go z przodu w następujących warunkach:

– Jeżeli brud, lód, śnieg lub inny materiał
pokrywa czujnik radarowy.

– Jeżeli występują zakłócenia z innymi
urządzeniami radarowymi.

– Jeżeli jadące pojazdy rozchlapują śnieg
lub błoto.

– Jeżeli pojazd jadący z przodu jest wąski
(np. motocykl).

– Podczas jazdy na stromym zjeździe ze
wzniesienia lub na drodze z ostrymi za-
krętami.

– Podczas ciągnięcia przyczepy lub holo-
wania innego pojazdu (dla Europy).

• W niektórych warunkach drogowych system awa-
ryjnego hamowania może nieoczekiwanie wy-
pchnąć pedał gazu do góry lub zastosować częś-
ciowe hamowanie. Gdy konieczne jest przyspie-
szenie, należy nadal naciskać pedał gazu, aby
uchylić działanie systemu.

• Droga hamowania zwiększa się na śliskich
nawierzchniach.

• Nadmierny hałas może zagłuszać dźwięk brzęczy-
ka ostrzegawczego, który może być niesłyszalny.
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Włączanie/wyłączanie systemu
awaryjnego hamowania

Aby włączyć lub wyłączyć system awaryjnego
hamowania, wykonaj poniższe kroki.

1. Naciśnij przycisk SETTING j1 i za pomocą
sterownika INFINITI podświetl klawisz “Driver
Assistance” lub “Driver Assist” na wyświetla-
czu. Następnie naciśnij przycisk ENTERj2 .

2. Podświetl klawisz “Forward Emergency Bra-
king”, wybierz pozycję ON (aktywny) lub OFF
(nieaktywny) i naciśnij przycisk ENTERj2 .

Gdy system awaryjnego hamowania jest wyłą-
czony, lampka ostrzegawcza systemu awaryjne-
go hamowania (pomarańczowa) będzie świecić.

System awaryjnego hamowania włącza się auto-
matycznie przy ponownym uruchomieniu silni-
ka.

UWAGA

Jeżeli system awaryjnego hamowania zostanie włą-
czony (ON) lub wyłączony (OFF), systemu ostrzegania
przed kolizjami z przodu zostanie także odpowiednio
włączony (ON) lub wyłączony (OFF).

System tymczasowo niedostępny
Sytuacja A:

Gdy czujnik radarowy odbiera zakłócenia z inne-
go źródła radarowego, co uniemożliwia wykrycie
pojazdu z przodu, system awaryjnego hamowa-

SSD1097Z

Typ A

SSD1098Z

Typ B

SSD1134Z

Przykład

JVS0474XZ

NSD556
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nia automatycznie się wyłącza. Lampka ostrze-
gawcza systemu awaryjnego hamowania (poma-
rańczowa) zaświeci się.

Środki zaradcze:

Jeżeli powyższe warunki ustąpią, działanie sys-
temu awaryjnego hamowania zostanie wzno-
wione automatycznie.

Sytuacja B:

Gdy obszar czujnika na przednim zderzaku jest
pokryty brudem bądź zasłonięty, co uniemożli-
wia wykrywanie pojazdu jadącego z przodu, sys-
temu awaryjnego hamowania wyłącza się auto-
matycznie. Lampka ostrzegawcza systemu awa-
ryjnego hamowania (pomarańczowa) zapali się,
a na ekranie informacji o pojeździe pojawi się
komunikat ostrzegawczy “FRONT RADAR OB-
STRUCTION”.

Środki zaradcze:

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza (pomarań-
czowa), zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejs-
cu, przesuń dźwignię skrzyni biegów w położe-
nie “P” (parkowanie) i wyłącz silnik. Oczyść po-
krywę radaru na dolnej atrapie za pomocą
miękkiej ściereczki, po czym ponownie uruchom
silnik. Jeśli lampka ostrzegawcza nadal się świe-
ci, oddaj pojazd do kontroli systemu awaryjnego
hamowania do centrum INFINITI lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

Sytuacja C:

Gdy siłownik pedału gazu wykryje, że wewnętrz-
na temperatura silnika jest wysoka, system awa-
ryjnego hamowania wyłączy się automatycznie.
Lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego ha-
mowania (pomarańczowa) zaświeci się.

Środki zaradcze:

Jeżeli powyższe warunki ustąpią, działanie sys-
temu awaryjnego hamowania zostanie wzno-
wione automatycznie.

Usterka systemu
Jeśli system awaryjnego hamowania nie działa
prawidłowo, zostanie on automatycznie wyłą-
czony, zostanie wyemitowany dźwięk ostrzega-
wczy i zapali się lampka ostrzegawcza systemu
awaryjnego hamowania (pomarańczowa).

Środki zaradcze:

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza (pomarań-
czowa), zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejs-
cu i przesuń dźwignię skrzyni biegów w położe-
nie “P” (parkowanie). Wyłącz i ponownie włącz
silnik. Jeśli lampka ostrzegawcza nadal się świe-
ci, oddaj pojazd do kontroli systemu awaryjnego
hamowania do centrum INFINITI lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

Konserwacja czujnika
Aby zapoznać się z procedurą konserwacji czuj-
nika radarowego, patrz: “Konserwacja czujnika” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.
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System ostrzegania przed kolizjami z przodu
może zaalarmować kierowcę w przypadku gwał-
townego hamowania drugiego pojazduj2 jadą-
cego przed pojazdem z przoduj1 na tym samym
pasie ruchu.

DZIAŁANIE SYSTEMU

System ostrzegania przed kolizjami z przodu wy-
korzystuje czujnik radarowyjA zlokalizowany
za dolną atrapą przedniego zderzaka do pomia-
ru odległości do drugiego pojazdu z przodu ja-
dącego tym samym pasem ruchu. System
ostrzegania przed kolizjami z przodu działa przy
prędkościach powyżej 5 km/h (3 MPH). W razie
potencjalnego zagrożenia kolizją z przodu, sys-

JVS0294XZ

JVS0498XZ

SSD0749Z

Wskaźnik wykrycia pojazdu jadącego z przodu

PREDYKCYJNY SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJAMI Z PRZODU (jeśli na wyposażeniu)
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tem ostrzegania przed kolizjami z przodu ostrze-
że kierowcę miganiem wskaźnika wykrycia po-
jazdu jadącego z przodu, jak również emitując
dźwięk ostrzegawczy.

Środki ostrożności dotyczące systemu
ostrzegania przed kolizjami z przodu

OSTRZEŻENIE

• System ostrzegania przed kolizjami z przodu zos-
tał zaprojektowany do ostrzegania kierowcy przed
zderzeniami, jednak im nie zapobiega. Odpowie-
dzialnością kierowcy jest pozostawanie czujnym,
bezpieczne prowadzenie pojazdu oraz jego kontro-
lowanie w każdym momencie.

• Czujnik radarowy nie wykrywa następujących
obiektów:

– Pieszych, zwierząt lub przeszkód na dro-
dze

– Pojazdy jadące z naprzeciwka.

– Pojazdów przejeżdżających prostopadle

• System ostrzegania przed kolizjami z przodu nie
działa, gdy pojazd jadący z przodu jest pojazdem
wąskim, np. motocykl.

• Czujnik radarowy może nie wykryć drugiego po-
jazdu jadącego z przodu w następujących warun-
kach:

– Pada śnieg lub silny deszcz

– Brud, lód, śnieg lub inny materiał pokry-
wa czujnik radarowy

– Występują zakłócenia z innymi urządze-
niami radarowymi

– Jadące pojazdy rozchlapują śnieg lub bło-
to

– Jazda w tunelu

– Ciągnięcie przyczepy lub holowanie inne-
go pojazdu (Europa)

JVS0295XZ
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OSTRZEŻENIE

• Czujnik radarowy może nie wykrywać drugiego po-
jazdu, jeżeli pojazd z przodu jest holowany.

• Gdy odległość od pojazdu jadącego z przodu jest
zbyt mała, wiązka z czujnika radarowego jest przy-
słonięta.

JVS0296XZ

JVS0297XZ
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OSTRZEŻENIE

• Czujnik radarowy może nie wykrywać drugiego po-
jazdu podczas jazdy na stromym zboczu lub na
bardzo krętych drogach.

• Nadmierny hałas może zagłuszać dźwięk ostrzega-
wczy, który może być niesłyszalny.

UWAGA

Jeżeli system awaryjnego hamowania zostanie włą-
czony (ON) lub wyłączony (OFF), system ostrzegania
przed pojazdami z przodu zostanie także odpowiednio
włączony (ON) lub wyłączony (OFF). System tymczasowo niedostępny

Sytuacja A:

Gdy czujnik radarowy odbiera zakłócenia z inne-
go źródła radarowego, co uniemożliwia wykrycie
pojazdu z przodu, predykcyjny system ostrzega-
nia przed kolizjami automatycznie się wyłącza.
Lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego ha-
mowania (pomarańczowa) zaświeci się.

Środki zaradcze:

Jeżeli powyższe warunki ustąpią, działanie pre-
dykcyjnego systemu ostrzegania przed kolizja-
mi z przodu zostanie wznowione automatycznie.

Sytuacja B:

Gdy obszar czujnika na przednim zderzaku jest
pokryty brudem bądź zasłonięty, co uniemożli-
wia wykrywanie pojazdu jadącego z przodu, pre-
dykcyjny system ostrzegania przed kolizjami z
przodu wyłącza się automatycznie. Lampka
ostrzegawcza systemu awaryjnego hamowania
(pomarańczowa) zapali się, a na ekranie infor-
macji o pojeździe pojawi się komunikat ostrze-
gawczy [FRONT RADAR OBSTRUCTION].

Środki zaradcze:

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza (pomarań-
czowa), zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejs-
cu, przesuń dźwignię skrzyni biegów w położe-
nie “P” (parkowanie) i wyłącz silnik. Oczyść po-
krywę radaru na dolnej atrapie za pomocą
miękkiej ściereczki, po czym ponownie uruchom
silnik. Jeśli lampka ostrzegawcza nadal się świe-
ci, oddaj pojazd do kontroli predykcyjnego sys-
temu ostrzegania przed kolizjami z przodu do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

JVS0298XZ

NSD556

Lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego hamowania
(pomarańczowa)
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Usterka systemu
Jeśli predykcyjny system ostrzegania przed ko-
lizjami z przodu nie działa prawidłowo, zostanie
automatycznie wyłączony, zostanie wyemitowa-
ny dźwięk ostrzegawczy i zapali się lampka
ostrzegawcza systemu awaryjnego hamowania
(pomarańczowa).

Środki zaradcze:

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza (pomarań-
czowa), zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejs-
cu i przesuń dźwignię skrzyni biegów w położe-
nie “P” (parkowanie). Wyłącz i ponownie włącz
silnik. Jeśli lampka ostrzegawcza nadal się świe-
ci, oddaj pojazd do kontroli predykcyjnego sys-
temu ostrzegania przed kolizjami z przodu do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

Konserwacja czujnika
Aby zapoznać się z procedurą konserwacji czuj-
nika radarowego, patrz “Konserwacja czujnika” we
wcześniejszej części rozdziału

Przestrzeganie poniższych prostych wskazówek
pozwoli na uzyskanie optymalnego dla pojazdu
zużycia paliwa oraz ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery.

1. Płynnie naciskaj pedał gazu i pedał hamulca.

• Unikaj gwałtownego ruszania i zatrzymywania
się.

• Jeśli to możliwe, płynnie naciskaj pedał gazu i
pedał hamulca.

• Staraj się utrzymywać stałą prędkość i wyko-
rzystywać hamowanie silnikiem.

2. Utrzymuj stałą prędkość.

• Obserwuj i staraj się przewidzieć sytuację na
drodze, ograniczając do minimum konieczność
zatrzymywania pojazdu.

• Dostosowuj prędkość do sygnalizacji świetlnej,
tak aby jak najrzadziej zatrzymywać pojazd.

• Utrzymywanie stałej prędkości pozwala ograni-
czyć liczbę postojów na czerwonym świetle i
zmniejszyć zużycie paliwa.

3. Utrzymuj ekonomiczną prędkość i odległość
od innych uczestników ruchu drogowego.

• Przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz nie-
przekraczanie prędkości 97 km/h (60 MPH)
(gdzie taka prędkość jest dozwolona) pozwala
zmniejszyć zużycie paliwa dzięki ograniczeniu
oporu aerodynamicznego.

• Utrzymywanie bezpiecznej odległości od
poprzedzających pojazdów ogranicza koniecz-
ność niepotrzebnego hamowania.

• Obserwacja i dostosowywanie prędkości do sy-
tuacji na drodze pozwala ograniczyć koniecz-
ność częstego hamowania i przyspieszania.

• Dobieraj odpowiedni zakres przełożeń do wa-
runków panujących na drodze.

4. Korzystaj z tempomatu.

• Korzystanie z tempomatu podczas jazdy na au-
tostradzie pozwala utrzymywać stałą prędkość.

• Tempomat jest szczególnie skuteczny w ograni-
czaniu zużycia paliwa podczas jazdy po płaskiej
drodze.

5. Planuj podróż najkrótszą trasą.

• Korzystaj z mapy lub systemu nawigacji (jeśli
na wyposażeniu), aby określić optymalną trasę
pozwalającą skrócić czas podróży.

6. Unikaj jazdy na biegu jałowym.

• Wyłączanie silnika, gdy jest to bezpieczne, w
przypadku postojów przekraczających 30–60
sekund pozwala ograniczyć zużycie paliwa i
emisji spalin.

7. Korzystaj z elektronicznych opłat za drogi
płatne.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OGRANICZANIA ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
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• Elektroniczne opłacenie przejazdu drogą płatną
pozwala często na jazdę oddzielnym pasem, po-
zwalającym uniknięcia zatrzymywania się w
punkcie wnoszenia opłat.

8. Rozgrzewanie silnika zimą.

• Staraj się ograniczać pracę silnika na wolnych
obrotach w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

• W większości pojazdów wystarczające jest oko-
ło 30 sekund pracy silnika na wolnych obrotach
od momentu rozruchu, aby skutecznie rozpro-
wadzić olej silnikowy przed rozpoczęciem jaz-
dy.

• Pojazd szybciej uzyska prawidłową temperatu-
rę roboczą podczas jazdy, niż podczas pracy na
wolnych obrotach.

9. Niedopuszczanie do nadmiernego nagrzewa-
nia pojazdu.

• Jeśli to możliwe parkuj pojazd w zabudowanych
lub zacienionych miejscach.

• Otwarcie okien przed rozpoczęciem jazdy w roz-
grzanym pojeździe pozwoli szybciej obniżyć
temperaturę wewnętrzną i zmniejszy zużycie
energii przez klimatyzację.

10. Nie przewoź zbyt ciężkich ładunków.

• Przed rozpoczęciem jazdy wyjmij niepotrzeb-
ne przedmioty z pojazdu, aby zmniejszyć jego
masę.

• Przyspieszaj powoli i płynnie. Prowadź pojazd z
jednostajną prędkością przy stałym kącie nachyle-
nia pedału gazu.

• Na autostradzie prowadź pojazd z umiarkowaną
prędkością. Jazda z dużą prędkością zwiększa zu-
życie paliwa.

• Unikaj zbędnego hamowania i zatrzymywania po-
jazdu. Utrzymuj bezpieczną odległość od pojazdów
znajdujących się przed Tobą.

• Dobieraj odpowiedni zakres przełożeń do warun-
ków panujących na drodze.

• Unikaj pozostawiania silnika na biegu jałowym, je-
śli nie jest to konieczne.

• Utrzymuj silnik prawidłowo wyregulowany.

• Postępuj zgodnie z zalecanym harmonogramem
konserwacji.

• Utrzymuj prawidłowe ciśnienie powietrza w opo-
nach. Zbyt niskie ciśnienie powoduje szybsze zuży-
wanie się opon i zwiększa zużycie paliwa.

• Sprawdzaj pojazd pod kątem prawidłowego usta-
wienia kół. Nieprawidłowe ustawienie kół powodu-
je szybsze zużywanie się opon i zwiększa zużycie
paliwa.

• Praca klimatyzatora obniża wydajność zużycia pa-
liwa. Używaj klimatyzatora tylko wtedy, gdy jest to
konieczne.

• Z punktu widzenia wydajności zużycia paliwa, pod-
czas jazdy z wyższą prędkością bardziej korzystne
jest włączenie klimatyzatora i pozostawienie okien
zamkniętych w celu zmniejszenia oporów powie-
trza.

• Używaj oleju silnikowego o zalecanej lepkości.
( “Zalecane rodzaje i dozowanie płynów/smarów”
strona 9-2)

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA I OGRANI-
CZENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
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OSTRZEŻENIE

• Nie parkuj pojazdu nad materiałami palnymi, taki-
mi jak sucha trawa, papier czy szmaty. Mogą one
się zapalić i spowodować pożar.

• Procedury bezpiecznego parkowania wymagają
zaciągnięcia hamulca ręcznego i przestawienia
dźwigni skrzyni biegów w położenie P (parkowa-
nie). Jeśli powyższe wymogi nie zostaną spełnio-
ne, pojazd może się niespodziewanie poruszyć lub
zacząć się toczyć, doprowadzając do wypadku.

• Po zaparkowaniu pojazdu pamiętaj, aby przesunąć
dźwignię skrzyni biegów na pozycję P (parkowa-
nie). Dźwigni skrzyni biegów nie można przesunąć
z pozycji P (parkowanie) na inny bieg bez wciśnię-
cia pedału hamulca nożnego.

• Nie pozostawiaj w pojeździe dzieci bez opieki. Mo-
gą niechcący uruchomić przełączniki lub elementy
sterowania pojazdu. Dzieci pozostawione bez
opieki mogą stać się ofiarą poważnych wypadków.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci poprzez
niezamierzone użycie pojazdu i/lub jego syste-
mów, nie zostawiaj dzieci, osób, które wymagają
pomocy innych, ani zwierząt bez opieki w samo-
chodzie. Dodatkowo temperatura wewnątrz za-
mkniętego pojazdu w ciepły dzień może szybko
wzrosnąć do poziomu, który stwarza znaczne ryzy-
ko obrażeń lub śmierci u ludzi i zwierząt.

1. Mocno zaciągnij hamulec postojowy.

2. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

3. Aby zapobiec stoczeniu się pojazdu między
poruszające się samochody, obróć koła tak
jak pokazano na rysunku.

PRZODEM W DÓŁ PRZY KRAWĘŻNIKUj1

Skręć koła do krawężnika i pozwól, aby koło po
stronie krawężnika delikatnie się o niego oparło.
Zaciągnij hamulec postojowy.

SSD0488Z

Model z kierownicą po lewej stronie (LHD)

SSD0489Z

Model z kierownicą po prawej stronie (RHD)

PARKOWANIE
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PRZODEM POD GÓRĘ PRZY KRAWĘŻNIKUj2

Skręć koła w stronę ulicy (przeciwną do krawęż-
nika) i pozwól, aby koło po stronie krawężnika
delikatnie się o niego oparło. Zaciągnij hamulec
postojowy.

PRZODEM W DÓŁ LUB POD GÓRĘ BEZ KRAWĘŻNI-
KAj3

Skręć koła w kierunku pobocza tak, aby pojazd
nie stoczył się na środek drogi, jeśli się poruszy.
Zaciągnij hamulec postojowy.

4. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.
OSTRZEŻENIE

• System czujników parkowania służy zwiększeniu
wygody kierowcy, jednak nie zastępuje poprawne-
go cofania. Zawsze obejrzyj się i sprawdź, czy mo-
żesz bezpiecznie cofnąć. Zawsze cofaj powoli.

• Zapoznaj się z ograniczeniami systemu czujników
parkowania opisanymi w tym rozdziale. Złe warun-
ki pogodowe mogą negatywnie wpłynąć na działa-
nie systemu czujników parkowania, powodując
między innymi ich nieprawidłowe uruchamianie
się i obniżenie sprawności.

• System nie został zaprojektowany do zapobiega-
nia uderzeniom w małe lub poruszające się obiek-
ty.

• System ten ma za zadanie pomóc kierowcy do-
strzec duże, nieruchome obiekty, zapobiegając
uszkodzeniu pojazdu. System nie wykrywa

niewielkich przedmiotów poniżej linii zderzaka ani
takich, które znajdują się zbyt blisko zderzaka lub
na ziemi.

• Jeśli listwa zderzaka ulegnie uszkodzeniu, w któ-
rym zostanie trwale zniekształcona lub wygięta,
zasięg czujnika może się zmienić, powodując fał-
szywe alarmy lub nieprawidłowe pomiary odleg-
łości do przeszkód.

OSTROŻNIE

Unikaj nadmiernego hałasu w kabinie, aby zawsze wy-
raźnie słyszeć ostrzeżenia dźwiękowe.

System czujników parkowania generuje sygnał
dźwiękowy informujący kierowcę o przeszko-
dach znajdujących się w pobliżu zderzaka. Gdy
jest włączona (ON) opcja [Parking Sensor Dis-
play], wskaźnik (czujników parkowania) pojawia
się również na środkowym wyświetlaczu. (Patrz:
“Wskaźnik czujników parkowania” w dalszej części
rozdziału). System wykrywa przeszkody z przodu

SSD0602Z

SYSTEM PRZEDNICH I TYLNYCH CZUJNIKÓW PARKOWANIA (jeśli na wyposażeniu)
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pojazdu, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje
się w położeniu D (jazda do przodu) lub DS (jazda
sportowa) (model z silnikiem Diesla 2,2 l), oraz
przeszkody z przodu i z tyłu pojazdu, gdy dźwig-
nia znajduje się w położeniu R (bieg wsteczny).

System może nie wykrywać przeszkód przy
prędkości ponad 10 km/h (6 MPH) oraz może nie
wykrywać niektórych zakrzywionych lub poru-
szających się obiektów.

System czujników parkowania wykrywa prze-
szkody w odległości do 1,2 m (3,9 ft) od zderzaka
przy zmniejszonym zasięgu po jego bokach. Na
rysunku pokazano przybliżony zasięg działania
czujników. W miarę zbliżania się do przeszkody
częstotliwość dźwięku rośnie. Gdy przeszkoda
znajduje się w zasięgu 30 cm (11,8 in) od zderza-
ka, sygnał dźwiękowy zmienia się na ciągły.

Utrzymuj czujniki środkowe i boczne (umie-
szczone w listwie zderzaka) w czystości, usuwa-
jąc z nich osiadły brud, śnieg i lód (nie czyść
czujników ostrymi przedmiotami). Przesłonięte
czujniki powodują niedokładne działanie syste-
mu.

Przerywany sygnał dźwiękowy ustanie po 3 se-
kundach, jeśli odległość między przeszkodą a
czujnikiem bocznym nie ulegnie zmianie.

Poziom czułości środkowych i bocznych czujni-
ków można regulować (w górę lub w dół), korzys-
tając z ekranu ustawień [Parking Sensor]. (Patrz:
“Korzystanie z przycisku SETTING” w rozdziale “4. Wy-

świetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio”,
gdzie zostały opisane ustawienia opcji [Parking
Sensor]).

WSKAŹNIK CZUJNIKÓW PARKOWANIA

*: W modelu z kierownicą po prawej stronie
(RHD) układ ekranu jest odwrotny.

j1 Wyświetlacz czujników parkowania
(Parking Sensor Display)

jA Wskaźnik czujnika narożnego

jB Wskaźnik czujnika środkowego

j2 Ekran kamery cofania

Przy włączonej (ON) opcji [Parking Sensor Dis-
play] w ustawieniach [Parking Sensor], jeśli
boczne/środkowe czujniki wykryją przeszkody
w pobliżu zderzaka, usłyszysz dźwięk, a na środ-
kowym wyświetlaczu pojawi się wskaźnik czuj-
ników parkowaniaj1 . Gdy na ekranie jest wy-
świetlany obraz z kamery cofania, wskaźnik
czujników parkowania pojawi się w górnym na-
rożniku wyświetlaczaj2 .

Wskaźniki czujników parkowaniajA ijB okreś-
lają położenie obiektu oraz jego odległość przez
kolor i częstotliwość migania.

Gdy zostanie wykryta przeszkoda, pojawia się
wskaźnik (zielony) i zaczyna migać (rozlega się
przerywany sygnał dźwiękowy). Gdy pojazd
znajdzie się bliżej obiektu, kolor wskaźnika
zmienia się na żółty, a częstotliwość migania
wzrasta (częstotliwość sygnału dźwiękowego
zwiększa się). Gdy zderzak jest już bardzo blisko
przeszkody, poniżej 30 cm (11,8 cala), wskaźnik
przestaje migać i zapala się na czerwono (roz-
lega się ciągły sygnał dźwiękowy).

SSD0789

Model z kierownicą po lewej stronie (LHD)*
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Gdy jest wyświetlany obraz z kamery cofania,
kolory wskaźnika czujników parkowania i linie
określające dystans w widoku cofania pokazują
różne odległości do przeszkody.

Wskaźnik czujników parkowania można wyłą-
czyć na ekranie ustawień [Parking Sensor].
(Patrz: “Korzystanie z przycisku SETTING” w rozdziale
“4. Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system
audio”, gdzie opisano ustawienia ekranu [Par-
king Sensor]). Gdy wskaźnik czujników parko-
wania jest wyłączony, o wykryciu przeszkód in-
formują tylko sygnały dźwiękowe.

WYŁĄCZNIK (OFF) SYSTEMU
CZUJNIKÓW PARKOWANIA

WYŁĄCZNIK systemu czujników parkowania
znajdujący się w dolnej części deski rozdzielczej
pozwala kierowcy na włączanie lub wyłączanie
systemu. Aby włączyć lub wyłączyć system,
włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji
ON (włączony).

Gdy system zostanie włączony, zaświeci się
lampka kontrolnaj1 na przełączniku.

Jeśli lampka kontrolna miga, gdy system czujni-
ków parkowania nie jest wyłączony, może to
wskazywać na jego usterkę.

System czujników parkowania włączy się auto-
matycznie w poniższych warunkach:

– Po przestawieniu włącznika zapłonu z pozycji
“OFF” na ON.

– Gdy dźwignia skrzyni biegów zostanie prze-
sunięta w położenie R (bieg wsteczny).

– Gdy prędkość pojazdu wzrośnie do 10 km/
godz. (6 MPH) i obniży się.

Funkcję automatycznego włączania można włą-
czyć lub wyłączyć, naciskając przełącznik i przy-
trzymując go przez ponad 4 sekundy.

Twój nowy pojazd przeznaczony jest głównie do
przewożenia osób i bagażu.

Holowanie przyczepy spowoduje dodatkowe ob-
ciążenie silnika, układu napędowego, kierowni-
czego, hamulcowego i innych elementów pojaz-
du. Holowanie przyczepy zwiększy także wpływ
innych elementów, takich jak kołysanie pojazdu
wywołane bocznym wiatrem, nierówną nawierz-
chnią drogi czy przejeżdżającymi ciężarówkami.

Dostosuj prędkość i styl prowadzenia pojazdu
do panujących warunków. Przed rozpoczęciem
holowania przyczepy, skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w celu
uzyskania informacji na temat prawidłowego ko-
rzystania z wyposażenia służącego do holowa-
nia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
OBSŁUGI

• Unikaj holowania przyczepy podczas okresu docie-
rania silnika.

• Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że oświetle-
nie przyczepy działa prawidłowo.

• Przestrzegaj ograniczeń prędkości dotyczących po-
jazdów holujących przyczepy.

Prędkość: poniżej 100 km/h (62 MPH)

• Unikaj gwałtownego ruszania, przyspieszania i ha-
mowania.

JVS0122XZ

HOLOWANIE PRZYCZEPY (Europa)
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• Unikaj gwałtownych zakrętów i zmian pasa ruchu.

• Prowadź pojazd z ograniczoną prędkością.

• Nie stosuj poniższych systemów (jeżeli na wyposa-
żeniu) podczas holowania przyczepy:

– System zapobiegania niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu (LDP)

– System eliminacji martwego pola (BSI)

– System inteligentnego tempomatu (ICC)

– System wspomagania kontroli dystansu
(DCA)

– System awaryjnego hamowania

– Predykcyjny system ostrzegania przed ko-
lizjami z przodu

– Zapasowy system zapobiegania kolizjom
(BCI)

• Przestrzegaj zaleceń zawartych w instrukcji dostar-
czonej przez producenta przyczepy.

• W pojeździe i przyczepie stosuj odpowiednie za-
czepy (zaczep przyczepy, łańcuch zabezpieczający,
bagażnik dachowy itp.). Zaczepy te są dostępne w
centrum INFINITI oraz w profesjonalnych stacjach
obsługi. Tam też uzyskasz więcej informacji na te-
mat holowania przyczepy.

• Nigdy nie dopuszczaj do sytuacji, w której ciężar
całkowity przyczepy (masa przyczepy plus masa
ładunku) przekracza maksymalny ciężar ustalony

dla pojazdu oraz zaczepu. Więcej informacji na ten
temat uzyskasz w centrum INFINITI lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

• Przyczepę należy załadować w taki sposób, żeby
najcięższe ładunki umieszczone były nad osią. Nie
przekraczaj maksymalnej nośności zaczepu przy-
czepy.

• Przeprowadzaj czynności konserwacyjne pojazdu
częściej, niż zalecono w dostarczonej osobno
Książeczce gwarancyjnej.

• Podczas holowania przyczepy pojazd zużywa wię-
cej paliwa, z powodu zwiększonego oporu i zapo-
trzebowania na moc.

Podczas holowania przyczepy spoglądaj na
wskaźnik temperatury płynu chłodzącego sil-
nik, aby nie dopuścić do jego przegrzania.

CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH
Podczas holowania przyczepy, napompuj opony
pojazdu do maksymalnego zalecanego ciśnie-
nia opony ZIMNEJ, wskazanego na tabliczce z
informacjami o oponie (wartość dla pełnego ob-
ciążenia).

Nie holuj przyczepy, gdy w pojeździe założone
jest dojazdowe lub niepełnowymiarowe koło za-
pasowe.

ŁAŃCUCHY
Pomiędzy pojazdem a przyczepą stosuj odpo-
wiedni łańcuch. Łańcuch powinien być skrzyżo-
wany i zamontowany na zaczepie, a nie na zde-
rzaku lub osi pojazdu. Upewnij się, że łańcuch
pozostawia luz wystarczający do pokonywania
zakrętów.

HAMULCE PRZYCZEPY
Upewnij się, że przyczepa wyposażona jest w
odpowiednie hamulce, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami. Upewnij się także, że wszystkie
inne elementy wyposażenia przyczepy spełniają
obowiązujące wymogi.

Podczas parkowania zawsze blokuj koła zarów-
no pojazdu, jak i przyczepy. Stosuj hamulec
ręczny przyczepy, jeśli jest w niego wyposażona.
Nie zaleca się parkowania na stromych pochy-
łościach.

Jeśli nie możesz uniknąć parkowania w stromym
miejscu, przestaw dźwignię skrzyni biegów w
pozycję P (parkowanie) i skręć przednie koła w
kierunku krawężnika.

WYKRYWANIE PRZYCZEPY (jeśli na
wyposażeniu)

Po włączeniu kierunkowskazu podczas holowa-
nia przyczepy za pomocą oryginalnego zestawu
elektrycznego dyszla INFINITI, system elektrycz-
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ny pojazdu wykryje dodatkowe obciążenie elek-
tryczne oświetlenia przyczepy. Dźwięk sygnali-
zatora kierunkowskazu zmieni się.

MONTAŻ ZACZEPU DO HOLOWANIA
PRZYCZEPY
Firma INFINITI zaleca zainstalowanie zaczepu do
holowania przyczepy z zachowaniem następują-
cych wytycznych:

• Maksymalne dopuszczalne obciążenie zaczepu:
981 N (100 kg, 221 lb)

• Zaczep, punkty mocowania i elementy montażu na
pojeździe: zgodnie z przykładowym rysunkiem.

• Nawis tylny zaczepu:jA 1.238 mm (48,7 cala)

Podczas instalacji i użytkowania zaczepu prze-
strzegaj wszystkich wskazówek jego producen-
ta.

JVS0497X
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OSTRZEŻENIE

Jeśli silnik nie pracuje lub zostanie wyłączony pod-
czas jazdy, wspomaganie układu kierowniczego prze-
stanie działać. Kręcenie kierownicą będzie znacznie
trudniejsze.

Wspomaganie układu kierowniczego wykorzys-
tuje napędzaną przez silnik pompę hydraulicz-
ną, w celu ułatwienia kierowania pojazdem.

Jeśli silnik przestanie pracować, lub jeśli zerwie
się pasek napędowy, nie stracisz kontroli nad
pojazdem. Kręcenie kierownicą będzie jednak
wymagało znacznie większej siły, zwłaszcza
podczas pokonywania ostrych zakrętów lub przy
niskich prędkościach.

TYP Z HYDRAULICZNYM UKŁADEM
WSPOMAGANIA KIEROWNICY
Wspomaganie układu kierowniczego wykorzys-
tuje napędzaną przez silnik pompę hydraulicz-
ną, w celu ułatwienia kierowania pojazdem.

Jeśli silnik przestanie pracować, lub jeśli zerwie
się pasek napędowy, nie stracisz kontroli nad
pojazdem. Kręcenie kierownicą będzie jednak
wymagało znacznie większej siły, zwłaszcza
podczas pokonywania ostrych zakrętów lub przy
niskich prędkościach.

ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNY
SYSTEM WSPOMAGANIA kierownicy
(HYBRID EPS)

OSTRZEŻENIE

Jeśli lampka ostrzegawcza systemu Hybrid EPS za-
świeci się przy uruchomionym silniku, oznacza to, że
wspomaganie układu kierowniczego nie działa. Kiero-
wanie pojazdem nadal będzie możliwe, lecz obracanie
kierownicą będzie utrudnione. Oddaj pojazd do kon-
troli systemu wspomagania układu kierowniczego do
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Przy częstym lub ciągłym manewrowaniu kie-
rownicą podczas parkowania lub jazdy z bardzo
małą prędkością lub gdy kierownica jest stale
obracana między skrajnymi położeniami, dzia-
łanie wspomagania układu kierowniczego zos-
tanie ograniczone. Ograniczenie działania
wspomagania ma na celu zapobieżenie
przegrzaniu elektryczno-hydraulicznego syste-
mu wspomagania kierownicy (Hybrid EPS) i za-
bezpieczenia go przed uszkodzeniem. Przy
ograniczonym wspomaganiu obracanie kierow-
nicą będzie wymagać większej siły. Nie jest to
usterka. Jeśli kierowca będzie kontynuował ma-
newrowanie kierownicą, system Hybrid EPS mo-
że się wyłączyć i zapali się lampka ostrzegawcza
systemu Hybrid EPS. Wyłącz silnik i ustaw włącz-
nik zapłonu w pozycji “OFF”. Jeśli kierownica nie
będzie obracana przez krótki czas, temperatura
systemu Hybrid EPS obniży się i po uruchomie-

niu silnika zostanie przywrócone normalne
wspomaganie układu kierowniczego. Unikaj po-
wtarzania manewrów kierownicą, które mogłyby
doprowadzić do przegrzania elektryczno-
hydraulicznego układu wspomagania. Podczas
wykonywania szybkich ruchów kierownicą mo-
żesz usłyszeć charakterystyczne odgłosy. Nie
stanowi to oznaki usterki.

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
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System czterech kół skrętnych (4WAS) to elek-
tronicznie sterowany system kontrolujący kąt
skrętu wszystkich kół pojazdu.

W zależności od kąta skrętu kierownicy i pręd-
kości pojazdu, system 4WAS różnicuje kąt skrę-
tu przednich i tylnych kół, wspomagając prowa-
dzenie pojazdu.

Jeśli w systemie wystąpi usterka, funkcja 4WAS
zostanie wyłączona, niemniej jednak konwen-
cjonalny układ kierowniczy jednej osi będzie
nadal działał normalnie. Zaświeci się lampka
ostrzegawcza “4WAS”. Jeżeli lampka ta zapali
się podczas jazdy, skontaktuj się z Centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w celu
naprawy.

Mechanizm bezpieczeństwa stanowiący część
systemu 4WAS może powodować nieznaczne
obracanie się kierownicy nawet podczas jazdy
po prostej drodze. Nie jest to usterka. Po wy-
łączeniu mechanizmu bezpieczeństwa kierow-
nica powróci w normalne położenie.

Mechanizm bezpieczeństwa włącza się w poniż-
szych sytuacjach:

• Gdy kierowca próbuje siłą obrócić kierownicę, gdy
jej obracanie jest utrudnione lub gdy koła są za-
blokowane przez przeszkody.

• Kierownica jest w sposób ciągły obracana, gdy po-
jazd jest zaparkowany lub gdy porusza się z bardzo
małą prędkością.

• Gdy kierowca próbuje siłą obrócić kierownicę poza
skrajne położenie.

• Gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie.

Przedłużone manewrowanie kierownicą powo-
dujące włączanie mechanizmu bezpieczeństwa
spowoduje uszkodzenie systemu 4WAS.

OSTRZEŻENIE

System 4WAS jest złożonym systemem, lecz nie jest w
stanie zapobiec wypadkowi spowodowanemu prowa-
dzeniem pojazdu w sposób nierozważny lub niebez-
pieczny. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo włas-
ne i innych spoczywa na kierowcy. Pełne wykorzysta-
nie funkcjonalności systemu 4WAS i zwiększenie
bezpieczeństwa jazdy jest możliwe tylko przy uważnej
i ostrożnej jeździe.

Układ hamulcowy składa się z dwóch obwodów
hydraulicznych. W przypadku usterki jednego z
obwodów, posiadasz możliwość zahamowania
dwóch kół.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
HAMULCÓW

Hamulce wspomagane
podciśnieniowo
System wspomagania hamulców wykorzystuje
podciśnienie wytwarzane w silniku. Jeżeli silnik
wyłączy się, możesz zatrzymać pojazd naciska-
jąc pedał hamulca. Jednak do zatrzymania po-
jazdu wymagana będzie większa siła nacisku na
pedał hamulca. Droga hamowania będzie dłuż-
sza.

Jeśli silnik nie pracuje lub zostanie wyłączony
podczas jazdy, system wspomagania hamulców
nie będzie działać. Hamowanie będzie utrudnio-
ne.

OSTRZEŻENIE

Nie pozwól na toczenie się pojazdu przy wyłączonym
silniku.

Gdy powoli całkowicie wciśniesz pedał hamulca,
możesz usłyszeć szczęknięcie i odczuć nie-
znaczne pulsowanie. Jest to normalne i oznacza,
że układ wspomagania hamowania działa pra-
widłowo (z wyjątkiem Europy, Rosji i Ukrainy).

SYSTEM CZTERECH KÓŁ SKRĘTNYCH (4WAS)
(jeśli na wyposażeniu)

UKŁAD HAMULCOWY
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Używanie hamulców
Unikaj opierania stopy na pedale hamulca pod-
czas jazdy. Powoduje to przegrzewanie się ha-
mulców, szybsze zużycie okładzin szczęk/kloc-
ków i zwiększenie zużycia paliwa.

W celu ograniczenia zużycia hamulców i zapo-
biegnięcia ich przegrzaniu się, przed zjazdem z
wzniesienia lub długiej pochyłości zmniejsz
prędkość i zredukuj bieg. Przegrzanie się hamul-
ców może zmniejszyć ich skuteczność i dopro-
wadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas
hamowania, przyspieszania lub redukcji biegu
na śliskiej nawierzchni. Gwałtowne hamowanie
lub przyspieszanie może spowodować poślizg
kół i doprowadzić do wypadku.

Mokre hamulce
Podczas mycia pojazdu lub jazdy przez wodę
może dojść do zamoczenia hamulców. Może to
spowodować wydłużenie drogi hamowania i
ściąganie pojazdu na jedną stronę podczas ha-
mowania.

Aby wysuszyć hamulce, prowadząc pojazd z bez-
pieczną prędkością delikatnie naciskaj pedał
hamulca w celu ich rozgrzania. Kontynuuj po-
wyższą czynność, dopóki hamulce nie powrócą
do normalnego stanu. Dopóki hamulce nie będą
w pełni sprawne, unikaj jazdy z dużą prędkością.

Regulacja hamulca postojowego
Jeżeli wystąpi zmniejszenie skuteczności działa-
nia hamulca postojowego lub jeśli wymieniono
szczęki i/lub bębny/tarcze hamulca, zawsze wy-
reguluj szczęki hamulca postojowego, aby za-
pewnić optymalne działanie hamulca.

Procedura ta opisana jest w instrukcji serwiso-
wej i może być wykonana przez Centrum INFINITI
lub profesjonalną stację obsługi.

WSPOMAGANIE NAGŁEGO
HAMOWANIA
Gdy siła nacisku na pedał hamulca przekroczy
pewien poziom, uaktywniany jest układ wspo-
magania nagłego hamowania Brake Assist, któ-
ry przy lekkim naciśnięciu pedału wytwarza
większą siłę, niż konwencjonalny układ wspo-
magania.

OSTRZEŻENIE

Układ wspomagania nagłego hamowania Brake Assist
stanowi jedynie pomoc przy hamowaniu i nie jest urzą-
dzeniem ostrzegającym przed kolizją. Odpowiedzial-
nością kierowcy jest pozostawanie czujnym, bez-
pieczne prowadzenie pojazdu oraz jego kontrolowanie
w każdym momencie.

UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU
SIĘ KÓŁ (ABS)

OSTRZEŻENIE

Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) jest za-
awansowanym technicznie urządzeniem, jednak nie
jest w stanie zapobiec wypadkom spowodowanym
prowadzeniem pojazdu w sposób nierozważny lub nie-
bezpieczny. Układ pomaga zachować kontrolę nad po-
jazdem podczas hamowania na śliskich nawierz-
chniach. Pamiętaj, że droga hamowania na śliskich
nawierzchniach jest dłuższa niż w normalnych warun-
kach, nawet przy włączonym układzie ABS. Droga ha-
mowania może być dłuższa na nierównych drogach
pokrytych żwirem lub śniegiem albo podczas jazdy z
założonymi łańcuchami śniegowymi. Zawsze zacho-
wuj bezpieczną odległość od pojazdu jadącego przed
tobą. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa
na kierowcy.

Typ i stan opon także mogą mieć wpływ na sku-
teczność hamowania.

– Zmieniając opony, załóż opony o zalecanym
rozmiarze na wszystkich czterech kołach.

– Zakładając oponę zapasową, upewnij się, że
jej rozmiar i typ odpowiadają danym pod-
anym na naklejce z informacjami o oponach.
(Patrz punkt “Tabliczka z informacją o oponach”
w rozdziale “9. Informacje techniczne”
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– Więcej informacji znajdziesz w rozdziale
“Opony i koła” w rozdziale “8. Przeglądy i czyn-
ności wykonywane samodzielnie”.

Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS)
kontroluje działanie hamulców tak, aby nie do-
puścić do zablokowania się kół podczas gwał-
townego hamowania lub hamowania na śliskiej
nawierzchni. Na podstawie informacji o pręd-
kości obrotowej kół układ reguluje ciśnienie pły-
nu hamulcowego dla poszczególnych kół, zapo-
biegając ich blokowaniu się i poślizgowi. Zapo-
biegając blokowaniu się kół układ pomaga
kierowcy w utrzymaniu kontroli nad pojazdem i
zmniejszeniu ryzyka wypadnięcia z trasy czy ob-
rócenia się pojazdu na śliskich nawierzchniach.

Używanie systemu
Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca. Wciśnij pe-
dał hamulca w sposób zdecydowany i jednostaj-
ny - nie pompuj pedału. Układ ABS włączy się,
aby zapobiec zablokowaniu się kół. Kieruj po-
jazdem unikając przeszkód na drodze.

OSTRZEŻENIE

Nie pompuj pedału hamulca. W przeciwnym razie dro-
ga hamowania wydłuży się.

Funkcja diagnostyczna
Układ ABS wyposażony jest w elektroniczne
czujniki, elektryczne pompy, elektromagnetycz-
ne zawory hydrauliczne i komputer. Komputer
układu ABS posiada funkcję diagnostyczną,

sprawdzającą poprawne działanie układu po
każdym uruchomieniu silnika i podczas powol-
nej jazdy w przód lub w tył. Podczas tego testu
możesz usłyszeć odgłosy “stukania” i/lub po-
czuć pulsowanie pedału hamulca. Jest to nor-
malne i nie stanowi oznaki usterki. Jeśli kompu-
ter wykryje usterkę, wyłączy układ ABS, a na
tablicy rozdzielczej zaświeci się lampka ostrze-
gawcza układu. W takiej sytuacji układ hamulco-
wy działa normalnie, lecz bez funkcji zapobiega-
nia blokowaniu się kół. Jeżeli lampka ostrzega-
wcza układu ABS zapali się podczas działania
funkcji diagnostycznej lub w trakcie jazdy, skie-
ruj pojazd do sprawdzenia w Centrum INIFINITI
lub wykwalifikowanym warsztacie.

Normalne działanie
Układ ABS działa przy prędkościach powyżej
5-10 km/h (3-6 MPH). Prędkość ta zmienia się w
zależności od warunków drogowych.

Jeśli układ wykryje, że jedno lub kilka kół wkrót-
ce się zablokuje, siłownik zacznie zwiększać i
zmniejszać ciśnienie hydrauliczne w bardzo
krótkich odstępach czasu. Proces ten przypomi-
na bardzo szybkie pompowanie pedału hamul-
ca. Podczas działania siłownika możesz wyczuć
pulsowanie pedału hamulca, drgania i usłyszeć
hałas dochodzący spod pokrywy przedziału sil-
nika. Jest to normalne i oznacza, że układ ABS
funkcjonuje poprawnie. Pulsowanie pedału mo-

że jednak oznaczać, że warunki na drodze nie są
bezpieczne i wymagana jest wzmożona ostroż-
ność podczas jazdy.
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Jeśli pozostawiasz pojazd bez nadzoru:

• Zawsze zabieraj ze sobą klucz - nawet jeśli pozos-
tawiasz pojazd we własnym garażu.

• Całkowicie zamykaj wszystkie okna i zamki drzwi.

• Parkuj pojazd w miejscach, w których jest widocz-
ny. W nocy parkuj w miejscach dobrze oświetlo-
nych.

• Jeśli pojazd jest wyposażony w system bezpieczeń-
stwa, używaj go, nawet jeśli opuszczasz pojazd na
krótki okres czasu.

• Nie zostawiaj w pojeździe dzieci lub zwierząt bez
nadzoru.

• Nigdy nie zostawiaj w pojeździe wartościowych
przedmiotów. Zabieraj je zawsze ze sobą.

• Nigdy nie zostawiaj dokumentów pojazdu w samo-
chodzie.

• Nigdy nie zostawiaj przedmiotów na bagażniku da-
chowym. Zdejmij je z bagażnika dachowego i trzy-
maj pod kluczem w bezpiecznym miejscu, np. wew-
nątrz bagażnika z tyłu pojazdu.

• Nigdy nie zostawiaj zapasowego kluczyka w pojeź-
dzie.

OSTRZEŻENIE

• Bez względu na warunki, jedź ostrożnie. Zachowaj
szczególną ostrożność podczas przyspieszania i
zwalniania. Zbyt gwałtowne przyspieszanie lub
zwalnianie spowoduje jeszcze większe zmniejsze-
nie przyczepności kół napędzających pojazd.

• Podczas jazdy przy niskich temperaturach otocze-
nia, bądź przygotowany na wydłużenie się drogi
hamowania. W takich sytuacjach należy zacząć ha-
mować wcześniej, niż podczas jazdy po suchych
nawierzchniach.

• Podczas jazdy po śliskich drogach utrzymuj więk-
szą odległość od pojazdu, jadącego przed Tobą.

• Nawierzchnie pokryte mokrym lodem (0°C, 32°F i
zamarzający deszcz), bardzo zimnym śniegiem lub
lodem mogą być śliskie, a prowadzenie pojazdu
po takiej nawierzchni jest bardzo trudne. W takich
warunkach koła pojazdu będą miały znacznie
mniejszą przyczepność. Staraj się unikać jazdy po
mokrym lodzie do czasu posypania drogi solą lub
piaskiem przez służby drogowe.

• Uważaj na śliskie miejsca (nagi lód). Mogą one po-
jawiać się na suchych drogach, w zacienionych
miejscach. Jeśli z przodu widać plamę lodu, zaha-
muj przed dojechaniem do niej. Kiedy pojazd znaj-
duje się na oblodzonym fragmencie drogi, staraj
się nie hamować i unikaj wykonywania gwałtow-
nych ruchów kierownicą.

• Nie używaj tempomatu na śliskich drogach.

• Śnieg może zatrzymać niebezpieczne spaliny pod
Twoim pojazdem. Utrzymuj śnieg z dala od rury
wydechowej i pojazdu.

BATERIA
Jeśli przy wyjątkowo niskich temperaturach aku-
mulator nie jest w pełni naładowany, znajdujący
się w nim elektrolit może zamarznąć, powodując
uszkodzenie akumulatora. W celu zachowania
najwyższej wydajności, należy regularnie
sprawdzać stan akumulatora. Więcej informacji
znajdziesz w punkcie “Bateria” w rozdziale “8. Prze-
glądy i czynności wykonywane samodzielnie” w ni-
niejszej instrukcji.

CIECZ CHŁODZĄCA SILNIK
Jeśli chcesz pozostawić pojazd na zewnątrz bez
zastosowania środka zapobiegającego zama-
rzaniu, spuść płyn z systemu chłodzenia, łącznie
z blokiem silnika. Przed ponownym użyciem po-
jazdu napełnij układ chłodzenia. Więcej infor-
macji znajdziesz w punkcie “Wymiana cieczy chło-
dzącej silnik” w rozdziale “8. Przeglądy i czynności
wykonywane samodzielnie” w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO POJAZDU JAZDA PRZY NISKICH TEMPERATURACH
OTOCZENIA
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WYPOSAŻENIE OPON
1. Jeśli masz założone opony zimowe na przed-

nich/tylnych kołach, muszą one być tego sa-
mego rozmiaru, dopuszczalnego obciążenia,
konstrukcji i typu (diagonalne, diagonalne-
opasane, radialne) jak opony na tylnych/
przednich kołach.

2. Jeśli pojazd będzie użytkowany w bardzo
trudnych warunkach zimowych, opony zimo-
we powinny być zamontowane na wszystkich
czterech kołach.

3. W celu osiągnięcia lepszej przyczepności na
oblodzonych drogach możesz użyć opon z
kolcami. Ich użycie jest jednak zabronione w
niektórych państwach i jednostkach admini-
stracyjnych. Przed założeniem opon z kolca-
mi sprawdź obowiązujące przepisy.

Przyczepność opon z kolcami na mokrych i su-
chych nawierzchniach może być gorsza, niż
opon pozbawionych kolców.

4. Ewentualnie, możesz użyć łańcuchów śnież-
nych. Upewnij się, czy mają one właściwe wy-
miary dla kół Twojego pojazdu i, czy są za-
montowane zgodnie z instrukcjami produ-
centa. W celu zapewnienia prawidłowego
przylegania łańcuchów użyj napinaczy, jeśli
zaleca je producent łańcuchów. Luźne końce
łańcuchów należy zabezpieczyć lub usunąć
w celu zapobieżenia uszkodzeniom błotni-
ków lub podwozia. Ponadto, ogranicz pręd-

kość. Prowadzenie pojazdu przy zbyt dużej
prędkości może doprowadzić do jego uszko-
dzenia i/lub mieć negatywny wpływ na jego
sterowność i zachowanie się.

SPECJALNE WYPOSAŻENIE ZIMOWE
W zimie zaleca się wożenie w pojeździe następu-
jącego wyposażenia:

• Skrobaczka i szczotka o sztywnym włosiu, przydat-
ne przy usuwaniu lodu i śniegu z szyb.

• Płaska i mocna płyta, którą można podłożyć pod
podnośnik w celu zapewnienia mu twardego opar-
cia.

• Łopata śnieżna w celu odkopania pojazdu z głębo-
kiego śniegu.

HAMULEC POSTOJOWY
Parkując na dworze przy temperaturze poniżej
0°C (32°F), nie włączaj hamulca postojowego,
aby zapobiec jego przymarznięciu. Aby zaparko-
wać bezpiecznie:

• Umieść dźwignię skrzyni biegów w pozycji P (par-
kowanie).

• Dobrze zablokuj koła.

OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Substancje używane do odmrażania dróg mają
silne właściwości korozyjne i przyspieszają ko-
rodowanie i niszczenie elementów podwozia,

takich jak układ wydechowy, przewody paliwo-
we i hamulcowe, linki hamulcowe, płyta podło-
gowa i błotniki.

W zimie podwozie należy okresowo myć. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz: “Ochrona przed
korozją” w rozdziale “7. Wygląd i pielęgnacja” w ni-
niejszym przewodniku.

Aby dowiedzieć się o dodatkowych zabezpiecze-
niach przed rdzą i korozją, które mogą być ko-
nieczne w pewnych warunkach, zasięgnij infor-
macji w ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej
stacji obsługi.
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Za pomocą zamontowanych w kabinie mikrofo-
nówj1 system wykrywa generowany przez sil-
nik hałas o niskiej częstotliwości. W celu ograni-
czenia hałasu system automatycznie odtwarza
przez głośnikij2 i subwooferj3 (jeśli na wy-
posażeniu) dźwięki o przeciwnej fazie.

UWAGA

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu aktywnej
redukcji hałasu:

• Nie zakrywaj głośników ani subwoofera.

• Nie zakrywaj mikrofonów.

• Nie wykonuj przeróbek ani modyfikacji głośników,
w tym subwoofera, ani innych elementów systemu
audio, np. wzmacniacza.

• Nie wykonuj żadnych modyfikacji, w tym modyfika-
cji polegających na zakładaniu materiału wygłusza-
jącego, modyfikacji obszaru wokół mikrofonów,
głośników czy subwoofera.

SAA3004
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Przełącznik świateł awaryjnych działa bez
względu na pozycję włącznika zapłonu, z wyjąt-
kiem sytuacji rozładowania akumulatora.

Światła awaryjne służą do ostrzegania innych
kierowców, gdy musisz zatrzymać się lub zapar-
kować w sytuacjach awaryjnych.

Po naciśnięciu przełącznika świateł awaryjnych
migają wszystkie kierunkowskazy. Aby wyłączyć
światła awaryjne, naciśnij ponownie przełącz-
nik świateł awaryjnych.

Jeśli zostanie wykryte uderzenie o sile, która
może spowodować uruchomienie poduszek po-
wietrznych, światła awaryjne włączą się auto-
matycznie. Po naciśnięciu przełącznika świateł
awaryjnych światła wyłączą się.

OSTRZEŻENIE

Nie wyłączaj świateł awaryjnych, dopóki się nie upew-
nisz, że jest to bezpieczne. W zależności od siły ude-
rzenia światła awaryjne mogą nie uruchomić się auto-
matycznie.

W przypadku przebicia opony postępuj zgodnie
z poniższymi instrukcjami.

SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA
W OPONACH (TPMS)

OSTRZEŻENIE

• Jeżeli podczas jazdy zapali się lampka ostrzega-
wcza sygnalizująca niskie ciśnienie w ogumieniu
lub jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat
LOW PRESSURE, unikaj gwałtownego manewrowa-
nia kierownicą lub raptownego hamowania,
zmniejsz prędkość pojazdu, zjedź z drogi w bez-
pieczne miejsce i jak najszybciej wyłącz silnik.
Grozi to wystąpieniem poważnego uszkodzenia
samochodu, które może doprowadzić do wypadku
oraz spowodować poważne obrażenia ciała.
Sprawdź ciśnienie we wszystkich czterech opo-
nach. Dostosuj ciśnienie opon do zalecanego po-
ziomu dla opony zimnej (COLD) podanego na na-
klejce z informacją o oponach, aby wyłączyć lamp-
kę ostrzegawczą niskiego ciśnienia w oponach.
Jeśli lampka dalej się pali podczas jazdy po do-
pompowaniu, jedna z opon może być przebita. W
razie przebicia opony niezwłocznie wymień ją na
zapasową.

• Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w
czujnik TPMS, po jego założeniu lub wymianie koła
system TPMS nie będzie działał, a lampka ostrze-
gawcza niskiego ciśnienia w oponach będzie mi-
gać przez około 1 minutę. Po minucie lampka za-
cznie świecić światłem ciągłym. Jak najszybciej

SIC2574Z
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skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi w celu wymiany opony i/lub ponow-
nego nastawienia systemu.

• Wymiana opon na inne, niż zalecane przez firmę
INFINITI może mieć negatywny wpływ na działanie
systemu TPMS.

• Nie wprowadzaj żadnego szczeliwa w postaci pły-
nu lub aerozolu do opon, ponieważ może to spowo-
dować usterkę czujników ciśnienia w oponach (dla
modeli nie wyposażonych w zestaw naprawczy
opony).

• Firma INFINITI zaleca używanie wyłącznie orygi-
nalnego szczeliwa do opon INFINITI (INFINITI Emer-
gency Tyre Sealant) będącego na wyposażeniu po-
jazdu. Inne szczeliwa do opon mogą uszkodzić
uszczelkę trzonka zaworu, co z kolei może dopro-
wadzić do spadku ciśnienia w oponie. Po użyciu
szczeliwa do opon możliwie jak najszybciej od-
wiedź centrum INFINITI lub profesjonalną stację
obsługi (modele wyposażone w zestaw naprawczy
do opon).

System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS) kontroluje ciśnienie we wszystkich opo-
nach, z wyjątkiem zapasowej. Gdy lampka
ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach
świeci się, a na ekranie informacji o pojeździe
wyświetli się ostrzeżenie [CHECK TYRE PRESSU-
RE] (jeśli na wyposażeniu), co najmniej w jednej
z opon ciśnienie jest znacząco zbyt niskie. Jeśli
pojazd jest prowadzony przy niskim ciśnieniu w
oponach, system TPMS włączy się, aby Cię o tym

uprzedzić przy pomocy lampki ostrzegawczej ni-
skiego ciśnienia w oponach (w zestawie wskaź-
ników) System włącza się dopiero przy jeździe z
prędkością ponad 25 km/h (16 MPH).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
“Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w
oponach*” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”
oraz “System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

ZATRZYMANIE POJAZDU

OSTRZEŻENIE

• Dobrze zaciągnij hamulec postojowy.

• Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji P (par-
kowanie).

• Nigdy nie zmieniaj kół, gdy pojazd znajduje się na
wzniesieniu lub na oblodzonej czy śliskiej
nawierzchni. Jest to niebezpieczne.

• Nigdy nie zmieniaj koła, gdy Twój samochód znaj-
duje się zbyt blisko przejeżdżających samocho-
dów. Zadzwoń po profesjonalną pomoc drogową.

1. W sposób bezpieczny usuń pojazd z drogi, z
dala od ruchu innych pojazdów.

2. Włącz światła awaryjne.

3. Zatrzymaj pojazd na równej powierzchni.

4. Włącz hamulec postojowy.

5. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

6. Wyłącz silnik.

7. Otwórz pokrywę przedziału silnika i ustaw
trójkąt ostrzegawczy (jeśli na wyposażeniu):

• Aby ostrzec inne pojazdy.

• Aby zasygnalizować personelowi profesjonalnej
pomocy drogowej, że potrzebujesz wsparcia.

8. Wszyscy pasażerowie powinni opuścić
pojazd i stanąć w bezpiecznym miejscu z da-
leka od ruchu drogowego i pojazdu.
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PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI (model z
kołem zapasowym)

Model z silnikiem benzynowym
Podnieś panel podłogowy przedziału bagażowe-
goj1 , używając wypustujA

Wyjmij narzędzia do zmiany kół, umieszczone
we wnętrzu bagażnika, w sposób przedstawiony
na rysunku.

Model z silnikiem Diesla
Zdejmij wykładzinęj1 .

Podnieś panel podłogowyj2 , aby wyjąć koło
zapasowe lub narzędzia.

Podnieś panel podłogowyj3 , aby wyjąć pod-
nośnik.

WYMIANA KOŁA Z PRZEBITĄ OPONĄ
(model z kołem zapasowym)

Koło zapasowe umieszczone jest pod podłogą
przedziału bagażowego.

Odkręć uchwytj2 mocujący koło zapasowe.SCE0935

Model z silnikiem benzynowym

SCE0936

Model z silnikiem Diesla

SCE0882Z
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Blokowanie kół

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że zablokowałeś odpowiednie koło, aby
zapobiec ruszeniu pojazdu, mogącemu spowodować
obrażenia ciała.

Umieść odpowiednie klockij1 z przodu i z tyłu
koła po przekątnej naprzeciwko w stosunku do
przebitej oponyjA , aby zapobiec ruchowi po-
jazdu podczas użycia podnośnika.

Zdejmowanie opony

OSTRZEŻENIE

• Pamiętaj, aby przeczytać i zastosować się do in-
strukcji w tym rozdziale.

• NIE WCHODŹ POD POJAZD OPIERAJĄCY SIĘ NA
SKŁADANYM PODNOŚNIKU.

• Jeśli chcesz wejść pod pojazd, użyj podnośników
do tego przystosowanych.

• Nigdy nie używaj podnośnika, który nie był na wy-
posażeniu Twojego pojazdu.

• Podnośnik będący na wyposażeniu Twojego pojaz-
du jest przeznaczony do użycia wyłącznie w celu
podniesienia pojazdu przy zmianie przebitej opo-
ny.

• Nigdy nie stosuj podnośnika w innym punkcie po-
jazdu niż do tego przeznaczone punkty podnosze-
nia.

• Nie podnoś pojazdu wyżej, niż to konieczne.

• Nigdy nie umieszczaj klocków na lub pod podnoś-
nikiem.

• Nigdy nie uruchamiaj, ani nie zostawiaj włączone-
go silnika, podczas gdy pojazd znajduje się na
podnośniku. Pojazd może niespodziewanie ru-
szyć, powodując wypadek.

• Nigdy nie pozwalaj pasażerom na pozostawanie
wewnątrz pojazdu, gdy koło jest nad ziemią.

• Przed użyciem podnośnika przeczytaj znajdującą
się na nim etykietę ostrzegawczą.

MCE0001DZ CE1089-AZ

Punkty podparcia
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Podnoszenie pojazdu
1. Umieść podnośnik dokładnie pod punktem

podnoszenia, według rysunku. Górny koniec
podnośnika powinien stykać się z pojazdem
w punkcie podnoszenia.

Podnośnik należy używać na twardym, rów-
nym podłożu.

2. Ustaw podnośnikpomiędzy dwoma wycięcia-
mi znajdującymi się w punkcie podnoszenia
z przodu lub z tyłu pojazdu.

3. Umieść rowek podnośnika pomiędzy dwoma
wycięciami, zgodnie z rysunkiem.

4. Za pomocą klucza odkręć każdą z nakrętek
mocującą koło o jeden lub dwa obroty w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara.

Nie zdejmuj nakrętek dopóki opona nie zos-
tanie uniesiona nad ziemię.

5. Ostrożnie podnieś pojazd, aż do osiągnięcia
odpowiedniej odległości między kołem a na-
wierzchnią będzie

6. Aby podnieść pojazd, dobrze trzymaj dźwig-
nię i drążek podnośnika obydwiema rękami i
przekręcaj dźwignię.

Zdejmowanie opony
1. Zdejmij nakrętki kół.

2. Zdejmij uszkodzoną oponę.

OSTROŻNIE

Opona jest ciężka. Upewnij się, że Twoje stopy znajdu-
ją się w bezpiecznej odległości od koła. Jeśli zajdzie
taka potrzeba użyj rękawiczek, aby uniknąć zranienia.

Montaż koła zapasowego

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie używaj nakrętek nie będących na wypo-
sażeniu Twojego pojazdu. Użycie nieprawidłowych
lub niewystarczająco dokręconych nakrętek może
spowodować poluzowanie się lub odpadnięcie ko-
ła. Może to doprowadzić do wypadku.

• Nigdy nie nakładaj na śruby dwustronne lub na-
krętki kół oleju lub smaru. Może to spowodować
ich poluzowanie się.

• Koło zapasowe typu T (dojazdowe) przeznaczone
jest wyłącznie do użytku awaryjnego.

1. Usuń błoto lub brud z powierzchni pomiędzy
kołem, a piastą.

2. Ostrożnie załóż koło z oponą zapasową i do-
kręć nakrętki koła palcami. Sprawdź, czy
wszystkie nakrętki równo przylegają do po-
wierzchni koła.

SCE0504Z SCE0661Z
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3. Odpowiednim kluczem dobrze dokręć nakręt-
ki koła naprzemiennie i równomiernie w po-
rządku pokazanym na rysunku (j1 doj5 ),
więcej niż dwa razy.

4. Powoli opuść pojazd tak, aby koło dotknęło
ziemi.

5. Dobrze dokręć nakrętki koła odpowiednim
kluczem w kolejności pokazanej na rysunku.

6. Opuść pojazd do końca.

Jak najszybciej dokręć nakrętki koła do odpo-
wiedniego momentu obrotowego, używając klu-
cza dynamometrycznego.

Moment obrotowy dokręcenia nakrętek koła:
108 N•m (11 kg-m, 80 ft-lb)

Nakrętki koła muszą być zawsze dokręcone
zgodnie ze specyfikacją. Zaleca się dokręcanie
nakrętek koła do wartości wyszczególnionych
w specyfikacji przy każdym smarowaniu.

OSTRZEŻENIE

Ponownie dokręć nakrętki kół po przejechaniu
1.000 km (600 mil) (także w przypadku przebicia opo-
ny, itp).

Modele wyposażone w system
monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)

• Po wyregulowaniu ciśnienia w oponie należy zrese-
tować system TPMS. Szczegółowe informacje na
temat procedury resetowania znaleźć można w
części “Resetowanie systemu TPMS” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

• Po wyregulowaniu ciśnienia w oponie do wartości
zalecanej dla ZIMNEJ opony, na wyświetlaczu może
pojawić się odczyt wartości wyższej niż dla opony
ZIMNEJ, gdy pojazd przejedzie ponad 1,6 km (1 mi-
lę). Jest to spowodowane tym, że ciśnienie w opo-
nie wzrasta w miarę wzrostu temperatury. Nie sta-
nowi to oznaki usterki.

Chowanie narzędzi oraz koła z
uszkodzoną oponą

OSTRZEŻENIE

Dopilnuj, aby opona, podnośnik i narzędzia zostały
odpowiednio schowane po użyciu. Podczas kolizji lub
gwałtownego zatrzymania pojazdu takie przedmioty
mogą zmienić się w niebezpieczne pociski.

1. Dobrze schowaj uszkodzoną oponę, podnoś-
nik i narzędzia w schowku.

2. Przykryj uszkodzoną oponę, zakładając wy-
kładzinę podłogową bagażnika.

3. Zamknij bagażnik.

NAPRAWA PRZEBITEJ OPONY (dla modelu
z zestawem naprawczym opony)

Zestaw naprawczy opony jest dostarczany ra-
zem z pojazdem w miejsce koła zapasowego.
Tego zestawu należy użyć, aby tymczasowo na-
prawić drobne uszkodzenie opony. Po wykona-
niu naprawy przy użyciu zestawu niezwłocznie
udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej
stacji obsługi w celu kontroli lub naprawy/wy-
miany opony.

OSTROŻNIE

• INFINITI zaleca korzystanie wyłącznie z oryginal-
nego szczeliwa do opon INFINITI Emergency Tyre
Sealant będącego na wyposażeniu pojazdu. Inne
szczeliwa do opon mogą uszkodzić uszczelkę
trzonka zaworu, co z kolei może doprowadzić do
spadku ciśnienia w oponie. Po użyciu szczeliwa do
opon możliwie jak najszybciej odwiedź centrum
INFINITI lub profesjonalną stację obsługi.

• Nie używaj zestawu naprawczego do naprawy opon
w innych pojazdach.

• Nie używaj zestawu naprawczego do opon do ce-
lów innych niż pompowanie i sprawdzanie ciśnie-
nia w oponach pojazdu.

• Podłączaj zestaw naprawczy opony wyłącznie do
gniazda DC 12 V.

• Chroń zestaw naprawczy opony przed wodą i ku-
rzem.
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• Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj zestawu napra-
wczego opony.

• Nie wstrząsaj zestawem naprawczym opony.

• Nie używaj zestawu naprawczego w podanych po-
niżej sytuacjach. Skontaktuj się z centrum INFINITI
lub profesjonalną stacją obsługi w celu uzyskania
fachowej pomocy drogowej.

– gdy minęła data ważności szczeliwa (na
etykiecie dołączonej do butli)

– jeśli długość nacięcia lub przebicia wy-
nosi 4 mm (0,16 cala) lub więcej

– jeśli bok opony jest uszkodzony

– jeśli prowadzono pojazd przy znacznym
ubytku powietrza w oponie

– jeśli opona jest całkowicie przemieszczo-
na do wewnątrz lub na zewnątrz obręczy

– jeśli obręcz koła jest uszkodzona

– jeśli dwie lub więcej opon jest przebitych

Wyjmowanie zestawu naprawczego
opony (jeśli na wyposażeniu)
Wyjmij zestaw naprawczy opony znajdujący się
pod panelem podłogowym w bagażniku. Zestaw
wulkanizacyjny składa się z następujących ele-
mentów:

j1 Pojemnik ze szczeliwem

j2 Końcówki do butli ze szczeliwem (jedna z
przeznaczeniem na serwis w ośrodku
INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi)

j3 Środek zaworu (dla zapasowej)

j4 Kaperka

j5 Sprężarka powietrza

j6 Naklejka “Sealant-applied” (wypełniona
masą uszczelniającą)

j7 Naklejka z ograniczeniem prędkości

UWAGA

Niektóre modele mogą nie być wyposażone w narzę-
dzia do wymiany koła. Skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w celu na-
bycia narzędzi do wymiany koła.

Przed użyciem awaryjnego zestawu
wulkanizacyjnego

• Jeśli jakiekolwiek ciało obce (np. śrubka lub
gwóźdź) znajduje się w oponie, nie wyjmuj go.

• Sprawdź datę ważności szczeliwa (na etykiecie do-
łączonej do butli). Nigdy nie używaj przetermino-
wanego szczeliwa.

SCE0937
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Naprawa opony

OSTRZEŻENIE

Podczas używania zestawu naprawczego do opon
przestrzegaj poniższych środków ostrożności.

• Połknięcie szczeliwa jest niebezpieczne. Natych-
miast wypij możliwie największą ilość wody i nie-
zwłocznie skorzystaj z pomocy medycznej.

• W przypadku zetknięcia się szczeliwa ze skórą lub
oczami, przemyj podrażnione miejsca dużą ilością
wody. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, niezwłocznie
skorzystaj z pomocy medycznej.

• Chroń szczeliwo naprawcze przed dziećmi.

• Szczeliwo do naprawy awaryjnej może spowodo-
wać wadliwe działanie czujników ciśnienia w opo-
nach i zapalenie się lampki ostrzegawczej sygna-
lizującej niskie ciśnienie w oponach. Zleć wymianę
czujnika ciśnienia w oponach tak szybko, jak jest
to możliwe.

1. Potrząśnij dobrze butlą ze szczeliwem.

2. Zdejmij kołpak z pojemnika i wkręć do po-
jemnika odpowiednią końcówkę do napeł-
niania masą uszczelniającą.

3. Zdejmij kołpak z zaworka przebitej opony i
całkowicie spuść z niej powietrze wciskając
rdzeń zaworka za pomocą specjalnego klu-
cza.

4. Wymontuj rdzeń zaworka za pomocą specjal-
nego klucza. Chroń go przed zabrudzeniem.

5. Usuń korek zatykający końcówkę do butli ze
szczeliwem i włóż końcówkę do wentyla opo-
ny.

6. Trzymaj butlę do góry nogami i naciśnij ją
wielokrotnie, aż szczeliwo zostanie wstrzyk-
nięte do opony. Po wprowadzeniu całej ilości
masy uszczelniającej do opony, wyjmij koń-
cówkę z zaworka. Dobrze zamontuj środek
zaworu w wentylu, używając kaperki.

SCE0775
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Nie wyrzucaj pustej butli po szczeliwie. Ta
butla będzie potrzebna podczas naprawy lub
wymiany opony w ośrodku INFINITI lub w pro-
fesjonalnej stacji obsługi.

7. Przyklej naklejkę “Sealant-applied” (wypeł-
niona masą uszczelniającą) na płaskiej po-
wierzchni opony.

8. Nalep naklejkę z ograniczeniem prędkości w
miejscu, gdzie może ją widzieć kierowca pod-
czas jazdy.

OSTROŻNIE

Nie nalepiaj naklejki z ograniczeniem prędkości na
środkowej części kierownicy, prędkościomierzu
lub miejscach, gdzie znajdują się lampki ostrzega-
wcze.

9. Wkręć dobrze końcówkę sprężarki powietrza
w wentyl opony jA . Włóż jej wtyczkę do
gniazda zasilania jB w pojeździe. Ustaw
włącznik zapłonu w pozycji ACC. Następnie,
włącz sprężarkę i napompuj oponę zgodnie z
ciśnieniem wyszczególnionym na naklejce z
informacją o oponach znajdującej się na
słupku środkowym po stronie kierowcy.

OSTROŻNIE

Nie używaj sprężarki przez dłużej niż 10 minut.

Jeśli ciśnienie nie wzrośnie do zalecanego
poziomu w ciągu 10 minut, opona może być
poważnie uszkodzona i nie można jej napra-
wić przy użyciu tego zestawu naprawczego.
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

10. Wyjmij końcówkę sprężarki powietrza z
wentyla. Natychmiast zacznij jazdę samo-
chodem z prędkością 80 km/h (50 MPH) lub
niższą.

11. Po 10 minutach jazdy lub przejechaniu 5 km
(3 mil) sprawdź ciśnienie w oponie. Tymcza-
sową naprawę można uznać za zakończoną,
jeśli ciśnienie w oponach nie spada.

Jeśli ciśnienie jest niższe niż podane w spe-
cyfikacji, powtórz czynności, zaczynając od
punktu 9. Jeśli ciśnienie spadnie ponownie
poniżej 130 kPa (19 psi), oznacza to, że opo-
ny nie można naprawić przy użyciu tego zes-
tawu naprawczego. Skontaktuj się z przed-
stawicielem firmy INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi.

Po naprawie opony
Udaj się do ośrodka INFINITI lub profesjonalnej
stacji obsługi, aby niezwłocznie naprawić/wy-
mienić oponę.

SCE0776Z

SCE0777Z
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OSTRZEŻENIE

• Uruchamianie silnika przy pomocy kabli rozrucho-
wych w sposób nieprawidłowy może doprowadzić
do eksplozji akumulatora. Eksplozja akumulatora
może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Może także doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.
Postępuj dokładnie według zawartych poniżej in-
strukcji.

• W pobliżu akumulatora zawsze znajduje się wybu-
chowy gaz - wodór. Nie pozwól, aby w pobliże aku-
mulatora dostały się iskry lub płomień.

• Podczas pracy z akumulatorem lub w jego pobliżu
zawsze stosuj odpowiednie okulary ochronne.
Zdejmij też pierścionki, bransoletki i wszelkie inne
elementy biżuterii.

• Podczas uruchamiania silnika przy pomocy kabli
rozruchowych nigdy nie pochylaj się nad akumula-
torem.

• Nie pozwól, aby elektrolit z akumulatora dostał się
do oczu, na skórę, ubranie lub na lakier pojazdu.
Elektrolit to żrący kwas siarkowy, mogący powodo-
wać poważne oparzenia. Natychmiast spłucz za-
brudzone elektrolitem miejsca dużą ilością wody.

• Utrzymuj akumulator z dala od dzieci.

• Napięcie akumulatora wykorzystywanego podczas
uruchamiania silnika przy pomocy kabli musi wy-
nosić 12 Voltów. Użycie akumulatora o innym na-
pięciu spowoduje uszkodzenie Twojego pojazdu.

• Nigdy nie próbuj uruchomić przy pomocy kabli po-
jazdu z zamrożonym akumulatorem. Może to do-
prowadzić do eksplozji akumulatora i spowodować
poważne obrażenia.

Model z silnikiem Diesla 2,2 l:

Pojazd posiada 2 akumulatory: akumulator
główny i akumulator dodatkowy. Silnik nie może
zostać uruchomiony, jeśli akumulator jest roz-
ładowany. W pierwszej kolejności zastosuj na-
stępującą procedurę względem akumulatora
głównego w celu uruchomienia silnika za pomo-
cą przewodów awaryjnych.

Jeżeli silnik nie uruchomi się, zastosuj procedu-
rę dla akumulatora dodatkowego. Informacje na
temat położenia akumulatorów: patrz “Przedział
silnika” w rozdziale “0. Ilustrowany spis treści” lub
“Bateria” w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wyko-
nywane samodzielnie”.

UWAGA

• Użyj specjalnego akumulatora, która posiada
większą pojemność oraz dłuższy okres eksploata-
cji. Użycie innego akumulatora w pojeździe może
spowodować jego przyspieszone zużywanie się i
usterkę systemu Stop/Start. Zalecamy używanie
oryginalnego akumulatora marki INFINITI. Aby
uzyskaćd dalsze informacje, skontaktuj się z cen-
trum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

• Po wymianie lub odłączeniu na dłuższy czas aku-
mulatora, aktywacja systemu Stop/Start może po-
trwać dłużej niż zwykle.

ROZRUCH ZA POMOCĄ PRZEWODÓW
AWARYJNYCH
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AKUMULATOR GŁÓWNY (wszystkie modele)

SCE0884Z

Silnik VQ25HR/silnik VQ37VHR
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1. Jeśli akumulator zewnętrzny wykorzystywany
do uruchomienia silnika znajduje się w innym
pojeździejA , ustaw pojazdyjA ijB tak, aby
obydwa akumulatory znalazły się w niewiel-
kiej odległości od siebie.

OSTROŻNIE

• Pojazdy nie mogą się stykać.

• Modele z blokadą koła kierownicy: jeśli akumu-
lator jest rozładowany, kierownica jest zablo-
kowana i nie można jej obrócić, jeśli włącznik
zapłonu znajduje się w pozycji “OFF”. Przed
przełączeniem włącznika z pozycji “OFF” i

zwolnieniem blokady kierownicy, podłącz do
akumulatora zasilanie przy pomocy kabli roz-
ruchowych.

2. Włącz hamulec postojowy.

3. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

4. Wyłącz wszystkie niepotrzebne urządzenia
elektryczne (reflektory, ogrzewanie, klimaty-
zację itp.).

5. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

6. Zdejmij zakrętki otworów wentylacyjnych z
akumulatora (jeśli na wyposażeniu).

7. Przykryj akumulator mocno wykręconą wil-
gotną szmatkąjC , aby ograniczyć ryzyko wy-
buchu.

8. Dla modeli z silnikiem Diesla 2,2 l: Pociągnij
przednią część pokrywy silnika do góryjD , a
następnie do przodujE i zdejmij.

JVE0223X

Silnik Diesla o pojemności 2,2 l

JVE0148XZ

Silnik Diesla o pojemności 2,2 l
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9. Podłącz kable rozruchowe we wskazanej
kolejności (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

OSTROŻNIE

• Zawsze podłączaj plusj+ do plusaj+ , a mi-
nusj- do uziemienia pojazdu - NIGDY do mi-
nusa akumulatoraj- .

• Upewnij się, że kable rozruchowe nie dotykają
ruchomych elementów w przedziale silnika.

• Upewnij się, że zaciski kabli rozruchowych nie
stykają się z częściami metalowymi.

10. Uruchom silnik pojazdu pomocniczegojA i
odczekaj kilka minut.

11. Zwiększ obroty silnika pojazdu pomocnicze-
gojA do poziomu około 2.000 obr/min.

12. Uruchom silnik Twojego pojazdujB w nor-
malny sposób.

OSTROŻNIE

Nigdy nie pozwól, aby rozrusznik silnika obracał
się dłużej niż 10 sekund. Jeśli silnik nie uruchomi
się od razu, ustaw włącznik zapłonu w pozycji
“LOCK” i odczekaj co najmniej 10 sekund. Następ-
nie spróbuj ponownie.

13. Po uruchomieniu silnika ostrożnie odłącz
kable rozruchowe w kolejności odwrotnej do
pokazanej na rysunku (j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Zdejmij i wyrzuć szmatkę do odpowiedniego
pojemnika - może ona być zanieczyszczona
żrącym kwasem.

15. Załóż zakrętki otworów wentylacyjnych, je-
śli były zdejmowane.

16. Załóż pokrywę akumulatora i zatrzaśnij po-
krywę przedziału silnika.

UWAGA

W przypadku modelu z systemem Stop/Start, jeżeli
nie można uruchomić silnika po przeprowadzeniu po-
wyższej procedury, akumulator dodatkowy może być
rozładowany. Podłącz przewody awaryjne do akumu-
latora dodatkowego.
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AKUMULATOR DODATKOWY (model z silnikiem Diesla 2,2 l)

1. Jeśli akumulator zewnętrzny wykorzystywany
do uruchomienia silnika znajduje się w innym
pojeździejA , ustaw obydwa pojazdyjA ijB
tak, aby obydwa akumulatory znalazły się w
niewielkiej odległości od siebie.

OSTROŻNIE

• Pojazdy nie mogą się stykać.

• Modele z blokadą koła kierownicy: jeśli akumu-
lator jest rozładowany, kierownica jest zablo-
kowana i nie można jej obrócić, jeśli włącznik
zapłonu znajduje się w pozycji “OFF”. Przed
przełączeniem włącznika z pozycji “OFF” i
zwolnieniem blokady kierownicy, podłącz do
akumulatora zasilanie przy pomocy kabli roz-
ruchowych.

2. Włącz hamulec postojowy.

3. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

4. Wyłącz wszystkie niepotrzebne urządzenia
elektryczne (reflektory, ogrzewanie, klimaty-
zację itp.).

5. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

6. Otwórz pokrywę bagażnika.

7. Pociągnij drążekjC do wewnątrz pojazdu,
jednocześnie pociągając do góry uchwytjD ,
a następnie pociągnij go do góry według ry-
sunku.

8. Wyjmij zaciskijE , a następnie zdejmij wy-
kończenie pokrywy bagażnika.

9. Zdejmij zakrętki otworów wentylacyjnych z
akumulatora (jeśli na wyposażeniu).

10. Podłącz kable rozruchowe we wskazanej
kolejności (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

OSTROŻNIE

• Zawsze podłączaj plusj+ do plusaj+ , a mi-
nusj- do uziemienia pojazdu - NIGDY do mi-
nusa akumulatoraj- .

• Upewnij się, że kable rozruchowe nie dotykają
ruchomych elementów w przedziale silnika.

• Upewnij się, że zaciski kabli rozruchowych nie
stykają się z częściami metalowymi.

JVE0225XZ

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l

JVE0226XZ

JVE0221XZ
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11. Uruchom silnik pojazdu pomocniczegojA i
odczekaj kilka minut.

12. Wciśnij pedał gazu pojazdu pomocniczego
jA , zwiększając jego obroty do około
2.000 rpm.

13. Uruchom silnik Twojego pojazdujB w nor-
malny sposób.

OSTROŻNIE

Nigdy nie pozwól, aby rozrusznik silnika obracał
się dłużej niż 10 sekund. Jeśli silnik nie uruchomi
się od razu, ustaw włącznik zapłonu w pozycji
“LOCK” i odczekaj co najmniej 10 sekund. Następ-
nie spróbuj ponownie.

14. Po uruchomieniu silnika ostrożnie odłącz
kable rozruchowe w kolejności odwrotnej do
pokazanej na rysunku (j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

15. Załóż zakrętki otworów wentylacyjnych, je-
śli były zdejmowane.

16. Wymień wykończenie bagażnika.

UWAGA

• Jeśli nie można uruchomić silnika po przeprowa-
dzeniu powyższej procedury, akumulator główny i
dodatkowy mogą być rozładowane. Wykonuj roz-
ruchu za pomocą przewodów awaryjnych zgodnie
z procedurą jednoczesnego rozruchu akumulatora
głównego i dodatkowego.

• eśli nie można uruchomić silnika, nawet w przy-
padku jednoczesnego uruchomienia akumulatora
głównego i dodatkowego, skontaktuj się z centrum
INFINITY lub profesjonalną stacją obsługi.

Nie próbuj uruchamiać silnika przez pchanie po-
jazdu.

OSTROŻNIE

• Model z automatyczną skrzynią biegów (AT) nie
może być uruchamiany przez popychanie pojazdu.
Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może
spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

• Modele wyposażone w trójfunkcyjny katalizator
nie mogą być uruchamiane przez popychanie po-
jazdu. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia
może spowodować uszkodzenie katalizatora.

• Nigdy nie próbuj uruchomić silnika, holując po-
jazd. Po uruchomieniu się silnika, samochód może
gwałtownie ruszyć do przodu i uderzyć w pojazd
holujący.

URUCHAMIANIE SILNIKA PRZEZ PCHANIE
POJAZDU
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OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie kontynuuj jazdy w razie przegrzania sa-
mochodu. Może to doprowadzić do uszkodzenia
silnika i/lub pożaru pojazdu.

• Nigdy nie otwieraj pokrywy przedziału silnika, jeśli
wydobywa się spod niej para.

• Nigdy nie odkręcaj korka chłodnicy, jeśli silnik jest
gorący. Jeśli korek zostanie usunięty, gdy silnik
jest gorący, gorąca woda pod ciśnieniem wystrzeli,
co może spowodować poparzenia, sparzenia lub
poważne obrażenia.

• Jeśli para lub ciecz chłodząca wydostają się z silni-
ka, oddal się od pojazdu, aby uniknąć poparzenia.

• Wentylator chłodnicy silnika uruchamia się za każ-
dym razem, gdy temperatura płynu chłodzącego
przekracza ustalony poziom.

• Zachowaj ostrożność, aby Twoje dłonie, włosy, bi-
żuteria lub ubranie nie weszły w kontakt lub nie
zaczepiły się o wentylator chłodnicy lub paski na-
pędowe.

Jeśli silnik Twojego pojazdu przegrzewa się
(patrz: wskazania wskaźnika wysokiej tempera-
tury) lub zauważysz ubytek mocy silnika, dziwne
hałasy, itp., wykonaj opisane poniżej czynności:

1. W sposób bezpieczny usuń pojazd z drogi, z
dala od ruchu innych pojazdów.

2. Włącz światła awaryjne.

3. Włącz hamulec postojowy.

4. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

NIE WYŁĄCZAJ SILNIKA.

5. Otwórz wszystkie okna.

6. Wyłącz klimatyzator. Ustaw maksymalną
temperaturę oraz największą prędkość wen-
tylatora.

7. Wyjdź z pojazdu.

8. Przed otwarciem pokrywy przedziału silnika
spójrz i posłuchaj, czy z chłodnicy nie wydo-
bywa się para lub nie wycieka płyn chłodni-
czy. Przed wykonaniem dalszych czynności
poczekaj, aż zniknie para lub płyn chłodni-
czy.

9. Otwórz pokrywę przedziału silnika.

10. Zobacz, czy działa wentylator chłodnicy.

11. Zobacz, czy nie nastąpił wyciek z chłodnicy
lub jej przewodów. Jeśli wentylator chłodni-
cy nie pracuje lub wycieka płyn chłodniczy,
wyłącz silnik.

12. Po ostygnięciu silnika włącz go ponownie i
sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbior-
niku wyrównawczym. Nie odkręcaj korka
chłodnicy.

13. W razie potrzeby, dolej płynu chłodzącego
do zbiornika wyrównawczego.

Oddaj swój pojazd do przeglądu/naprawy w oś-
rodku INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

PRZEGRZANIE SILNIKA
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Podczas holowania pojazdu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów. Użycie nieodpo-
wiedniego wyposażenia holowniczego może
spowodować uszkodzenie pojazdu. Aby zapew-
nić prawidłowe holowanie i zapobiec przypad-
kowemu uszkodzeniu pojazdu, firma INFINITI za-
leca zlecenie holowania pojazdu pracownikom
firmy zajmującej się pomocą drogowej. Pracow-
nik firmy powinien dokładnie zapoznać się z na-
stępującymi środkami ostrożności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS
HOLOWANIA

• Przed rozpoczęciem holowania upewnij się, że
skrzynia biegów, układ kierowniczy i układ napę-
dowy są w stanie pozwalającym na ich użycie. Jeśli
którykolwiek z tych elementów jest uszkodzony,
pojazd może być holowany wyłącznie przy pomocy
wózka lub na naczepie lawety. (Model z napędem
na dwa koła (2WD))

• Firma INFINITI zaleca holowanie pojazdu z kołami
napędowymi ponad ziemią. (Model z napędem na
dwa koła (2WD))

• Przed holowaniem zawsze załóż łańcuchy zabez-
pieczające.

• Nigdy nie holuj modelu z napędem na cztery koła
(4WD), jeśli którekolwiek z kół dotyka nawierzchni,
ponieważ może to doprowadzić do poważnych i
drogich w naprawie uszkodzeń układu napędowe-
go.

HOLOWANIE ZALECANE PRZEZ FIRMĘ
INFINITI

Holowanie modelu z napędem na dwa
koła (2WD)
OSTROŻNIE

Nigdy nie zabezpieczaj kierownicy poprzez wciśnięcie
włącznika zapłonu do pozycji “OFF”. Może to uszko-
dzić mechanizm blokady kierownicy.

Przednie koła na ziemi:

1. Wciśnij włącznik zapłonu do pozycji ON i wy-
łącz wszystkie akcesoria.

2. Zabezpiecz kierownicę w pozycji sprostowa-
nych kół przy pomocy liny lub podobnego
przedmiotu.

3. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
N (bieg neutralny).

4. Zwolnij hamulec postojowy.

5. Przed holowaniem zamocuj łańcuchy.

Tylne koła na ziemi:

Firma INFINITI zaleca holowanie pojazdu przy
pomocy wózka umieszczonego pod przednimi
lub tylnymi kołami lub na naczepie lawety, tak
jak pokazano na rysunku.

OSTROŻNIE

Nigdy nie holuj modelu z automatyczną skrzynią bie-
gów (AT), gdy tylne koła dotykają podłoża. Może to
spowodować poważne i drogie w naprawie uszkodze-
nie układu napędowego.

Wszystkie cztery koła na ziemi:

Firma INFINITI zaleca holowanie pojazdu na plat-
formie lawety, tak jak pokazano na rysunku.

SCE0788Z

Modele z napędem na dwa koła

HOLOWANIE POJAZDU
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OSTROŻNIE

Nigdy nie holuj modelu z automatyczną skrzynią bie-
gów (AT), gdy jego wszystkie cztery koła dotykają pod-
łoża. Może to spowodować poważne i drogie w na-
prawie uszkodzenie układu napędowego.

Holowanie modelu z napędem na
cztery koła (4WD) (jeśli na
wyposażeniu)
Firma INFINITI zaleca holowanie pojazdu przy
pomocy wózka umieszczonego pod przednimi
lub tylnymi kołami, lub na naczepie lawety, tak
jak pokazano na rysunku.

OSTROŻNIE

NIGDY nie holuj pojazdu z napędem na cztery koła
(4WD) z którymkolwiek z kół na ziemi. Może to spowo-
dować poważne i drogie w naprawie uszkodzenie ukła-
du napędowego.

Uwalnianie unieruchomionego
pojazdu

OSTRZEŻENIE

• Podczas wyciągania pojazdu nie pozwalaj komu-
kolwiek znajdować się w pobliżu liny.

• Nie pozwalaj, aby koła obracały się z dużą prędkoś-
cią. Może to doprowadzić do ich eksplozji i spowo-
dować poważne obrażenia. Niektóre elementy po-
jazdu mogą się także przegrzać.

• Nigdy nie ciągnij pojazdu przy użyciu tylnego haka
j2 . Ten hak nie służy do wyciągania uwięzionego
pojazdu.

W sytuacji, w której pojazd utknie w piasku,
śniegu lub błocie i wyciągnięcie go jest jedyną
możliwością uwolnienia go, skorzystaj z haka
awaryjnego.

• W takich sytuacjach stosuj wyłącznie haki awaryj-
ne. Nigdy nie zaczepiaj liny do ciągnięcia pojazdu
do innych elementów nadwozia. W przeciwnym ra-
zie może dojść do uszkodzenia nadwozia.

• Stosuj haki awaryjne wyłącznie do uwalniania za-
klinowanego pojazdu. Nigdy nie holuj pojazdu przy
użyciu haków awaryjnych.

SCE0488Z
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• Podczas wyciągania pojazdu, który utknął, na hak
oddziałują olbrzymie siły. Zawsze ciągnij linę na
wprost, równolegle do głównej osi pojazdu. Nigdy
nie ciągnij pojazdu za hak awaryjny pod kątem.

Przód:

1. Wymontuj osłonę haka ze zderzaka za pomo-
cą odpowiedniego narzędzia.

2. Mocno przymocuj hakj1 (przechowywany w
bagażniku) do punktu mocowania na przed-
nim zderzaku.

Po użyciu umieść hak awaryjny na swoim
miejscu.

Tył:

Nie używaj tylnego hakaj2 do ciągnięcia po-
jazdu.

NCE439

W nagłym wypadku 6-21



NOTATKA

6-22 W nagłym wypadku



7 Wygląd i pielęgnacjaWygląd i pielęgnacja

Czyszczenie z zewnątrz ..................................... 7-2
Mycie .......................................................... 7-2
Usuwanie plam ............................................ 7-2
Woskowanie ................................................ 7-2
Szyby .......................................................... 7-3
Podwozie..................................................... 7-3
Koła ............................................................ 7-3
Koła ze stopu aluminium............................... 7-3
Części chromowane...................................... 7-3

Czyszczenie wnętrza pojazdu ............................ 7-4
Materiał zamszowy (jeśli na wyposażeniu) ..... 7-4

Odświeżacze powietrza ................................ 7-4
Dywaniki podłogowe .................................... 7-5
Szyby .......................................................... 7-5
Pasy bezpieczeństwa.................................... 7-5

Ochrona przed korozją ...................................... 7-6
Najczęstsze czynniki wpływające na
korozję pojazdu ........................................... 7-6
Czynniki środowiskowe wpływające na
szybkość korozji........................................... 7-6
Aby chronić pojazd przed korozją .................. 7-6



W celu zachowania nienagannego wyglądu po-
jazdu, należy o niego odpowiednio zadbać.

Zawsze, kiedy masz taką możliwość, parkuj po-
jazd w garażu lub pod zadaszeniem, aby zmini-
malizować ryzyko uszkodzeń lakieru.

Jeśli musisz zaparkować pod gołym niebem, wy-
bierz zacienione miejsce lub okryj pojazd plan-
deką. Podczas zakładania lub zdejmowania
plandeki zachowaj ostrożność, aby nie zaryso-
wać lakieru.

MYCIE
W celu ochrony lakieru, w wymienionych poniżej
sytuacjach umyj pojazd tak szybko, jak to możli-
we:

• Po deszczu, który może uszkodzić lakier ze wzglę-
du na kwasowość.

• Po jeździe drogami przybrzeża, ponieważ wilgoć
morska zawarta w powietrzu może spowodować
rdzewienie.

• Jeśli na lakierze pojawią się zabrudzenia takie jak
sadza, ptasie odchody, sokz drzew, drobiny metalu
lub owady.

• Jeśli na lakierze osadzi się pył lub błoto.

1. Do mycia powierzchni nadwozia używaj mok-
rej gąbki i dużej ilości wody.

2. Myj powierzchnię nadwozia delikatnie i do-
kładnie, używając delikatnego mydła, spe-

cjalnego mydła samochodowego lub ogól-
noużytkowego płynu do naczyń zmieszanego
z czystą, ciepłą (nigdy gorącą) wodą.

OSTROŻNIE

• Podczas mycia pojazdu nie używaj silnie działają-
cych mydeł, chemicznych detergentów, benzyny
ani rozpuszczalników.

• Nie myj pojazdu na słońcu oraz gdy powierzchnia
nadwozia jest gorąca, ponieważ może to powodo-
wać powstawanie na lakierze plamek po wodzie.

• Unikaj używania tkanin szorstkich lub o gęsto zbi-
tych włóknach, takich jak rękawice do mycia. Za-
chowaj ostrożność, aby nie zarysować i nie uszko-
dzić lakieru podczas usuwania zabrudzeń przyle-
gających do karoserii.

3. Dokładnie spłukaj pojazd dużą ilością czystej
wody.

4. Użyj zwilżonej szmatki z giemzy, aby osuszyć
lakierowane powierzchnie i uniknąć pozosta-
wienia plamek po kroplach wody.

Podczas mycia pojazdu zwróć uwagę na:

• Wewnętrzne obrzeża, spojenia i zagięcia drzwi, kla-
py bagażnika i pokrywy silnika są szczególnie na-
rażone na działanie soli drogowej. Dlatego, miejsca
te należy myć regularnie.

• Upewnij się, czy otwory odpływowe w drzwiach nie
są zatkane.

• Polej wodą podwozie i nadkola w celu uwolnienia
ich od zabrudzeń i/lub spłukania soli.

USUWANIE PLAM
Plamy z oleju i smoły, pył przemysłowy, owady i
sok z drzew usuwaj jak najszybciej, aby uniknąć
trwałego uszkodzenia lub zabrudzenia lakieru.
Specjalne środki do czyszczenia są dostępne w
ośrodku INFINITI, profesjonalnej stacji obsługi
lub w jakimkolwiek sklepie motoryzacyjnym.

WOSKOWANIE
Regularne woskowanie chroni lakier i pomaga
utrzymać nienaganny wygląd pojazdu.

Po woskowaniu zaleca się polerowanie w celu
usunięcia zbędnego osadu oraz aby uniknąć
“wyblakłego” wyglądu.

Personel ośrodka INFINITI lub profesjonalnej
stacji obsługi może pomóc Ci w wyborze odpo-
wiednich środków woskujących.

OSTROŻNIE

• Przed nałożeniem na lakier wosku dokładnie umyj
pojazd.

• Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta wosku.

• Nie używaj wosków zawierających elementy ścier-
ne lub czyszczące, mogące uszkodzić powierzch-
nię lakieru.

CZYSZCZENIE Z ZEWNĄTRZ
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Agresywne lub maszynowe polerowanie po-
wierzchni lakieru z podkładem może spowodo-
wać jej matowienie i pozostawiać ślady wyciera-
nia.

SZYBY
W celu usunięcia osadów z dymu i pyłu z szyb
użyj preparatu do mycia szyb. Jeśli pojazd za-
parkowany był w mocno nasłonecznionym
miejscu, szyby mogą się pokryć warstewką osa-
du. Osad ten z łatwością usuniesz przy pomocy
preparatu do czyszczenia szyb i miękkiej tkani-
ny.

PODWOZIE
Na obszarach, gdzie w zimie stosuje się sól dro-
gową konieczne jest regularne czyszczenie pod-
wozia pojazdu, aby zapobiec osadzaniu się bru-
du i soli, które powodują przyspieszenie korozji
podwozia i układu zawieszenia.

Przed sezonem zimowym i ponownie na wiosnę
stan powłoki zabezpieczającej podwozie należy
poddać kontroli i, jeśli to konieczne zakonser-
wować je ponownie.

KOŁA

• Aby zadbać o wygląd kół, umyj je podczas mycia
pojazdu.

• Wewnętrzną stronę kół umyj podczas zmiany kół
lub przy okazja mycia podwozia.

• Podczas mycia kół nie używaj środków czyszczą-
cych o właściwościach ściernych.

• Regularnie sprawdzaj felgi pod kątem wgnieceń i
korozji. Uszkodzenie felgi może doprowadzić do
utraty ciśnienia powietrza w oponie lub uszkodze-
nia jej obrzeża.

• INFINITI zaleca woskowanie kół, w celu zabezpie-
czenia ich przed działaniem soli drogowej, na ob-
szarach, na których jest ona używana.

KOŁA ZE STOPU ALUMINIUM
Myj koła regularnie przy pomocy gąbki zmoczo-
nej w roztworze łagodnego mydła, zwłaszcza na
obszarach, na których używana jest sól drogo-
wa. Jeśli osad z soli nie będzie regularnie usu-
wany, może spowodować odbarwienia na po-
wierzchni kół.

OSTROŻNIE

Zastosuj się do poniższych wskazówek, aby uniknąć
plam i odbarwień na kołach:

• Nie używaj środków czyszczących, które zawierają
silne czynniki kwaśne lub zasadowe w celu czy-
szczenia kół.

• Nie stosuj środków czyszczących do kół, gdy koła
są gorące. Temperatura kół powinna być taka sa-
ma, jak temperatura otoczenia.

• Spłucz dokładnie cały środek czyszczący w ciągu
15 minut od jego nałożenia.

CZĘŚCI CHROMOWANE
Aby zachować wykończenie w jak najlepszym
stanie, regularnie myj elementy chromowane,
używając specjalnego środka przeznaczonego
do tego celu, nie zawierającego elementów
ściernych.
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Od czasu do czasu usuwaj kurz i pył z elementów
wykończenia wnętrza, siedzeń i powierzchni
plastikowych przy pomocy odkurzacza lub
szczotki o miękkim włosiu. Powierzchnie winy-
lowe i skórzane zmywaj przy pomocy czystej,
miękkiej tkaniny, zwilżonej w roztworze łagod-
nego mydła, a następnie wycieraj suchą, miękką
tkaniną.

Aby zachować dobry wygląd skórzanych
elementów tapicerki, należy je regularnie czyś-
cić i konserwować.

Przed użyciem jakiegokolwiek impregnatu, za-
poznaj się z zaleceniami producenta. Niektóre
impregnaty zawierają substancje, mogące zos-
tawiać plamy lub odbarwienia na materiale.

Do mycia szybki tablicy rozdzielczej używaj
miękkiej tkaniny zwilżonej w czystej wodzie.

OSTRZEŻENIE

W modelach z zaawansowanym systemem poduszek
powietrznych do mycia foteli nie używaj wody ani pre-
paratów kwasowych (stosowanych przy czyszczeniu
gorącą parą). Może to spowodować uszkodzenie foteli
i czujników klasyfikacji pasażera. Może to mieć rów-
nież negatywny wpływ na działanie systemu poduszek
powietrznych, doprowadzając w następstwie do po-
ważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nigdy nie używaj eteru naftowego, rozcieńczalni-
ków, ani innych podobnych substancji.

• Drobiny pyłu mają właściwości ścierne i mogą usz-
kodzić skórzane powierzchnie, dlatego należy je
niezwłocznie usuwać. Nie używaj mydła do czy-
szczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, pre-
paratów woskujących, do polerowania, olejów,
płynów, rozpuszczalników i detergentów do czy-
szczenia lub środków czystości na bazie amonia-
ku, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie z
naturalnej skóry.

• Nigdy nie używaj impregnatów, chyba że produ-
cent zaleca ich użycie.

• Nie używaj środków do czyszczenia plastiku lub
szkła do mycia szybki tablicy rozdzielczej. Może
to spowodować jej uszkodzenie.

MATERIAŁ ZAMSZOWY (jeśli na
wyposażeniu)

Jeśli okno dachowe w Twoim pojeździe jest wy-
kończone zamszem, przy czyszczeniu materiału
przestrzegaj poniższych wskazówek.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia elementów obitych materia-
łem zamszowym, podczas czyszczenia pamiętaj, aby:

• Nie pocierać materiału tkaniną. Mogłoby to spowo-
dować uszkodzenie powierzchni materiału i roz-
mazanie plamy.

• Do mycia zamszu nigdy nie używaj benzyny, roz-
cieńczalników ani podobnych substancji chemicz-
nych. Mogą one spowodować odbarwienie osłony
przeciwsłonecznej i uszkodzić jej powierzchnię.

• Plamy z substancji na bazie wody czyść punktowo
dotykając powierzchnię czystą, miękką tkaniną
zwilżoną w ciepłej wodzie. W celu usunięcia jak
największej ilości wilgoci przyciśnij czystą, suchą
tkaninę do mokrej powierzchni zamszu, a następ-
nie pozostaw materiał do wyschnięcia.

• Plamy z substancji na bazie oleju czyść punktowo
dotykając powierzchnię czystą, miękką tkaniną
zwilżoną w ciepłej wodzie. W celu usunięcia jak
największej ilości wilgoci przyciśnij czystą, suchą
tkaninę do mokrej powierzchni zamszu, a następ-
nie pozostaw materiał do wyschnięcia.

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
Większość odświeżaczy powietrza zawiera roz-
puszczalnik, który może negatywnie oddziały-
wać na elementy wnętrza pojazdu. Jeśli korzys-
tasz z odświeżaczy powietrza, zachowuj nastę-
pujące środki ostrożności:

• Odświeżacze powietrza wieszane na elementach
wewnątrz pojazdu mogą spowodować ich trwałe
odbarwienie. Umieść odświeżacz w miejscu, w któ-
rym może swobodnie zwisać, nie dotykając ele-
mentów kabiny.

• Odświeżacze w płynie są na ogół mocowane na na-
wiewach. W razie rozlania powyższe produkty mo-
gą spowodować natychmiastowe uszkodzenie lub
odbarwienie powierzchni wewnątrz pojazdu.

Przed użyciem odświeżaczy powietrza należy
dokładnie przeczytać instrukcje producenta i
przestrzegać ich.

CZYSZCZENIE WNĘTRZA POJAZDU
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DYWANIKI PODŁOGOWE
Używanie oryginalnych dywaników podłogo-
wych INFINITI (jeśli na wyposażeniu) może
przedłużyć żywotność dywaników w Twoim po-
jeździe i ułatwić czyszczenie wnętrza. Bez
względu na rodzaj użytych dywaników, upewnij
się, że nadają się do zastosowania w Twoim po-
jeździe i że są prawidłowo ułożone pod stopami
w sposób, który nie przeszkadza w obsłudze
pedałów. Dywaniki należy regularnie czyścić.
Zniszczone dywaniki należy wymienić.

Elementy ułatwiające ułożenie
dywaników
Pojazd został wyposażony w zaczepy dywani-
ków, ułatwiające ich prawidłowe ułożenie. Dla
Twojego modelu pojazdu specjalnie zaprojekto-
wano oryginalne dywaniki podłogowe INFINITI.

Ułóż dywanik, umieszczając zaczep w otworze w
dywaniku i układając go w prawidłowej pozycji
pod stopami.

Od czasu do czasu sprawdzaj, czy dywaniki uło-
żone są prawidłowo.

SZYBY
W celu usunięcia osadów z dymu i pyłu z szyb
użyj preparatu do mycia szyb. Jeśli pojazd za-
parkowany był w mocno nasłonecznionym
miejscu, szyby mogą się pokryć warstewką osa-
du. Osad ten z łatwością usuniesz przy pomocy
preparatu do czyszczenia szyb i miękkiej tkani-
ny.

OSTROŻNIE

Podczas mycia szyb nie używaj przedmiotów o ostrych
krawędziach, preparatów czyszczących o właściwoś-
ciach ściernych ani środków czyszczących na bazie
chloru. Mogłyby one uszkodzić elementy elektryczne,
np. części anteny radiowej lub elektryczne ścieżki
przewodzące ogrzewania tylnej szyby.

PASY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

• Nie pozwól, aby wilgotny pas bezpieczeństwa zos-
tał zwinięty do zwijacza.

• Do czyszczenia pasów bezpieczeństwa nigdy nie
używaj wybielaczy, barwników, ani rozpuszczalni-
ków. Mogą one poważnie osłabić materiał, z które-
go wykonany jest pas.

Pasy należy czyścić przy pomocy gąbki zwilżonej
w łagodnym roztworze mydła.

Przed użyciem pasów pozwól im całkowicie wy-
schnąć w zacienionym miejscu. (Patrz: “Pasy
bezpieczeństwa” w rozdziale “1. Bezpieczeństwo —
fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system
bezpieczeństwa biernego”).

SAI0038Z
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NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE
NA KOROZJĘ POJAZDU

• Gromadzenie się zatrzymującego wilgoć brudu i
osadu na elementach płata poszycia nadwozia, za-
głębieniach i innych miejscach.

• Uszkodzenia powierzchni lakieru i innych pokryć
ochronnych, spowodowane małymi kawałkami żwi-
ru lub kamieni, lub drobnymi stłuczkami.

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ KOROZJI

Wilgoć
Nagromadzenie się piachu, brudu oraz wody w
podłodze pojazdu może przyspieszyć korozję.
Mokre dywaniki podłogowe nie wyschną całko-
wicie wewnątrz pojazdu. Należy je wyjąć i do-
brze wysuszyć, aby zapobiec korozji podłogi.

Względna wilgotność
Korozja będzie przebiegała szybciej w obsza-
rach o wysokiej względnej wilgotności.

Temperatura
Wysoka temperatura przyspiesza tempo korozji
części, które nie są dobrze wietrzone.

Korozja będzie przebiegać szybciej w warun-
kach temperatury utrzymującej się tuż ponad
granicą zamarzania.

Zanieczyszczenie powietrza
Obecność zanieczyszczeń przemysłowych, soli
w powietrzu na obszarach nadmorskich lub na
drogach w zimie także przyspiesza proces koroz-
ji. Sól używana na drogach przyspiesza również
proces niszczenia powierzchni pomalowanych.

ABY CHRONIĆ POJAZD PRZED KOROZJĄ
• Utrzymuj pojazd w czystości, często myjąc go i wo-

skując.

• Sprawdzaj, czy na powierzchni lakieru nie pojawia-
ją się małe uszkodzenia. Jeśli tak, usuń je jak naj-
szybciej.

• Utrzymuj drożność odpływów w dolnej krawędzi
drzwi, aby zapobiec gromadzeniu się wody.

• Sprawdzaj, czy na podwoziu pojazdu nie gromadzi
się piasek, brud lub sól. Jeśli tak, jak najszybciej
zmyj zabrudzone miejsca wodą.

OSTROŻNIE

• Nigdy nie usuwaj zabrudzeń, piachu lub innych
osadów z przedziału pasażerskiego, spłukując go
wodą z węża. Usuń zabrudzenia odkurzaczem.

• Nie pozwól, aby woda lub inny płyn dostał się w
pobliże elektronicznych elementów we wnętrzu
pojazdu, ponieważ może to spowodować ich usz-
kodzenie.

Substancje chemiczne używane do odladzania
nawierzchni dróg mają silne właściwości koro-
zyjne. Przyspieszają one rdzewienie i niszczenie

takich elementów podwozia jak układ wydecho-
wy, przewody paliwowe i hamulcowe, linki ha-
mulcowe, płyta podłogowa i zderzaki.

W zimie podwozie należy okresowo myć.

Aby dowiedzieć się o dodatkowych zabezpiecze-
niach przed rdzą i korozją, które mogą być ko-
nieczne w pewnych warunkach, zasięgnij infor-
macji w ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej
stacji obsługi.

OCHRONA PRZED KOROZJĄ
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Wykonywanie pewnych codziennych i regular-
nych czynności konserwacyjnych jest niezbędne
dla utrzymania pojazdu w dobrym stanie tech-
nicznym oraz dla zapewnienia niskiego poziomu
emisji spalin i parametrów pracy silnika.

Przeprowadzanie zalecanych czynności konser-
wacyjnych, jaki ogólne dbanie o pojazd, stanowi
odpowiedzialność właściciela.

Jako właściciel pojazdu, jesteś jedyną osobą,
która może zagwarantować jego prawidłową
konserwację. Jesteś bardzo ważną osobą wśród
podmiotów zaangażowanych w konserwację
Twojego pojazdu.

HARMONOGRAM KONSERWACJI
Dla Twojej wygody umieściliśmy informacje na
temat koniecznych punktów konserwacji pojaz-
du w dostarczonej osobno Książeczce gwaran-
cyjnej. Zapoznaj się z nią, aby zapewnić regular-
ne wypełnianie najważniejszych punktów kon-
serwacji Twojego pojazdu w regularnych
odstępach czasu.

OGÓLNA KONSERWACJA
Ogólna konserwacja obejmuje elementy, które
należy kontrolować podczas codziennego użyt-
kowania pojazdu. Mają one kluczowe znaczenie
dla prawidłowego działania Twojego pojazdu.
Regularne wypełnianie tych punktów zgodnie z
zaleceniami należy do Twoich obowiązków.

Do wykonania ogólnych czynności konserwacyj-
nych potrzebne są minimalne zdolności tech-
niczne i kilka prostych narzędzi samochodo-
wych.

Czynności te możesz przeprowadzić samodziel-
nie lub zlecić ich wykonanie w centrum INFINITI
lub profesjonalnej stacji obsługi.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC
SERWISOWĄ
Jeśli Twój pojazd wymaga obsługi serwisowej
lub nie działa w sposób prawidłowy, skontaktuj
się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją
obsługi w celu wykonania czynności kontrolnych
i naprawczych.

Podczas codziennego użytkowania pojazdu na-
leży przeprowadzać ogólne czynności konser-
wacyjne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w tym
rozdziale. Jeśli wykryjesz jakiekolwiek dziwne
odgłosy, wibracje lub zapachy, niezwłocznie
znajdź ich przyczynę samemu lub poproś o to w
ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej stacji ob-
sługi. Ponadto, jeśli uważasz, że konieczna jest
naprawa, powinieneś zawiadomić o tym ośro-
dek INFINITI lub profesjonalną stację obsługi.

W czasie wykonywania kontroli lub jakiegokol-
wiek przeglądu, ściśle stosuj się do “Środki
ostrożności przy przeglądach” w dalszej części roz-
działu.

WYJAŚNIENIE ELEMENTÓW OGÓLNEJ
KONSERWACJI
Dodatkowe informacje dotyczące elementów
zaznaczonych “*” znajdują się w dalszej części
tego rozdziału.

Zewnętrzne elementy pojazdu
Czynności konserwacyjne wyszczególnione w
tym rozdziale należy przeprowadzać od czasu
do czasu, o ile nie wskazano inaczej.

Drzwi i pokrywa przedziału silnika:

Sprawdź, czy wszystkie drzwi, pokrywa przed-
ziału silnika oraz drzwi tyłu nadwozia lub po-
krywa bagażnika wraz z zaczepem zamykają i
otwierają się płynnie. Upewnij się także, że
wszystkie zatrzaski dobrze się zamykają. W ra-

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI OGÓLNA KONSERWACJA
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zie potrzeby nasmaruj ruchome elementy.
Upewnij się, że po zwolnieniu głównego zatrza-
sku pokrywy przedziału silnika, zatrzask dodat-
kowy utrzymuje ją zamkniętą.

Jeśli użytkujesz pojazd na drogach, na których
znajduje się sól lub inne materiały korozyjne,
sprawdzaj często smarowanie elementów po-
jazdu.

Światła*:

Regularnie myj reflektory. Upewnij się, że reflek-
tory, światła stopu, światła tylne, kierunkowska-
zy i inne światła działają prawidłowo i są dobrze
zamontowane. Sprawdź również ustawienie re-
flektorów.

Opony*:

Sprawdzaj często ciśnienie przyrządem pomia-
rowym oraz zawsze przed długą podróżą. Do-
stosuj ciśnienie we wszystkich oponach, łącznie
z zapasową, do określonego poziomu. Dokład-
nie sprawdzaj opony pod kątem uszkodzeń, roz-
cięć lub nadmiernego zużycia.

Rotacja opon*:

Pojazdy z napędem na jedną oś (2WD) i takim
samym rozmiarem opon na przedniej i tylnej os-
i: przekładaj opony co 10.000 km (6.000 mil).
Opony z oznaczeniem kierunku obrotu można
przekładać tylko między przodem i tyłem. Po

przełożeniu opon upewnij się, że oznaczenia
kierunku są zwrócone w stronę zgodną z kierun-
kiem obrotu koła.

Pojazdy z napędem na cztery koła (4WD)/
wszystkie koła (4WD/AWD) i takim samym roz-
miarem opon na przedniej i tylnej osi: przekła-
daj opony co 5.000 km (3.000 mil). Opony z
oznaczeniem kierunku obrotu można przekła-
dać tylko między przodem i tyłem. Po przełoże-
niu opon upewnij się, że oznaczenia kierunku są
zwrócone w stronę zgodną z kierunkiem obrotu
koła.

Jeżeli pojazd wyposażony jest w opony o róż-
nych rozmiarach dla osi przedniej i tylnej, nie
wolno wykonywać rotacji.

Częstotliwość rotacji opon (odległość) może się
różnić w zależności od sposobu prowadzenia
pojazdu i stanu nawierzchni.

Elementy przekaźnika systemu monitorowania
ciśnienia w oponach (TPMS) (jeśli na
wyposażeniu):

Wymień uszczelkę pierścieniową przekaźnika
TPMS, środek zaworu oraz nakrętkę przy wymia-
nie zużytych lub starych opon.

Zbieżność i wyważenie kół:

Jeśli podczas jazdy po prostej, płaskiej drodze
pojazd “ściąga” na bok, lub jeśli zauważysz nie-
równe lub nadmierne zużycie opon, może to oz-
naczać konieczność skorygowania zbieżności
kół.

Jeśli kierownica lub fotel wibruje podczas jazdy
ze zwiększoną prędkością, konieczne może być
wyważenie kół.

Szyba przednia:

Regularnie myj szybę przednią. Co najmniej raz
na pół roku sprawdzaj szybę przednią pod ką-
tem pęknięć i innych uszkodzeń. W razie potrze-
by wykonaj odpowiednie naprawy.

Pióra wycieraczek*:

Jeśli wycieraczki nie ścierają szyb prawidłowo,
sprawdź je pod kątem pęknięć i zużycia. W razie
potrzeby wymień.

Wewnętrzne elementy pojazdu
Wymienione tu elementy należy kontrolować re-
gularnie, na przykład podczas przeprowadzania
okresowych przeglądów, mycia pojazdu, itp.

Pedał gazu:

Sprawdź, czy pedał porusza się gładko i upewnij
się, czy nie blokuje się lub nie wymaga nierów-
nego nacisku w swoim zakresie ruchu. Utrzymuj
dywaniki z dala od pedału.
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Pedał hamulca*:

Sprawdź, czy pedał porusza się płynnie, i upew-
nij się, że ma prawidłowy zapas odległości od
dywanika przy pełnym wciśnięciu. Sprawdź
funkcję wspomagania układu hamulcowego.
Utrzymuj dywaniki z dala od pedału.

Hamulec postojowy*:

Regularnie sprawdzaj działanie hamulca posto-
jowego. Sprawdź, czy dźwignia (jeśli na wyposa-
żeniu) lub pedał (jeśli na wyposażeniu) ma pra-
widłowy zakres ruchu. Upewnij się też, że pojazd
stojący na stosunkowo stromym wzniesieniu i
utrzymywany w miejscu wyłącznie przez hamu-
lec postojowy jest całkowicie nieruchomy.

Pasy bezpieczeństwa:

Sprawdź, czy wszystkie elementy systemu pa-
sów bezpieczeństwa (np.: klamry, punkty mocu-
jące, regulatory oraz zwijacze) działają prawid-
łowo i płynnie oraz, czy są prawidłowo zamonto-
wane. Sprawdź materiał pasa pod kątem
rozcięć, wystrzępienia, wytarcia lub uszkodze-
nia.

Kierownica:

Sprawdź kierownicę pod kątem takich zmian jak
nadmierny luz, utrudnione obracanie lub niety-
powe dźwięki.

Lampki i dźwięki ostrzegawcze:

Upewnij się, czy wszystkie lampki ostrzegawcze
i brzęczyki działają poprawnie.

Ogrzewanie szyby przedniej:

Sprawdź, czy powietrze we właściwy sposób
oraz we właściwej objętości wydostaje się z na-
wiewów ogrzewania podczas pracy nagrzewnicy
lub klimatyzatora.

Wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej*:

Sprawdź, czy wycieraczki i spryskiwacz działają
prawidłowo oraz, czy wycieraczki nie pozosta-
wiają smug.

Przedział silnika i podwozie
Czynności konserwacyjne wyszczególnione w
tej części należy przeprowadzać okresowo (np.
przy każdej kontroli stanu oleju silnikowego lub
uzupełnianiu paliwa).

Akumulator (z wyjątkiem akumulatora
bezobsługowego)*:

Sprawdź poziom elektrolitu w każdej z komór.
Powinien on utrzymywać się pomiędzy górną
(UPPER) a dolną (LOWER) linią. Pojazdy wyko-
rzystywane przy wysokich temperaturach lub w
trudnych warunkach wymagają częstej kontroli
poziomu płynu akumulatorowego.

Poziom płynu hamulcowego*:

Dopilnuj, aby poziom płynu hamulcowego utrzy-
mywał się pomiędzy górną (MAX), a dolną (MIN)
linią na zbiorniku wyrównawczym.

Poziom cieczy chłodzącej silnik*:

Przy zimnym silniku sprawdź poziom płynu
chłodniczego.

Upewnij się, że poziom cieczy chłodzącej utrzy-
muje się pomiędzy górną (MAX) a dolną (MIN)
linią na zbiorniku wyrównawczym.

Pasek (paski) napędowy(e) silnika*:

Upewnij się, że pasek lub paski napędowe nie
są wystrzępione, zużyte, popękane lub zabru-
dzone smarem.

Poziom oleju silnikowego*:

Po zaparkowaniu pojazdu (na równym podłożu)
i wyłączeniu silnika sprawdź poziom oleju silni-
kowego miarką.

Wycieki płynów:

Po tym, jak pojazd pozostawał zaparkowany
przez jakiś czas, sprawdź czy pod pojazdem nie
są widoczne wycieki paliwa, oleju, wody lub in-
nych płynów. Woda kapiąca z klimatyzatora po
jego użyciu jest normalnym objawem. Jeśli zau-
ważysz jakikolwiek wyciek, lub jeśli widoczne
są opary paliwa, bezzwłocznie sprawdź przyczy-
nę i podejmij kroki zaradcze.
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Przewody i poziom płynu wspomagania układu
kierowniczego:

Sprawdź poziom płynu, gdy jest zimny, pamięta-
jąc, aby wcześniej wyłączyć silnik. Sprawdź
przewody pod kątem prawidłowego zamocowa-
nia, wycieków, pęknięć itp.

Płyn spryskiwacza*:

Sprawdź, czy poziom płynu w zbiorniku jest wy-
starczający.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
PRZEGLĄDACH
Podczas przeprowadzania wszelkich czynności
kontrolnych i konserwacyjnych w pojeździe, za-
chowuj ostrożność, aby zapobiec przypadko-
wym, poważnym obrażeniom ciała, lub uszko-
dzeniom pojazdu. Poniżej opisano ogólne zasa-
dy dotyczące bezpieczeństwa, których należy
ściśle przestrzegać.

OSTRZEŻENIE

• Zaparkuj pojazd na płaskiej powierzchni, zaciągnij
dobrze hamulec postojowy i zablokuj koła, aby
zapobiec poruszeniu się pojazdu. Przesuń dźwig-
nię skrzyni biegów do pozycji “P” (parkowanie).

• Dopilnuj, aby włącznik zapłonu znajdował się w
pozycji LOCK podczas dokonywania jakiejkolwiek
wymiany części lub naprawy.

• Nie wykonuj żadnych czynności pod pokrywą
przedziału silnika, jeśli silnik jest gorący. Za każ-
dym razem wyłącz silnik i poczekaj, aż ostygnie.

• Jeśli musisz pracować przy włączonym silniku,
trzymaj dłonie, ubranie, włosy i narzędzia z dala
od poruszających się wentylatorów, pasków i in-
nych ruchomych części.

• Zaleca się zabezpieczenie lub zdjęcie jakiejkol-
wiek luźnej części ubrania oraz biżuterii, np.:
pierścionków, zegarków, itd., podczas pracy przy
pojeździe.

• Jeśli musisz włączyć silnik w zamkniętym pomie-
szczeniu takim, jak garaż, upewnij się, czy spaliny
są z niego odpowiednio odprowadzane.

• Nigdy nie wchodź pod pojazd opierający się na
składanym podnośniku.

• Utrzymuj przybory do palenia, płomień i iskry z
dala od paliwa i akumulatora.

• Nigdy nie podłączaj lub odłączaj akumulatora, ani
złącza żadnego układu tranzystorowego, jeśli
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

• W modelach z silnikiem benzynowym z układem
wielokrotnego wtrysku paliwa (MFI), przegląd fil-
tra paliwa oraz przewodów paliwowych powinien
być dokonywany w ośrodku INFINITI lub w profesjo-
nalnej stacji obsługi, ponieważ przewody paliwo-
we znajdują się pod wysokim ciśnieniem nawet,
gdy silnik jest wyłączony.

• Twój pojazd jest wyposażony w automatyczny
wentylator chłodnicy silnika. Może się on włączyć
nieoczekiwanie w każdej chwili nawet, jeśli włącz-
nik zapłonu znajduje się w pozycji “OFF”, a silnik
nie pracuje. Aby uniknąć obrażeń ciała, przed roz-
poczęciem prac w pobliżu tego wentylatora odłącz
ujemny przewód akumulatora.

• Podczas pracy przy pojeździe zawsze miej na sobie
okulary ochronne.

• Nigdy nie pozostawiaj wiązki przewodów elemen-
tów związanych z silnikiem lub skrzynią biegów
odłączonej, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ON.

• Unikaj bezpośredniego kontaktu ze zużytym ole-
jem silnikowym oraz płynem chłodniczym. Niepra-
widłowo zutylizowany olej silnikowy, ciecz chło-
dząca silnik i/lub inne płyny w pojeździe mogą
zanieczyścić środowisko naturalne. Zawsze stosuj
się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji
płynów wykorzystywanych w pojeździe.

• Podczas pracy przy pojeździe zawsze miej na sobie
okulary ochronne.

• Nigdy nie pozostawiaj wiązki przewodów elemen-
tów związanych z silnikiem lub skrzynią biegów
odłączonej, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ON.

• Unikaj bezpośredniego kontaktu ze zużytym ole-
jem silnikowym oraz płynem chłodniczym. Niepra-
widłowo zutylizowany olej silnikowy, ciecz chło-
dząca silnik i/lub inne płyny w pojeździe mogą
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zanieczyścić środowisko naturalne. Zawsze stosuj
się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji
płynów wykorzystywanych w pojeździe.

W rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykony-
wane samodzielnie” opisane zostały wskazówki
odnoszące się wyłącznie do tych czynności, któ-
re użytkownik może stosunkowo łatwo wykonać
sam.

Pamiętaj, że niepełna lub nieprawidłowa kon-
serwacja może spowodować trudności w obsłu-
dze pojazdu lub zwiększone emisje oraz może
naruszać warunki gwarancji. W razie wątpliwoś-
ci co do przeglądu, dokonaj go w ośrodku
INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.

Omówienie przedziału silnika, patrz: “Przedział
silnika” w rozdziale “0. Ilustrowany spis treści”.

POŁOŻENIA MIEJSC KONTROLI W PRZEDZIALE
SILNIKA
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PRZEDNIA POKRYWA SILNIKA

Silnik VQ25HR/VQ37VHR
Aby zdemontować pokrywę silnika, zdejmij za-
ciski umieszczone w miejscach przedstawio-
nych na rysunku.

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie usuwaj korka chłodnicy lub zbiornika
wyrównawczego płynu chłodniczego, gdy silnik
jest gorący. Ciecz, wydobywająca się pod ciśnie-
niem z chłodnicy, może spowodować poważne
oparzenia. Poczekaj, aż silnik i chłodnica ostygną.

• Ciecz chłodząca silnik jest trująca i należy ją prze-
chowywać z zachowaniem ostrożności, w oznaczo-
nych pojemnikach z dala od dzieci.

• Jeśli silnik został wyłączony w chwili, gdy był go-
rący, wentylator silnika może pozostać włączony
przez około 3 minuty od momentu wyłączenia za-
płonu w celu schłodzenia podzespołów znajdują-
cych się w przedziale silnika. Zachowaj ostroż-
ność, aby ręce i inne części ciała nie zostały wciąg-
nięte przez obracający się wentylator.

System chłodzenia silnika jest napełniony fa-
brycznie wysokojakościowym, całorocznym pły-
nem chłodzącym ze środkiem zapobiegającym
zamarzaniu. Płyn ten zawiera substancje zapo-
biegające rdzewieniu i korozji, dlatego też do-
datkowe środki dla systemu chłodzenia nie są
potrzebne.

OSTROŻNIE

• Nigdy nie używaj dodatków do płynu chłodzącego,
np. preparatów uszczelniających do chłodnic. Mo-
gą one spowodować zapchanie przewodów układu
chłodzenia, doprowadzając do uszkodzenia silni-
ka, skrzyni biegów i/lub układu chłodzenia.

SDI2551

UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA
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• Gdy dolewasz lub wymieniasz płyn chłodzący, uży-
waj wyłącznie oryginalnej cieczy chłodzącej silnik
INFINITI (z wyjątkiem modeli z silnikiem Diesla 2,2
l) lub płynu BASF Glysantin® G48® (modele z sil-
nikiem Diesla 2,2 l), lub odpowiednika o tej samej
jakości i odpowiednich proporcjach mieszania.
Przykładowe proporcje mieszania płynu chłodzą-
cego i wody przedstawiono w tabelach poniżej:

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l

Minimalna
temperatura
zewnętrzna

Silnik
silnik

(koncentrat)

Woda
deminera-

lizowana lub
destylowana°C °F

−35 −30 50% 50%

Z wyjątkiem modeli z silnikiem Diesla 2,2 l

Minimalna
temperatura
zewnętrzna

Silnik
silnik

(koncentrat)

Woda
deminera-

lizowana lub
destylowana°C °F

−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

Użycie płynu chłodniczego innego typu może
spowodować uszkodzenie układu chłodzenia
silnika.

Korek chłodnicy wyposażony jest w zawór bez-
pieczeństwa. Aby zapobiec uszkodzeniu silnika,
używaj wyłącznie oryginalnego korka do chłod-
nicy INFINITI lub jego odpowiednika pod wzglę-
dem jakości, gdy konieczna jest wymiana.

SPRAWDZANIE POZIOMU CIECZY
CHŁODZĄCEJ SILNIK

Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik w
zbiorniku wyrównawczym przy włączonym silni-
ku, gdy osiągnie on normalną temperaturę pra-
cy. Jeśli poziom płynu znajduje się poniżej war-
tości minimalnej (MIN)j2 , dolej płynu chłodni-
czego do maksymalnego poziomu (MAX) j1 .
Jeśli zbiornik wyrównawczy jest pusty, sprawdź
poziom płynu chłodniczego w chłodnicy przy
zimnym silniku. Jeśli w chłodnicy znajduje się
niewystarczająca ilość cieczy chłodzącej, napeł-
nij ją do poziomu korka wlewu chłodnicy ponad
otworem górnego przewodu chłodnicy i uzupeł-
nij również do zbiornik wyrównawczy do pozio-
mu MAXj1 . Załóż korek filtra nad górnym prze-
wodem chłodnicy i przy otwartym zbiorniku wy-
równawczym włącz silnik. Poczekaj, aż silnik
osiągnie normalną temperaturę swojej pracy.

Dolej cieczy chłodzącej do poziomu maksymal-
nego (MAX) j1 . Po dolaniu cieczy chłodzącej
silnik zakręć dobrze korek.

Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik w
zbiorniku wyrównawczym przy włączonym silni-
ku, gdy osiągnie on normalną temperaturę pra-
cy. Jeśli poziom płynu znajduje się poniżej war-
tości minimalnej (MIN)j2 , dolej płynu chłodni-
czego do maksymalnego poziomu (MAX)j1 . Po
dolaniu cieczy chłodzącej silnik zakręć dobrze
korek.

OSTROŻNIE

Jeśli system chłodzenia silnika wymaga częstego do-
lewania chłodziwa, oddaj go do przeglądu w ośrodku
INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.

WYMIANA CIECZY CHŁODZĄCEJ SILNIK
W razie konieczności wymiany skontaktuj się z
ośrodkiem INFINITI lub profesjonalną stacją ob-
sługi.

SDI2624Z

Silnik VQ25HR/VQ37VHR JVM0512XZ

Silnik Diesla o pojemności 2,2 l
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Poważne naprawy systemu chłodzenia silnika
powinny być wykonywane w ośrodku INFINITI
lub w profesjonalnej stacji obsługi. Procedury
serwisowe opisano w odpowiedniej Instrukcji
Serwisowej INFINITI.

Niewłaściwa konserwacja może doprowadzić do
zmniejszenia wydajności systemu ogrzewania i
przegrzania się silnika.

OSTRZEŻENIE

• Aby uniknąć oparzeń, nigdy nie wymieniaj płynu
chłodniczego, gdy silnik jest gorący.

• Nigdy nie odkręcaj korka chłodnicy, gdy silnik jest
gorący. Ciecz, wydobywająca się pod ciśnieniem z
chłodnicy, może spowodować poważne oparzenia.

• Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry ze zużytym
płynem chłodniczym. Jeśli dojdzie do takiego kon-
taktu, jak najszybciej dokładnie przemyj zabru-
dzone miejsce mydłem lub środkiem do mycia rąk.

• Płyn chłodniczy przechowuj poza zasięgiem dzieci
i zwierząt domowych.

Płyn chłodzący musi zostać prawidłowo zutylizo-
wany. Zapoznaj się z miejscowymi przepisami.

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU W
SILNIKU
OSTROŻNIE

• Poziom oleju należy sprawdzać regularnie. Używa-
nie pojazdu, podczas gdy poziom oleju jest zbyt
niski może doprowadzić do uszkodzenia silnika,
co nie jest objęte gwarancją.

• W zależności od warunków użytkowania pojazdu,
uzupełnianie poziomu oleju przed wyznaczoną da-
tą jego wymiany lub w okresie “docierania silnika”
jest normalne.

Wszystkie modele

1. Zaparkuj pojazd na równym podłożu i zaciąg-
nij hamulec postojowy.

2. Uruchom silnik i rozgrzej go, aż temperatura
osiągnie wartość charakterystyczną dla nor-
malnej pracy silnika (po około 5 minutach).

3. Wyłącz silnik.

4. Odczekaj co najmniej 15 minut, aż olej ściek-
nie z powrotem do miski olejowej.

SDI2505Z

Silnik VQ25HR

SDI2023Z

Silnik VQ37VHR

JVM0309XZ

Silnik Diesla o pojemności 2,2 l

OLEJ SILNIKOWY
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5. Wyjmij miarkę poziomu i wytrzyj ją do czysta.

6. Włóż ponownie miarkę do końca.

7. Wyjmij miarkę i odczytaj z niej poziom oleju.
Wskazanie powinno pozostawać w zakresie
j1 .

8. Jeśli stan oleju znajduje się poniżej poziomu
j2 , odkręć korekwlewu oleju i dolej zalecaną
ilość oleju przez otwór. Nie przelewajj3 .

9. Ponownie sprawdź poziom oleju przy pomo-
cy miarki poziomu.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO I
FILTRA OLEJU

OSTRZEŻENIE

• Zużyty olej należy odpowiednio zutylizować. Nig-
dy nie wylewaj zużytego oleju na ziemię, do kana-
łów, rzek, itd. Powinien zostać zutylizowany w od-
powiednim punkcie utylizacji odpadów. Zalecamy
przeprowadzanie wymian oleju w Centrum INFINITI
lub profesjonalnej stacji obsługi.

• Zachowaj ostrożność, aby się nie oparzyć, ponie-
waż olej silnikowy może być gorący.

• Przedłużony lub częsty kontakt ze zużytym olejem
silnikowym może powodować nowotwory skóry.

• Unikaj bezpośredniego zetknięcia się skóry ze zu-
żytym olejem. Jeśli dojdzie do kontaktu,
niezwłocznie umyj zabrudzone miejsce obfitą iloś-
cią mydła i wody.

• Zużyty olej silnikowy przechowuj w oznaczonych
zbiornikach z dala od dzieci.

OSTROŻNIE

Zużytego oleju należy się pozbywać we właściwy spo-
sób. Zapoznaj się z miejscowymi przepisami.

Przygotowanie pojazdu
1. Zaparkuj pojazd na równym podłożu i zaciąg-

nij hamulec postojowy.

2. Uruchom silnik i rozgrzej go, aż temperatura
osiągnie wartość charakterystyczną dla nor-
malnej pracy silnika (po około 5 minutach).

3. Wyłącz silnik.

4. Odczekaj co najmniej 15 minut, aż olej ściek-
nie z powrotem do miski olejowej.

SDI2024Z

Silnik VQ25HR/VQ37VHR — modele 2WD

SDI2047Z

Silnik VQ37VHR engine — modele 4WD
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Wymiana oleju silnikowego i filtra
oleju
1. Pod korkiem spustowym umieść duże naczy-

nie.

2. Usuń korek spustowyj1 przy pomocy klu-
cza.

3. Odkręć korekfiltra oleju i spuść olej do końca.

(Wykonaj czynności z punktów od 4 do 8 wy-
łącznie, gdy konieczna jest wymiana filtra
oleju silnikowego.)

4. Poluzuj filtrj2 przy pomocy klucza do filtra
oleju.

5. Wyjmij filtr, przekręcając go ręką.

6. Przetrzyj powierzchnię montowania filtra ole-
ju na silniku czystą tkaniną.

OSTROŻNIE

Dokładnie usuń pozostałości starej uszczelki z po-
wierzchni montowania filtra w silniku. Jeśli tego nie
zrobisz, może dojść do uszkodzenia silnika.

7. Posmaruj nową uszczelkę nowego filtra świe-
żym olejem silnikowym.

8. Z wyjątkiem modelu z silnikiem Diesla 2,2 l:
wkręć filtr oleju zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara do momentu wyczucia nieznacz-
nego oporu, a następnie dokręć filtr o dodat-
kowe 2/3 obrotu.
Moment obrotowy przy dokręcaniu filtra ole-
ju:
· Silniki benzynowe

14,7 do 20,6 N•m
(1,5 do 2,1 kg-m, 11 do 15 ft-lb)

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l: ostrożnie do-
kręć filtr oleju. Nie używaj nadmiernej siły.

Moment obrotowy przy dokręcaniu filtra ole-
ju:
· Silnik Diesla o pojemności 2,2 l

25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

9. Wyczyść i zamontuj ponownie korek spusto-
wy oraz nową podkładkę. Przy pomocy klucza
pewnie dokręć korek. Nie używaj nadmiernej
siły.
Moment obrotowy przy dokręcaniu korka
spustowego:
· Silniki benzynowe

29 do 39 N•m
(3,0 do 4,0 kg-m, 22 do 29 ft-lb)

· Silnik Diesla o pojemności 2,2 l
30 N•m
(3,1 kg-m, 22 ft-lb)

10. Wlej wystarczającą ilość zalecanego oleju
silnikowego. (Patrz: “Zalecane rodzaje i dozo-
wanie płynów/smarów” w rozdziale “9. Informa-
cje techniczne”).

11. Dobrze zamontuj korek filtra oleju.

12. Uruchom silnik.

13. Sprawdź korek spustowy i filtr oleju pod ką-
tem ewentualnych oznak wycieku. Skoryguj
w razie potrzeby.

14. Wyłącz silnik.

15. Odczekaj co najmniej 15 minut. Sprawdź po-
ziom oleju silnikowego zgodnie z odpowied-

JVM0310XZ

Silnik Diesla o pojemności 2,2 l

JVM0311XZ

Silnik Diesla o pojemności 2,2 l
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nią procedurą. (Patrz: “Sprawdzanie poziomu
oleju w silniku” we wcześniejszej części rozdzia-
łu.) W razie potrzeby, dolej oleju.

Po zakończeniu czynności
Pozbądź się we właściwy sposób zużytego oleju
i filtra. Zapoznaj się z miejscowymi przepisami.

CHROŃ ŚRODOWISKO NATURALNE
Zanieczyszczanie kanalizacji, cieków wodnych i
gleby jest niezgodne z prawem. Skorzystaj z
punktów utylizacji odpadów, włączając w to
obiekty komunalne oraz warsztaty umożliwiają-
ce utylizację zużytego oleju i filtrów. W razie
wątpliwości związanych z utylizacją, skontaktuj
się z władzami lokalnymi.

Przepisy związane z ochroną środowiska różnią
się w zależności od kraju.

SPUSZCZANIE WODY
Wodę z filtra paliwa należy spuszczać zgodnie z
harmonogramem zamieszczonym w dostarczo-
nej oddzielnie książeczce gwarancyjnej.

Jeżeli przy włączonym silniku zapala się lampka
ostrzegająca o wodzie w filtrze paliwam , mo-
że to oznaczać, że w filtrze paliwa znajduje się
woda.

Filtr paliwa znajduje się pod pojazdem. Firma
INFINITI zaleca skontaktowanie się z ośrodkiem
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w celu
wykonania naprawy.

ODPOWIETRZANIE UKŁADU
PALIWOWEGO

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l
Po napełnieniu pustego zbiornika paliwa należy
odpowietrzyć układ paliwowy, wykonując poniż-
sze czynności:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON i od-
czekaj 5 sekund.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

3. Powtórz kroki 1 i 2 pięć lub sześć razy.

4. Uruchom silnik. Nie włączaj rozrusznika na
dłużej niż 15 sekund.

5. Jeśli nie można uruchomić silnika, przestań
kręcić rozrusznikiem i powtórz procedurę od
kroku 1.

Jeśli silnik nie uruchamia się po wykonaniu po-
wyższych czynności, skontaktuj się z centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

FILTR PALIWA (modele z silnikiem Diesla)
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UZUPEŁNIANIE AdBlue® w ZBIORNIKU

Gdy na ekranie informacji o pojeździe pojawi się
ostrzeżenie [Refill AdBlue], skontaktuj się z cen-
trum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w
celu uzupełnienia poziomu AdBlue® w zbiorni-
ku (patrz “System selektywnej redukcji katalitycznej
AdBlue® (SCR) (jeśli na wyposażeniu modeli z silni-
kiem Diesla)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”,
gdzie podano informacje dotyczące wyświetla-
nia ostrzeżeń AdBlue®). Jednakże w przypadku
zagrożenia lub wtedy, gdy nie możesz
niezwłocznie skorzystać z serwisu dealera, uzu-
pełnij poziom AdBlue® zgodnie z procedurami
podanymi w tej części.

OSTROŻNIE

• Używaj tylko płynu AdBlue®. Użycie innych pły-
nów spowoduje uszkodzenie systemu selektywnej
redukcji katalitycznej AdBlue® (SCR).

• Zachowaj ostrożność, aby nie rozlać AdBlue®. Je-
śli AdBlue® rozleje się na karoserię, niezwłocznie
wytrzyj go mokrą szmatką, aby uniknąć uszkodze-
nia lakieru.

• Pozostałości AdBlue® ulegają krystalizacji po
pewnym czasie i zanieczyszczają powłokę lakier-
niczą. Jeśli rozlany AdBlue® uległ krystalizacji,
użyj gąbki i zimnej wody, aby go zmyć.

• Zachowaj ostrożność, aby nie wdychać oparów
amoniaku. Napełniaj zbiornik AdBlue® w dobrze
wentylowanych miejscach.

UWAGA

Podczas tankowania zbiornika AdBlue® użyj butelki
zgodnej z normą ISO 22241 (butelka i płyn) i nie wlewaj
do zbiornika więcej niż dwie butelki AdBlue® (około
3,78 l (7/8 gal)). Uzupełnij AdBlue® w zbiorniku do
poziomu maksymalnego w centrum INFINITI lub profe-
sjonalnej stacji obsługi.

JVM0605XZ

ZBIORNIK AdBlue® (jeśli na wyposażeniu
modeli z silnikiem Diesla)
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Zbiornik AdBlue® umieszczony jest pod podło-
gą przedziału bagażowego.

1. W sposób bezpieczny usuń pojazd z drogi, z
dala od ruchu innych pojazdów.

2. Włącz hamulec postojowy.

3. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji
“P” (parkowanie).

4. Wyłącz silnik.

5. Otwórz bagażnik.

6. Podnieś panel podłogowy przedziału baga-
żowegoj1 i wyjmij go.

7. Zdejmij pokrywę zbiornika AdBlue®j2 , usu-
wając w tym celu klamryjA .

8. Odkręć korek wlewu zbiornika płynu
AdBlue®j3 , obracając go w lewo.

9. Wlej AdBlue® do zbiornika.

10. Dobrze dokręć korek wlewu i załóż pokrywę
zbiornika AdBlue®.

11. Załóż panel podłogowy przedziału bagażo-
wego.

12. Zamknij bagażnik.

13. Ustaw włącznik zapłonu w położeniu ON i
odczekaj około 1 minuty, aż ostrzeżenie [Re-
fill AdBlue] zniknie.

UWAGA

Jeśli pojawiło się ostrzeżenie [ENG can’t start Refill
AdBlue] upewnij się, że zniknie, ustaw jednokrotnie
włącznik zapłonu w położeniu “OFF”, a następnie uru-
chom silnik. Czynność ta spowoduje anulowanie trybu
ograniczenia prędkości.

1. Pompa płynu wspomagania układu
kierowniczego

2. Alternator

3. Koło pasowe wału korbowego

4. Kompresor klimatyzatora

▼: Punkty kontroli napięcia paska

SDI2117Z

Silnik VQ25HR

PASKI NAPĘDOWE

8-14 Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie



1. Pompa płynu wspomagania układu
kierowniczego

2. Alternator

3. Koło pasowe wału korbowego

4. Kompresor klimatyzatora

5. Napinacz paska napędowego

1. Alternator

2. Pompa płynu chłodzącego

3. Koło pasowe wału korbowego

4. Napinacz paska napędowego

5. Klimatyzator

Upewnij się, czy włącznik zapłonu znajduje się
w pozycji LOCK.

Obejrzyj pasek, aby sprawdzić, czy nie ma na
nim oznak nadmiernego zużycia, pęknięć, wy-
strzępień lub luzu. Sprawdzaj stan paska regu-
larnie. Jeśli pasek znajduje się w złym stanie,
wymień go lub napraw w ośrodku INFINITI lub w
profesjonalnej stacji obsługi.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że silnik i włącznikzapłonu są wyłączone,
i że hamulec postojowy jest zaciągnięty.

Wymień świece zapłonowe zgodnie z harmono-
gramem konserwacji podanym w odrębnie do-
starczonej Książeczce gwarancyjnej.

W razie konieczności wymiany, skontaktuj się z
centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsłu-
gi.

ŚWIECE ZAPŁONOWE Z ELEKTRODĄ
IRYDOWĄ

Świece z elektrodą irydową nie wymagają tak
częstych wymian, jak zwykłe świece. Są one za-
projektowane tak, aby wystarczać na znacznie
dłużej niż zwykłe świece.

SDI2119Z

Silnik VQ37VHR

JVM0314XZ

Silnik Diesla o pojemności 2,2 l

SDI2020Z

ŚWIECE ZAPŁONOWE (model z silnikiem
benzynowym)
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OSTROŻNIE

• Nie używaj świec z elektrodą irydową ponownie,
nawet po wyczyszczeniu.

• Wymieniaj je na zalecane świece z elektrodą irydo-
wą.

SPRAWDZANIE HAMULCA
POSTOJOWEGO

Powoli i mocno wcisnąć pedał hamulca postojo-
wego. Jeżeli liczba szczęknięć nie mieści się w
wyszczególnionym zakresie, udaj się do Cen-
trum INFINITI lub wykwalifikowanego warsztatu.

2 do 3 szczęknięć pod działaniem siły 196 N
(20 kg, 44 lb)

SPRAWDZANIE HAMULCA NOŻNEGO

OSTRZEŻENIE

Jeżeli pedał hamulca nie powraca do normalnej wy-
sokości udaj się do Centrum INFINITI lub wykwalifiko-
wanego warsztatu w celu sprawdzenia układu hamul-
cowego.

Przy pracującym silniku, sprawdź odległość po-
między górną powierzchnią pedału a metalową
podłogą. Jeżeli odległość ta nie mieści się w wy-
szczególnionym zakresie, udaj się do Centrum
INFINITI lub wykwalifikowanego warsztatu.

Siła nacisku
490 N (50 kg, 110 lb)

Model z kierownicą po
lewej stronie (LHD)

Model z kierownicą po
prawej stronie (RHD)

111 mm (4-3/8 in) lub
więcej

116 mm (4-5/8 in) lub
więcej

SDI1391DZ

DI1020MMZ

HAMULCE
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Hamulce z samoczynną regulacją
Twój pojazd wyposażony jest w hamulce z samo-
czynną regulacją. Hamulce tarczowe regulują
się samoczynnie przy każdym naciśnięciu peda-
łu hamulca.

Wskaźnik zużycia klocków
hamulcowych
Hamulce tarczowe w Twoim pojeździe wyposa-
żone są we wskaźniki zużycia klocków z dźwię-
kowym sygnałem ostrzegawczym. Jeżeli klocek
hamulcowy wymaga wymiany, emituje wysoki
piszczący lub skrzeczący dźwięk, gdy pojazd po-
rusza się. Hałas ten jest słyszalny bez względu
na to, czy wciśnięty jest pedał hamulca. Jeżeli
usłyszysz dźwięk wskaźnika zużycia klocków,
niezwłocznie oddaj pojazd do kontroli hamul-
ców.

W niektórych warunkach drogowych lub pogo-
dowych, sporadycznie można usłyszeć skrzypią-
cy, piszczący lub inny dźwięk dochodzący z ha-
mulców. Sporadyczne dźwięki dochodzące z
okolic hamulców podczas lekkiego lub umiarko-
wanego hamowania są normalne i nie wpływają
na działanie ani skuteczność układu hamulco-
wego.

Przestrzegaj prawidłowych okresów kontroli ha-
mulców. Więcej informacji znajdziesz w dostar-
czanej oddzielnie książeczce gwarancyjnej.

WSPOMAGANIE HAMULCA
Sprawdź działanie układu wspomagania hamul-
ców w następujący sposób:

1. Przy wyłączonym silniku kilkakrotnie naciśnij
i zwolnij pedał hamulca. Jeżeli ruch pedału
hamulca (skok) nie zmienia się dla kolejnych
cykli użycia hamulca, przejdź do kolejnego
punktu.

2. Przy wciśniętym pedale hamulca uruchom
silnik. Pedał hamulca powinien lekko opaść.

3. Wyłącz silnik przy wciśniętym pedale hamul-
ca. Przytrzymaj wciśnięty pedał przez około
30 sekund. Wysokość pedału nie powinna
ulec zmianie.

4. Pozostaw pracujący silnik przez 1 minutę bez
wciskania pedału hamulca, a następnie wy-
łącz go. Kilkakrotnie naciśnij pedał hamulca.
Skok pedału hamulca powinien się zmniej-
szać przy każdym naciśnięciu, wraz z uwal-
nianiem podciśnienia z systemu wspomaga-
nia hamulców.

Jeżeli hamulce nie działają prawidłowo, sprawdź
hamulce w Centrum INFINITI lub w wykwalifiko-
wanym warsztacie.

OSTRZEŻENIE

• Używaj wyłącznie nowego płynu przechowywane-
go w uszczelnionym pojemniku. Stary, niskiej ja-
kości lub zanieczyszczony płyn może uszkodzić
układ hamulcowy. Użycie niewłaściwych płynów
może spowodować uszkodzenie układu hamulco-
wego i pogorszyć skuteczność hamowania pojaz-
du.

• Oczyść korek przed odkręceniem.

• Płyn hamulcowy jest trujący i powinien być prze-
chowywany z zachowaniem ostrożności, w ozna-
czonych pojemnikach i chroniony przed dziećmi.

OSTROŻNIE

Nie rozlewaj płynu hamulcowego na powierzchnie la-
kierowane. Płyn spowoduje uszkodzenie lakieru. W
przypadku rozlania płynu hamulcowego, natychmiast
zmyj go dużą ilością wody.

SDI2025Z

PŁYN HAMULCOWY
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Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrówna-
wczym. Jeżeli poziom płynu hamulcowego znaj-
duje się poniżej linii MINj2 , zapali się lampka
ostrzegawcza hamulca. Dolej płynu hamulcowe-
go w takiej ilości, aby poziom sięgnął linii MAX
j1 . (Patrz: “Zalecane rodzaje i dozowanie
płynów/smarów” w rozdziale “9. Informacje technicz-
ne” w celu uzyskania informacji o zalecanych
typach płynu hamulcowego).

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupeł-
niania płynu hamulcowego, układ hamulcowy
powinien być starannie sprawdzony w Centrum
INFINITI lub w kwalifikowanym warsztacie.

Jeżeli wymagane jest sprawdzenie lub wymiana
skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profesjo-
nalną stacją obsługi.

Z WYJĄTKIEM MODELU Z SILNIKIEM
DIESLA 2,2 L
OSTROŻNIE

• Używaj wyłącznie oryginalnego oleju INFINITI Ge-
nuine Matic S ATF. Nie mieszaj go z innymi olejami.

• Użycie oleju do skrzyni biegów innego niż orygi-
nalny olej INFINITI Genuine Matic S ATF spowoduje
obniżenie właściwości jezdnych i trwałości skrzyni
biegów, może także spowodować jej uszkodzenie,
którego naprawa nie będzie objęta gwarancją.

MODEL Z SILNIKIEM DIESLA 2,2 L
OSTROŻNIE

• Używaj wyłącznie oryginalnego oleju INFINITI Ma-
tic G ATF. Nie mieszaj go z innymi olejami.

• Użycie oleju do skrzyni biegów innego niż orygi-
nalny olej INFINITI Matic G ATF spowoduje obniże-
nie właściwości jezdnych i trwałości skrzyni bie-
gów, może także spowodować jej uszkodzenie,
którego naprawa nie będzie objęta gwarancją.

OSTRZEŻENIE

Płyn układu wspomagania kierownicy jest trujący i po-
winien być starannie przechowywany w oznaczonych
pojemnikach poza zasięgiem dzieci.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrówna-
wczym. Poziom płynu należy sprawdzać stosu-
jąc skalę HOT (GORĄCY) (j1 : HOT MAX./j2 : HOT
MIN.), gdy temperatura płynu wynosi od 50 do
80°C (122 do 176°F) lub skalę COLD (ZIMNY) (j3 :
COLD MAX./j4 : COLD MIN.), gdy temperatura
płynu wynosi od 0 do 30°C (32 do 86°F).

W razie konieczności uzupełnienia płynu, ko-
rzystaj tylko z zalecanych produktów. (Patrz: “Za-
lecane rodzaje i dozowanie płynów/smarów” w roz-
dziale “9. Informacje techniczne”.) Nie wlewaj zbyt
dużej ilości płynu.

SDI1765AZ

OLEJ AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW (ATF) PŁYN UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY

8-18 Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie



Elektryczno-hydrauliczny system
wspomagania kierownicy(HYBRID
EPS) (jeśli na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

Płyn układu wspomagania kierownicy jest trujący i po-
winien być starannie przechowywany w oznaczonych
pojemnikach poza zasięgiem dzieci.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrówna-
wczym. Poziom płynu należy sprawdzać stosu-
jąc skalę HOT (GORĄCY) (j1 : HOT MAX./j2 : HOT
MIN.), gdy temperatura płynu wynosi od 50 do
80°C (122 do 176°F) lub skalę COLD (ZIMNY) (j3 :
COLD MAX./j4 : COLD MIN.), gdy temperatura
płynu wynosi od 0 do 30°C (32 do 86°F).

W razie konieczności uzupełnienia płynu, ko-
rzystaj tylko z zalecanych produktów. (Patrz: “Za-
lecane rodzaje i dozowanie płynów/smarów” w roz-
dziale “9. Informacje techniczne”.) Nie wlewaj zbyt
dużej ilości płynu.

OSTRZEŻENIE

Praca silnika z usuniętym filtrem powietrza może spo-
wodować poparzenie Ciebie lub Twoich pasażerów.
Filtr powietrza nie tylko oczyszcza zasysane powie-
trze, ale także zatrzymuje płomień w przypadku na-
wrotu płomienia z silnika. Jeśli filtr powietrza nie jest
zainstalowany, podczas nawrotu płomienia z silnika

może dość do poparzenia osób znajdujących się w po-
jeździe. Nigdy nie jeźdź samochodem z usuniętym fil-
trem powietrza. Jeżeli filtr powietrza jest usunięty,
przy pracach związanych z silnikiem zachowaj ostroż-
ność.

MODEL Z SILNIKIEM BENZYNOWYM
Aby wyjąć filtr, zwolnij trzpienie blokującej1 i
pociągnij filtr do góryj2 .

Nie wolno czyścić ani używać ponownie nawilżo-
nego wkładu papierowego filtra. Suchy wkład
papierowy filtra może być czyszczony i używany
ponownie. Filtr powietrza należy wymieniać
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w
dostarczanej oddzielnie książeczce gwarancyj-
nej.

Podczas wymiany filtra przetrzyj wewnętrzną
cześć obudowy filtra i jego osłonę wilgotną
szmatką.

MODEL Z SILNIKIEM DIESLA
W razie konieczności wykonania przeglądu
skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjo-
nalną stacją obsługi.

JVM0054XZ

SDI2546

Silnik VQ25HR/VQ37VHR

FILTR POWIETRZA
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PIÓRA WYCIERACZEK SZYBY
PRZEDNIEJ

Czyszczenie
Jeśli po użyciu spryskiwacza szyba nie jest czys-
ta, lub jeśli wycieraczki skrzypią podczas pracy,
na piórach wycieraczek lub na szybie może znaj-
dować się wosk lub inne zabrudzenia.

Zmyj zewnętrzną powierzchnię szyby przy po-
mocy płynu do spryskiwacza lub łagodnego de-
tergentu. Szyba jest czysta, jeśli po spłukaniu
nie pozostają na niej krople wody.

Przetrzyj pióra wycieraczek przy pomocy szmat-
ki nasączonej płynem do spryskiwacza lub ła-
godnym detergentem. Spłucz pióro wodą. Jeśli
szyba przednia wciąż nie jest czysta po użyciu
wycieraczek i spryskiwacza, wymień pióra wy-
cieraczek.

Uważaj, aby nie zatkać dyszy spryskiwaczajA .
Może to spowodować nieprawidłową pracę
spryskiwacza przedniej szyby. W przypadku za-
tkania dyszy, usuń wszelkie przedmioty przy po-
mocy igły lub szpilkijB . Zachowaj ostrożność,
aby nie uszkodzić dyszy.

SDI2362

PIÓRA WYCIERACZEK
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Wymiana
Jeśli pióra wycieraczek są zużyte, wymień je na
nowe.

Przed przystąpieniem do wymiany piór ustaw
wycieraczki w pozycji pionowej, aby uniknąć za-
rysowania pokrywy przedziału silnika lub uszko-
dzenia ramion wycieraczek. Podnoszenie wycie-
raczek, patrz “Podnoszenie ramienia wycieraczki” w
rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”.

1. Podnieś ramię wycieraczki.

2. Naciśnij i przytrzymaj język zwalniającyjA ,
a następnie przesuń pióro wycieraczki w dół
wzdłużj1 ramienia.

3. Wyjmij pióro wycieraczki.

4. Załóż nowe pióro na ramię wycieraczki i prze-
suń je, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

OSTROŻNIE

• Po wymianie pióra, połóż wycieraczkę z powrotem
na szybie. W przeciwnym razie może zostać zary-
sowana pokrywa przedziału silnika lub ramię wy-
cieraczki, powodując uszkodzenia.

• Zużyte pióra wycieraczek mogą uszkodzić przed-
nią szybę i pogorszyć widoczność.

OSTRZEŻENIE

Płyn do spryskiwacza z dodatkiem środka zapobiega-
jącego zamarzaniu jest trujący i należy go przechowy-
wać z zachowaniem ostrożności, w oznaczonych po-
jemnikach z dala od dzieci.

Uzupełnij płyn, jeśli świeci się lampka ostrzega-
wcza niskiego poziomu płynu spryskiwacza.

Dla lepszego zmywania, dodaj do wody płyn do
spryskiwacza. W zimie dodaj do płynu środek
zapobiegający zamarzaniu. Przestrzegaj zale-
ceń producenta dotyczących składu mieszanki.

OSTROŻNIE

• Nie używaj zamiennie płynu chłodzącego silnik z
płynem do spryskiwacza. Może to spowodować
uszkodzenie lakieru.

• Używaj tylko płynu zalecanego przez firmę
INFINITI.

SDI2359Z SDI2544Z

PŁYN SPRYSKIWACZA

Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie 8-21



AKUMULATOR POJAZDU
OSTRZEŻENIE

Nie uruchamiaj pojazdu, jeśli poziom elektrolitu w
akumulatorze jest niski. Niski poziom elektrolitu może
powodować zwiększone obciążenie akumulatora, pro-
wadzące do wytwarzania dużych ilości ciepła, skróce-
nia żywotności akumulatora, a w niektórych przypad-
kach do jego eksplozji.

Umiejscowienie głównego
akumulatora
Patrz punkt “Położenia miejsc kontroli w przedziale
silnika” w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykony-
wane samodzielnie”aby sprawdzić lokalizację
akumulatora.

Umiejscowienie dodatkowego
akumulatora (model z silnikiem Diesla
2,2 l)
OSTROŻNIE

• Po zdemontowaniu dodatkowego akumulatora nie
kładź go wewnątrz pojazdu.

• Nie kładź w pobliżu dodatkowego akumulatora
przedmiotów przewodzących prąd elektryczny,
np. narzędzi.

Aby sprawdzić stan dodatkowego akumulatora,
otwórz bagażnik.

Oznaczenia ostrzegawcze
akumulatora m OSTRZEŻENIE

j1 m
Palenie

zabronione
Nie zbliżaj się z

otwartym ogniem
Unikaj iskier

Nigdy nie pal w pobliżu akumulatora. Nigdy nie wystawiaj akumulatora na
działanie płomienia lub iskier elektrycznych.

j2 m Osłoń oczy
Zachowaj ostrożność obchodząc się z akumulatorem. W celu ochrony przed
wybuchem lub znajdującym się w akumulatorze kwasem, zawsze miej na sobie
okulary ochronne.

j3 m
Chroń przed

dziećmi.
Nie pozwalaj dzieciom na dotykanie akumulatora. Utrzymuj akumulator poza
zasięgiem dzieci.

j4 m
Kwas

akumulatorowy

Nie pozwól, aby znajdujący się w akumulatorze elektrolit dostał się do oczu, na
skórę, materiał lub powierzchnie pomalowane. Dokładnie umyj ręce
natychmiast po kontakcie z akumulatorem. Jeśli elektrolit dostanie się do oka,
na skórę lub ubranie, natychmiast przemyj zabrudzone miejsce wodą, przez co
najmniej 15 minut, i skontaktuj się z lekarzem. Elektrolit ma odczyn kwasowy.
Jeśli elektrolit dostanie się do oczu lub na skórę, może spowodować utratę
wzroku lub oparzenia.

j5 m
Przestrzegaj uwag

dotyczących
obsługi

W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi akumulatora, przed jej
rozpoczęciem dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją.

j6 m Wybuchowy gaz Tworzący się w akumulatorze wodór jest wybuchowy.

BATERIA
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1. Pociągnij drążekj1 do wewnątrz pojazdu,
jednocześnie pociągając do góry uchwytj2 ,
a następnie pociągnij go do góry według ry-
sunku.

2. Wyjmij zaciskij3 , a następnie zdejmij wy-
kończenie pokrywy bagażnika.

Sprawdzanie poziomu elektrolitu

• Pojazdy wykorzystywane przy wysokich tempera-
turach lub w trudnych warunkach wymagają częstej
kontroli poziomu płynu akumulatorowego.

• Oczyść akumulator akumulator mocno wyżętą wil-
gotną szmatką.

• Upewnij się, że złącza akumulatora są czyste i pew-
nie dokręcone.

• Jeżeli pojazd nie będzie eksploatowany przez po-
nad 30 dni, odłącz ujemny (-) przewód akumulato-
ra, aby zapobiec jego rozładowaniu.

Akumulator główny:

Sprawdź poziom elektrolitu w każdej z komór.
Poziom elektrolitu powinien mieścić się między
liniami GÓRNYM POZIOMEM LINIIj1 i DOLNYM
POZIOMEM LINIIj2 .

W razie konieczności uzupełnienia poziomu
elektrolitu, dolej wyłącznie wodę demineralizo-
waną/destylowaną tak, żeby płyn w akumulato-

JVM0516X

JVM0507X

DI0137MDZ

SDI1480DZ
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rze osiągnął poziom oznaczony w poszczegól-
nych otworach wlewowych. Nie przepełniaj.

1. Wyjmij korki komórj3 przy użyciu odpowied-
niego narzędzia.

2. Dolej wody demineralizowanej/destylowa-
nej tak, aby elektrolit sięgnął GÓRNEJj1 li-
nii.

Jeśli ścianka akumulatora nie jest przezro-
czysta, sprawdź poziom elektrolitu, patrząc
od góry na otwór.

• jA sygnalizuje prawidłowy stan akumulatora.

• jB sygnalizuje konieczność dolania większej
ilości wody.

3. Załóż i dokręć korki komór.

Akumulator dodatkowy (model z silnikiem
Diesla 2,2 l):

• jA sygnalizuje prawidłowy stan akumulatora.

• jB sygnalizuje, że trzeba dolać wody.

• jC sygnalizuje, że konieczne jest doładowanie
akumulatora.

Jeśli konieczne jest uzupełnienie poziomu elek-
trolitu, skontaktuj się z centrum INFINITI lub pro-
fesjonalną stacją obsługi.

Rozruch za pomocą przewodów
awaryjnych
W razie zajścia konieczności uruchomienia silni-
ka za pomocą przewodów awaryjnych, patrz
punkt “Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych”
w rozdziale “6. W nagłym wypadku”. Jeśli silnik nie
daje się uruchomić za pomocą przewodów awa-
ryjnych, konieczna może być wymiana akumula-

tora. W celu wymiany akumulatora skontaktuj
się z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacją
obsługi.

BATERIA INTELIGENTNEGO KLUCZYKA

Wymiana baterii
OSTROŻNIE

• Zachowaj ostrożność i nie dopuść do połknięcia
baterii lub rozmontowanych elementów przez
dzieci.

• Nieprawidłowo zutylizowana bateria może zaszko-
dzić środowisku naturalnemu. Zawsze zapoznaj
się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
zużytych baterii.

• Nie dopuść, aby podczas wymiany baterii do ele-
mentów dostał się kurz lub olej.

• Jeżeli bateria litowa jest wymieniona niepopraw-
nie, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Wymie-
niać baterię na nową tego samego typu lub odpo-
wiednik.

• Nie narażaj baterii na działanie intensywnych źró-
deł ciepła, takich jak promienie słoneczne, pło-
mień itp.

SDI2685Z

Akumulator dodatkowy
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Aby wymienić baterię:

1. Zwolnij blokadę z tyłu Inteligentnego Kluczy-
ka i wyjmij mechaniczny element kluczyka.
(Patrz: “Kluczyk mechaniczny” w rozdziale
“3. Kontrola i regulacja przed jazdą”).

2. Włóż śrubokręt z płaską końcówką owiniętą
szmatką w szczelinę na krawędzi i obróć, aby
oddzielić część górną od dolnej.

3. Wymień baterię na nową.

• Zalecana bateria: CR2025 lub odpowiednik.

• Nie dotykaj obwodów ani złącz elektrycznych
wewnątrz urządzenia - może to doprowadzić do
usterki.

• Upewnij się, że strona + skierowana jest ku do-
łowi obudowy.

4. Dopasuj końce górnej i dolnej części j1 i
ściśnij je razem, aż do bezpiecznego zatrzaś-
nięciaj2 .

5. Sprawdź działanie przycisków, naciskając je.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wymianie,
skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profesjo-
nalną stacją obsługi.

Układ regulacji napięcia zmiennego mierzy wiel-
kość wyładowań elektrycznych w akumulatorze
i reguluje napięcie generowane przez alternator.

OSTROŻNIE

• Nie uziemiaj urządzeń bezpośrednio na zacisku
akumulatora. Spowoduje to pominięcie układu re-
gulacji napięcia zmiennego, w wyniku czego aku-
mulator może nie ładować się do pełna.

• Korzystaj z urządzeń elektrycznych, gdy silnik pra-
cuje, aby zapobiec rozładowaniu się akumulatora.

SDI2451

SDI2452Z

UKŁAD REGULACJI NAPIĘCIA ZMIENNEGO
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PRZEDZIAŁ SILNIKA LUB PRZEDZIAŁ
BAGAŻOWY

OSTROŻNIE

Nigdy nie używaj bezpieczników o niższym lub wy-
ższym natężeniu niż to, wskazane na pokrywie skrzyn-
ki bezpieczników. Mogłoby to doprowadzić do uszko-
dzenia układu elektrycznego lub wywołać pożar.

Jeśli którykolwiek z elektrycznych systemów po-
jazdu nie działa, sprawdź, czy nie przepalił się
bezpiecznik.

SDI2584Z

SDI2566Z

Model z silnikiem benzynowym

SDI2683Z

Model z silnikiem benzynowym

JVM0510X

Model z silnikiem Diesla 2,2 l (bezpieczniki znajdują się
w przedziale bagażowym)

JVM0508X

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l

JVM0511X

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l

BEZPIECZNIKI
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1. Upewnij się, czy włącznik zapłonu znajduje
się w pozycji “OFF” lub w pozycji LOCK.

2. Upewnij się, czy przełącznik reflektorów
znajduje się w pozycji “OFF”.

3. Otwórz pokrywę przedziału silnika.

4. Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników.

5. Odszukaj bezpiecznik, który należy wymie-
nić.

6. Usuń go, używając chwytaka do wyciągania
bezpieczników znajdującego się w skrzynce
bezpieczników w przedziale pasażerskim.

7. Jeśli bezpiecznik jest przepalonyjA , wymień
go na nowy jB . Zapasowe bezpieczniki są
przechowywane w skrzynce bezpieczników w
przedziale pasażerskim.

Jeśli po zamontowaniu nowy bezpiecznik rów-
nież się przepali, oddaj układ elektryczny do

przeglądu lub, w razie potrzeby, do naprawy w
ośrodku INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

Bezpieczniki znajdują się również w komorze
j1 . Informacje na temat ich kontroli i/lub wy-
miany uzyskasz w centrum INFINITI lub profesjo-
nalnej stacji obsługi.

Wkładki topikowe
Jeśli którykolwiek z elektrycznych systemów po-
jazdu nie działa, a bezpieczniki są w dobrym
stanie sprawdź ich połączenia. Jeśli którekol-
wiek z niskotopliwych połączeń stopiło się, wy-
mień je wyłącznie na oryginalne części INFINITI.

SDI1754Z
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PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI
OSTROŻNIE

Nigdy nie używaj bezpieczników o niższym lub wy-
ższym natężeniu niż to, wskazane na pokrywie skrzyn-
ki bezpieczników. Mogłoby to doprowadzić do uszko-
dzenia układu elektrycznego lub wywołać pożar.

Jeśli którykolwiek z elektrycznych systemów po-
jazdu nie działa, sprawdź, czy nie przepalił się
bezpiecznik.

1. Upewnij się, czy włącznik zapłonu znajduje
się w pozycji “OFF” lub w pozycji LOCK.

2. Upewnij się, czy przełącznik reflektorów
znajduje się w pozycji “OFF”.

3. Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników.

4. Odszukaj bezpiecznik, który należy wymie-
nić.

5. Wyjmij bezpiecznik przy pomocy chwytaka
jA (modele z kierownicą po lewej stronie) lub
jB (modele z kierownicą po prawej stronie).

6. Jeśli bezpiecznik jest przepalonyjA , wymień
go na nowyjB .

Jeśli po zamontowaniu nowy bezpiecznik rów-
nież się przepali, oddaj układ elektryczny do

przeglądu lub, w razie potrzeby, do naprawy w
ośrodku INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

Przełącznik bezpiecznikowy
długoterminowego garażowania
pojazdu (jeśli na wyposażeniu)

W fabrycznie nowym pojeździe przełącznik bez-
piecznikowy długoterminowego garażowania
jest wyłączony w celu ograniczenia poboru prą-
du z akumulatora. Przed wydaniem pojazdu
pierwszemu właścicielowi wyłącznik zostaje
wciśnięty (włączony) i powinien zawsze pozos-
tać włączony.

Jeśli którykolwiek z elektrycznych systemów po-
jazdu nie działa, wyjmij przełącznik bezpieczni-
kowy długoterminowego garażowania pojazdu i
sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik.

SDI2328Z

SDI1754Z

SDI2704Z
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OSTROŻNIE

Nie musisz wymieniać przełącznika, jeśli wystąpi w
nim usterka lub jeśli przepali się bezpiecznik. W takiej
sytuacji wyjmij przełącznik i wymień bezpiecznik na
nowy o takiej samej wartości znamionowej.

Wyjmowanie przełącznika długoterminowego
garażowania pojazdu:

1. Przed wyjęciem przełącznika upewnij się, że
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji
“OFF” lub LOCK.

2. Upewnij się, że przełącznik reflektorów znaj-
duje się w pozycji OFF.

3. Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników.

4. Ściśnij wypustyj1 znajdujące się z obu stron
przełącznika.

5. Wyciągnij przełącznik ze skrzynki bezpiecz-
ników pociągając go do siebiej2 .

REFLEKTORY
Podczas deszczu lub po wizycie w myjni, wew-
nątrz klosza reflektora może na pewien czas po-
jawić się para. Zaparowanie jest spowodowane
różnicą temperatur na zewnątrz i wewnątrz klo-
sza. Nie jest to usterka. Jeśli w środku klosza
gromadzą się duże krople wody, skontaktuj się
z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją ob-
sługi.

Wymiana żarówki reflektora LED
W razie konieczności wymiany skontaktuj się z
centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsłu-
gi.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Pozycja Moc (W)
Przedni kierunkowskaz* LED
Światła pozycyjne i światła do
jazdy dziennej* LED

Przednie światła
przeciwmgielne* LED

Boczny kierunkowskaz* LED
Tylna lampa zespolona*

Kierunkowskaz 21
Światło stopu/tylne LED

Światło cofania* LED
Tylne światło przeciwmgłowe* LED
Górne światło hamowania* LED
Oświetlenie tablicy
rejestracyjnej 5

*: Więcej informacji na ten temat uzyskasz w
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
Pozycja Moc (W)
Lampka punktowa 8
Tylna lampka osobista 8
Lampka progowa 5
Oświetlenie bagażnika* 5
Lampka lusterka pasażera 2
Oświetlenie wnęki na nogi* 3,4

*: Więcej informacji na ten temat uzyskasz w
centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi.

ŚWIATŁA
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POŁOŻENIE ŚWIATEŁ
1. Reflektor (światła drogowe)

2. Reflektor (światła mijania)

3. Światła pozycyjne i światła do jazdy
dziennej

4. Lampka punktowa

5. Tylna lampka osobista

6. Boczny kierunkowskaz

7. Przednie światła przeciwmgłowe

8. Przedni kierunkowskaz

9. Lampka progowa

10. Lampka w klamce drzwi

11. Górne światło hamowania

12. Oświetlenie bagażnika

13. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

14. Tylne światło przeciwmgłowe*

15. Światło cofania

16. Tylny kierunkowskaz

17. Światła stop

18. Światła tylne

*: Układ na rysunku dotyczy modelu z
kierownicą po lewej stronie (LHD). W
modelu z kierownicą po prawej stronie
(RHD) światło znajduje się po przeciwnej
stronie.

NDI1564
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Procedura wymiany
m WYJMIJ

m ZAMONTUJ

Wszystkie pozostałe światła należą do jednego
z typów: A, B, C, D lub E. Podczas wymiany ża-
rówki, najpierw zdejmij klosz i/lub osłonę.

SDI2306
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1. Wyjmij zaciskijA , a następnie zdejmij wy-
kończenie pokrywy bagażnika.

2. Zdejmij nakrętkijB i wyjmij tylną lampę zes-
poloną, a następnie wyjmij gniazdo żarówki i
wymień żarówkę według rysunku.

NDI1578

Tylna lampa zespolona (kierunkowskaz)
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1. Odkręć wkrętyjA .

2. Odłącz złącze i zdejmij osłonę żarówki tablicy
rejestracyjnejjB .

3. Wyjmij gniazdo żarówki i wymień żarówkę,
według rysunku.

SDI2599

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

SDI2550Z

Lampka punktowa

SDI2031Z

Tylna lampka osobista

SDI2330Z

Lampka progowa
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Jeśli przebiłeś oponę, patrz: “Przebita opona” w
rozdziale “6. W nagłym wypadku”.

SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA
W OPONACH (TPMS)
System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS) kontroluje ciśnienie we wszystkich opo-
nach, z wyjątkiem zapasowej. Gdy lampka
ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach
świeci się, a na ekranie informacji o pojeździe
wyświetli się ostrzeżenie [CHECK TYRE PRESSU-
RE] (jeśli na wyposażeniu), co najmniej w jednej
z opon ciśnienie jest znacząco zbyt niskie.

System TPMS włącza się dopiero w chwili, gdy
prędkość pojazdu przekroczy 25 km/h (16 MPH).
Ponadto, system może nie wykryć nagłego spad-
ku ciśnienia w oponach (np. gdy opona zostaje
przebita podczas jazdy).

Więcej informacji na temat systemu TPMS znaj-
dziesz w “System monitorowania ciśnienia w opo-
nach (TPMS)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

Dodatkowe informacje, patrz “Lampka ostrzega-
wcza niskiego ciśnienia w oponach*” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”.

CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH
Okresowo kontroluj poziom ciśnienia w
oponach (łącznie z kołem zapasowym). Niepra-
widłowe ciśnienie w oponie może mieć negatyw-
ny wpływ na jej trwałość i zachowanie się po-
jazdu na drodze. Ciśnienie powietrza należy

sprawdzać, gdy opony są ZIMNE. ZIMNE opony
to opony w pojeździe, który pozostawał zapar-
kowany przez co najmniej 3 godziny, lub przeje-
chał mniej niż 1,6 km (1 milę). Poziomy ciśnienia
ZIMNEJ opony podane są na naklejce z informa-
cją o oponach.

Zbyt niskie ciśnienie w oponie może prowadzić
do jej przegrzania i w rezultacie do wewnętrzne-
go uszkodzenia opony. Przy wysokich prędkoś-
ciach może to prowadzić do rozwarstwienia się
bieżnika a nawet eksplozji opony.

RODZAJE OPON
OSTROŻNIE

Przy zmianie lub wymianie opon upewnij się, że
wszystkie cztery są tego samego rodzaju (np. letnie,
całoroczne lub zimowe) oraz konstrukcji. W ośrodku
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi możesz
uzyskać poradę odnośnie typu opon, ich rozmiaru,
klasyfikacji prędkości oraz możliwości kupna.

Opony zapasowe mogą cechować się niższym
indeksem prędkości niż te, założone w fabryce.
Mogą także nie być przystosowane do jazdy z
maksymalną prędkością pojazdu. Nigdy nie
przekraczaj górnej granicy indeksu prędkości
opony.

Opony całoroczne
Firma INFINITI zakłada fabrycznie opony cało-
roczne w niektórych modelach pojazdów, w celu
zapewnienia dobrej wydajności przez cały rok,

także w warunkach zimowych. Opony całorocz-
ne oznaczone są napisem ALL SEASON i/lub
M&S na boku. Opony zimowe zapewniają lepszą
przyczepność niż opony całoroczne i mogą się
lepiej nadawać do użycia w pewnych obszarach.

Opony letnie
Firma INFINITI zakłada fabrycznie opony letnie w
niektórych modelach pojazdów, w celu zapew-
nienia dobrej wydajności na suchych nawierz-
chniach. Wydajność opon letnich jest znacznie
niższa w przypadku ośnieżonych lub oblodzo-
nych nawierzchni. Opony letnie nie posiadają na
boku oznaczenia przyczepności M&S.

Jeśli masz zamiar używać pojazd na pokrytych
śniegiem lub oblodzonych drogach, firma
INFINITI zaleca założenie opon ZIMOWYCH lub
CAŁOROCZNYCH na wszystkie cztery koła.

Opony zimowe
Jeśli zajdzie potrzeba założenia opon zimowych,
należy użyć opon o takim samym rozmiarze i
indeksie nośności jak opony założone fabrycz-
nie. Niespełnienie tego warunku może mieć ne-
gatywny wpływ na bezpieczeństwo i sterowność
pojazdu.

Zazwyczaj opony zimowe cechują się niższym
indeksem prędkości niż te, założone w fabryce.
Mogą także nie być przystosowane do jazdy z
maksymalną prędkością pojazdu. Nigdy nie
przekraczaj górnej granicy indeksu prędkości

OPONY I KOŁA
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opony. Zakładane opony zimowe muszą mieć
ten sam rozmiar, markę, budowę i wzór bieżnika
na wszystkich kołach.

W celu osiągnięcia lepszej przyczepności na ob-
lodzonych drogach możesz użyć opon z kolcami.
Ich użycie jest jednak zabronione w niektórych
państwach i obszarach. Przed założeniem opon
z kolcami sprawdź obowiązujące przepisy. Przy-
czepność opon z kolcami na mokrych i suchych
nawierzchniach może być gorsza, niż opon po-
zbawionych kolców.

Model z napędem na cztery koła
(4WD)
OSTROŻNIE

• Na wszystkie cztery koła zakładaj opony o tej sa-
mej wielkości, marce, budowie (diagonalne, diago-
nalne-opasane, radialne) i wzorze bieżnika. W
przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w
której opony na kołach tylnej i przedniej osi będą
miały różny obwód, co spowoduje nadmierne ście-
ranie i może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni
biegów, skrzynki rozdzielczej lub trybów mecha-
nizmu różnicowego.

• Używaj WYŁĄCZNIE opon zapasowych przeznaczo-
nych dla pojazdów z napędem na cztery koła (4WD)

Jeśli stwierdzisz wytarcie się opon, zaleca się
wymianę wszystkich czterech na opony o tej sa-
mej wielkości, marce, budowie i wzorze bieżni-
ka. Należy także skontrolować i, jeśli to koniecz-
ne, skorygować, ciśnienie w oponach i zbież-

ność kół. Skontaktuj się z przedstawicielem
firmy INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

ŁAŃCUCHY ZIMOWE
Korzystanie z łańcuchów śniegowych może być
zakazane zależnie od obszaru. Przed założe-
niem łańcuchów zapoznaj się z lokalnie obowią-
zującymi przepisami. Podczas zakładania łańcu-
chów upewnij się, że ich rozmiar odpowiada
oponom w Twoim pojeździe. Przestrzegaj zale-
ceń producenta łańcuchów dotyczących ich
montażu.

W celu zapewnienia prawidłowego przylegania
łańcuchów użyj napinaczy, jeśli zaleca je produ-
cent łańcuchów. Luźne końce łańcuchów należy
zabezpieczyć lub usunąć w celu zapobieżenia
uszkodzeniom błotników lub podwozia. W miarę
możliwości staraj się unikać jazdy z pełnym ob-
ciążeniem pojazdu przy założonych łańcuchach
śniegowych. Pamiętaj również, aby wolno pro-
wadzić pojazd. W przeciwnym przypadku pojazd
może ulec uszkodzeniu oraz/lub pogorszy się
jego sterowność i własności jezdne.

Łańcuchy śniegowe mogą być zakładane
wyłącznie na kołach tylnych, nigdy na przed-
nich.

Nigdy nie zakładaj łańcuchów na oponach za-
pasowych typu T (OPONA TYMCZASOWA).

Nie prowadź pojazdu z założonymi łańcuchami
po drogach o twardej nawierzchni, jeśli nie ma
na nich śniegu. W takiej sytuacji jazda z założo-

nymi łańcuchami może doprowadzić do przecią-
żenia i uszkodzenia różnych elementów mecha-
nicznych.

ROTACJA OPON

Firma INFINITI zaleca rotację opon w modelach z
napędem na cztery koła (4WD) co 5.000 km
(3.000 mil), a w modelach z napędem na dwa
koła (2WD) co 10.000 km (6.000 mil). Odległość
ta może się jednak różnić, w zależności od spo-
sobu prowadzenia pojazdu i stanu nawierzchni.
(Patrz: “Przebita opona” w rozdziale “6. W nagłym
wypadku”, gdzie opisano procedurę wymiany ko-
ła.)

OSTRZEŻENIE

• Po rotacji opon uzupełnij w nich ciśnienie powie-
trza.

SDI1662Z
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• Ponownie dokręć nakrętki po przejechaniu
1.000 km (600 mil) (także w razie przebicia opony
itp.).

• Nie uwzględniaj dojazdowego koła zapasowego w
rotacji opon.

• Nieprawidłowy dobór, założenie, konserwacja lub
serwisowanie opon może negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo pojazdu i doprowadzić do wypad-
ku i uszkodzeń ciała. Jeśli masz wątpliwości, skon-
sultuj się z ośrodkiem INFINITI, profesjonalną sta-
cją obsługi lub producentem opon.

Modele wyposażone w system monitorowania
ciśnienia w oponach (TPMS).

Po przełożeniu opon należy zresetować system
TPMS. Szczegółowe informacje na temat proce-
dury resetowania znaleźć można w części “Rese-
towanie systemu TPMS” w rozdziale “5. Uruchamianie
i jazda”.

ZUŻYCIE I USZKODZENIA OPON

j1 Wskaźnik zużycia

j2 Oznaczenie położenia wskaźników zużycia.
Położenia wskaźników są oznaczone
symbolem “m ”, “TWI” itp. w zależności
od typu opon.

Należy regularnie kontrolować opony pod kątem
zużycia, pęknięć, wybrzuszeń oraz przedmiotów
tkwiących w bieżniku. W przypadku stwierdze-
nia nadmiernego zużycia, pęknięć, wybrzuszeń
lub głębokich nacięć w oponie, należy ją natych-
miast wymienić.

Opony montowane fabrycznie mają wbudowany
wskaźnik zużycia. Jeśli wskaźnik jest widoczny,
należy wymienić oponę.

Niewłaściwa konserwacja zapasowej opony mo-
że doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Jeśli opona zapasowa wymaga naprawy, skon-
taktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi.

WIEK OPONY
Nigdy nie używaj opon starszych niż 6 lat, nieza-
leżnie od tego, czy były używane.

Opony tracą swoje właściwości z wiekiem oraz
wraz z użytkowaniem pojazdu. Oddawaj regular-
nie swoje opony do przeglądu i wyważenia w
warsztacie naprawczym lub, jeśli wolisz, w oś-
rodku INFINITI albo w profesjonalnej stacji ob-
sługi.

WYMIANA OPON I KÓŁ

OSTRZEŻENIE

Nie zakładaj zdeformowanego koła ani opony, nawet
jeśli zostały one naprawione. Takie koła lub opony
mogą posiadać uszkodzenia na poziomie struktural-
nym i w rezultacie ulec nagłej awarii.

Podczas wymiany użyj opon o tym samym roz-
miarze, indeksie prędkości i nośności, co opony
założone fabrycznie. (Patrz: “Opony i koła” w roz-
dziale “9. Informacje techniczne”, aby uzyskać in-
formacje na temat zalecanych rodzajów i rozmia-
rów opon oraz kół.) Użycie opon innych niż zale-
cane lub użycie opon różnych marek, różnej
budowy (diagonalne, diagonalne-opasane lub
radialne) lub różnych wzorów bieżnika może
mieć negatywny wpływ na jazdę, hamowanie,
kierowanie pojazdem, prześwit pomiędzy pod-
woziem a podłożem, prześwit pomiędzy oponą
a nadkolem, prześwit pomiędzy łańcuchem
śnieżnym a nadkolem, pracę systemu monitoro-
wania ciśnienia w oponach (TPMS), kalibrację
prędkościomierza, ustawienie reflektorów oraz
wysokość zderzaków. Niektóre z tych zmian mo-
gą prowadzić do wypadku i poważnych obrażeń
ciała.

Podczas zmiany kół zawsze stosuj koła o tej sa-
mej wartości odsadzenia. Koła o innej wartości
odsadzenia mogą powodować szybsze zużycie
opon, wpływać negatywnie na właściwości jezd-
ne pojazdu i/lub zawadzać o tarcze/bębny ha-
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mulcowe. Może to prowadzić do zmniejszenia
skuteczności hamowania i/lub szybszego ście-
rania się tarcz/klocków hamulcowych.

Zapoznaj się z następującymi uwagami dotyczą-
cymi pracy systemu TPMS.

OSTRZEŻENIE

• Po wymianie opony lub koła należy zresetować
system TPMS (jeśli na wyposażeniu). Szczegółowe
informacje na temat procedury resetowania zna-
leźć można w części “Resetowanie systemu TPMS”
w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

• Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w
czujnik TPMS, po jego założeniu lub wymianie koła
system TPMS nie będzie działał, a lampka ostrze-
gawcza niskiego ciśnienia w oponach będzie mi-
gać przez około 1 minutę. Po minucie lampka za-
cznie świecić światłem ciągłym. Jak najszybciej
skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi w celu wymiany opony i/lub ponow-
nego nastawienia systemu.

• Wymiana opon na inne, niż zalecane przez firmę
INFINITI może mieć negatywny wpływ na działanie
systemu TPMS.

• W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
czujnikiem TPMS może dojść do jego uszkodzenia.
Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z
czujnikiem TPMS.

• Podczas wymiany czujnika TPMS może być wyma-
gana rejestracja identyfikatora. Skontaktuj się z
centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi
w celu dokonania rejestracji identyfikatora.

• Nie używaj nakrętki zaworu niezgodnej ze specyfi-
kacją INFINITI. Nakrętka może się zaklinować.

• Upewnij się, że nakrętki zaworów są prawidłowo
zamontowane. W przeciwnym razie może dojść do
zatkania zaworu brudem, co spowoduje usterkę
lub utratę ciśnienia.

WYWAŻENIE KOŁA
Źle wyważone koła mogą mieć negatywny wpływ
na właściwości jezdne pojazdu i żywotność
opon. Koła mogą stracić wyważenie nawet pod-
czas normalnego użytkowania. Dlatego należy
je wyważać, gdy zaistnieje taka potrzeba.

KOŁO ZAPASOWE (jeśli na wyposażeniu)

Tymczasowa (typ T) opona zapasowa
(jeśli na wyposażeniu)
W przypadku konieczności użycia dojazdowego
koła zapasowego zachowaj następujące środki
ostrożności. Niezastosowanie się do nich może
narazić Twój pojazd na uszkodzenia lub spowo-
dować wypadek.

Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w
czujnik systemu monitorowania ciśnienia w
oponach (TPMS) (jeśli na wyposażeniu), po za-
łożeniu koła zapasowego system TPMS nie bę-
dzie działał.

OSTROŻNIE

• Dojazdowe koło zapasowe jest przeznaczone do
użytku tylko w sytuacjach awaryjnych. Powinno
zostać jak najszybciej zastąpione zwykłym kołem
jezdnym.

• Prowadź pojazd ostrożnie, gdy jest w nim założone
dojazdowe koło zapasowe.

• Unikaj gwałtownych zakrętów i nagłego hamowa-
nia podczas jazdy.

• Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponie dojazdo-
wego koła zapasowego i utrzymuj je na stałym po-
ziomie 420 kPa (4,2 bar, 60 psi).

• Nie przekraczaj prędkości 80 km/h (50 MPH).

• Nigdy nie zakładaj łańcuchów śniegowych na doj-
azdowym kole zapasowym. Nie ma możliwości pra-
widłowego dopasowania łańcuchów do dojazdo-
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wego koła zapasowego, więc ich założenie może
doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

• Bieżnik dojazdowego koła zapasowego zużywa się
szybciej niż tradycyjnego koła. W przypadku po-
jawienia się wskaźników zużycia na dojazdowym
kole zapasowym, powinno ono zostać jak najszyb-
ciej wymienione.

• Ze względu na mniejszy rozmiar dojazdowego koła
zapasowego zmniejsza się prześwit pojazdu. Sta-
raj się nie jeździć po wybojach, aby uniknąć uszko-
dzenia pojazdu. Nie wprowadzaj również wówczas
samochodu do myjni automatycznej, ponieważ
może się w niej zaklinować.

• Nie używaj dojazdowego koła zapasowego w in-
nych pojazdach.

• Nie używaj jednocześnie więcej niż jednego dojaz-
dowego koła zapasowego.

• Nie holuj przyczepy, jeśli w pojeździe jest założone
koło zapasowe (jeśli na wyposażeniu).

ZESTAW NAPRAWCZY OPONY (jeśli na
wyposażeniu)

Zestaw naprawczy opony jest dostarczany ra-
zem z pojazdem w miejsce koła zapasowego.
Zestaw służy do tymczasowej naprawy drobne-
go przebicia opony. Po wykonaniu naprawy przy
użyciu zestawu niezwłocznie udaj się do cen-
trum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi w
celu kontroli lub naprawy/wymiany opony.

Patrz punkt “Przebita opona” w rozdziale “6. W na-
głym wypadku” aby uzyskać szczegółowe infor-
macje.
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Podane pojemności stanowią wartości przybliżone. Mogą się one nieznacznie różnić od rzeczywistych pojemności. Podczas uzupełniania poziomu
płynów postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie” w celu określenia prawidłowej ilości
płynu.

Typ płynu Pojemność (w przybliżeniu)

Zalecane płyny/smarySystem
metryczny

System
amerykański

System
anglosaski

Paliwo

Z wyjątkiem
modeli z
silnikiem
Diesla 2,2 l

80 L 21 1/8 gal 17-5/8
gal.

Patrz punkt “Informacje o paliwie” w dalszej części rozdziału.
Modele z
silnikiem
Diesla 2,2 l

74 l 19 1/2 gal 16-1/4
gal.

System AdBlue® SCR 25 l 6 5/8 gal 5-1/2 gal. • AdBlue®

Olej
silnikowy*1

Spuszczanie i
uzupełnianie
Z wymianą filtra
oleju
*1: Aby uzyskać
więcej
informacji, patrz
“Wymiana oleju
silnikowego i
filtra oleju” w
rozdziale
“8. Przeglądy i
czynności
wykonywane
samodzielnie”.

Silnik
benzynowy
2,5 l
(VQ25HR)

4,7 l 5 qt 4-1/8 qt

Modele z silnikiem benzynowym
• Oryginalny olej silnikowy firmy INFINITI

INFINITI zaleca stosowanie oryginalnego oleju estrowego INFINITI dostępnego w centrum
INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi. Jeśli powyższy olej silnikowy nie jest dostępny,
należy użyć oleju silnikowego “INFINITI Motor Oil” lub jego odpowiednika o poniższej
klasie i lepkości.

• Klasy API: SM lub SN
• Klasy ILSAC: GF-4 lub GF-5
• ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 lub C3
• Lepkość SAE, patrz “Zalecana lepkość SAE” w dalszej części rozdziału.

Silnik
benzynowy
3,7 l
(VQ37VHR)

4,9 L 5 1/8 qt 4-3/8 qt

Silnik Diesla
o pojemności
2,2 l

6,5 l 6 7/8 qt 5-3/4 qt
• Total Quartz INEO MC3 5W-30 (lepkość SAE 5W-30, ACEA C3)
• Jako zamiennika używaj oleju silnikowego wymienionego w MB229.51.
• Lepkość SAE, patrz “Zalecana lepkość SAE” w dalszej części rozdziału.

ZALECANE RODZAJE I DOZOWANIE PŁYNÓW/SMARÓW
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Typ płynu Pojemność (w przybliżeniu)

Zalecane płyny/smarySystem
metryczny

System
amerykański

System
anglosaski

Ciecz
chłodząca
silnik

Razem Silnik
benzynowy
2,5 l
(VQ25HR)

8,5 l 9 qt 7-1/2 qt

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l
• BASF Glysantin® G48®

Używaj płynu BASF Glysantin® G48® lub płynu o takiej samej jakości, aby uniknąć
potencjalnej korozji aluminium w układzie chłodzenia silnika wynikającej z użycia
nieoryginalnego płynu chłodzącego. Wszelkie usterki układu chłodzenia, które wystąpiły
w trakcie używania nieoryginalnego płynu chłodzącego, mogą nie zostać objęte
gwarancją, nawet jeśli wystąpiły w okresie gwarancyjnym.

Z wyjątkiem modeli z silnikiem Diesla 2,2 l
• Oryginalny płyn chłodzący INFINITI lub odpowiednik o tej samej jakości*

*: Aby uniknąć potencjalnej korozji aluminiowych elementów układu chłodzenia,
wynikającej z użycia nieoryginalnego płynu chłodzącego, używaj wyłącznie oryginalnego
płynu chłodzącego INFINITI (niebieskiego) lub płynu o tej samej jakości. Wszelkie usterki
układu chłodzenia, które wystąpiły w trakcie używania nieoryginalnego płynu
chłodzącego, mogą nie zostać objęte gwarancją, nawet jeśli wystąpiły w okresie
gwarancyjnym.

Silnik
benzynowy
3,7 l
(VQ37VHR)

8,5 L 9 qt 7-1/2 qt

Silnik Diesla
o pojemności
2,2 l

9,2 L 9 3/4 qt 8-1/8 qt

Zbiornik
wyrównawczy

Silnik Diesla
o pojemności
2,2 l

0,9 l 1 qt 3/4 qt

Z wyjątkiem
silnika
benzynowego
5,6 l i silnika
Diesla 2,2 l

0,8 L 7/8 qt 3/4 qt

Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF) — — —

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l
• Oryginalny olej INFINITI Matic G ATF
• INFINITI zaleca stosowanie w automatycznych skrzyniach biegów INFINITI WYŁĄCZNIE

oryginalnego oleju INFINITI Matic G ATF. Nie mieszaj go z innymi olejami. Użycie olejów
niebędących odpowiednikiem oryginalnego oleju INFINITI Matic G ATF może spowodować
uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów. Uszkodzenia powstałe wskutek używania
olejów innych niż zalecane nie podlegają naprawie w ramach gwarancji.

Z wyjątkiem modeli z silnikiem Diesla 2,2 l
• Oryginalny olej INFINITI Matic S ATF
• INFINITI zaleca stosowanie w automatycznych skrzyniach biegów INFINITI WYŁĄCZNIE

oryginalnego oleju INFINITI Matic S ATF. Nie mieszaj go z innymi olejami. Użycie olejów
niebędących odpowiednikiem oryginalnego oleju INFINITI Matic G ATF może spowodować
uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów. Uszkodzenia powstałe wskutek używania
olejów innych niż zalecane nie podlegają naprawie w ramach gwarancji.
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Typ płynu Pojemność (w przybliżeniu)

Zalecane płyny/smarySystem
metryczny

System
amerykański

System
anglosaski

Olej skrzynki rozdzielczej — — —

• Oryginalny olej INFINITI Matic J ATF
• INFINITI zaleca stosowanie w skrzynkach rozdzielczych INFINITI WYŁĄCZNIE oryginalnego

oleju INFINITI Matic J ATF. Nie mieszaj go z innymi olejami. Użycie olejów niebędących
odpowiednikiem oryginalnego oleju INFINITI Matic J ATF może spowodować uszkodzenie
skrzynki rozdzielczej. Uszkodzenia powstałe wskutek używania olejów innych niż zalecane
nie podlegają naprawie w ramach gwarancji.

Płyn układu wspomagania kierownicy

Uzupełnij do prawidłowego
poziomu zgodnie z instrukcjami

zawartymi w rozdziale “8.
Przeglądy i czynności wykonywane

samodzielnie”.

Modele z silnikiem Diesla 2,2 l
• Oryginalny płyn INFINITI E-PSF lub odpowiednik
• Użycie płynu innego niż oryginalny płyn INFINITI E-PSF spowoduje nieprawidłowe działanie

wspomagania układu kierowniczego.
Z wyjątkiem modeli z silnikiem Diesla 2,2 l
• Oryginalny płyn INFINITI PSF lub odpowiednik
• Można również używać oleju do przekładni automatycznej DEXRONTM typ VI.

Płyn hamulcowy

Uzupełnij do prawidłowego
poziomu zgodnie z instrukcjami
zawartymi w rozdziale “8.
Przeglądy i czynności wykonywane
samodzielnie”.

• Oryginalny płyn hamulcowy INFINITI lub odpowiednik DOT3 lub DOT4
• Nigdy nie mieszaj różnych rodzajów płynu (DOT 3 i DOT 4).

Olej mechanizmu różnicowego

Przód

— — —

• Oryginalny olej do hipoidalnych mechanizmów różnicowych INFINITI Differential Oil
Hypoid Super GL-5 80W-90 lub odpowiednik (olej mineralny)

Tył

• Oryginalny syntetyczny olej do hipoidalnych mechanizmów różnicowych INFINITI
Differential Oil Hypoid Super-S GL-5 75W-90 lub odpowiednik. Odwiedź centrum INFINITI
lub profesjonalną stację obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje i dokonać wymiany
oleju syntetycznego.

Smar uniwersalny — — — • NLGI No. 2 (na bazie mydła litowego)
Czynnik chłodzący systemu klimatyzacji — — — • HFO-1234yf (R-1234yf)
Smar systemu klimatyzacji — — — • PAG
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INFORMACJE O PALIWIE

Silniki benzynowe
OSTROŻNIE

Nie używaj benzyny ołowiowej. Używanie benzyny
ołowiowej doprowadzi do uszkodzenia trójfunkcyjne-
go katalizatora.

Silnik VQ25HR:

Używaj wyłącznie benzyny BEZOŁOWIOWEJ PRE-
MIUM o liczbie oktanowej co najmniej 95 (RON).

Modele z silnikiem VQ37VHR:

Europa:

Używaj wyłącznie benzyny BEZOŁOWIOWEJ PRE-
MIUM o liczbie oktanowej pomiędzy 95 a 98
(RON).

Poza Europą:

Używaj wyłącznie benzyny BEZOŁOWIOWEJ PRE-
MIUM o liczbie oktanowej co najmniej 95 (RON).

Jeśli benzyna bezołowiowa o sugerowanej licz-
bie oktanowej nie jest dostępna, możesz tym-
czasowo zatankować BENZYNĘ BEZOŁOWIOWĄ
o liczbie oktanowej 91 (RON) lub wyższej, ale
tylko stosując się do poniższych środków
ostrożności:

• Napełnij zbiornik paliwa benzyną tylko częściowo i
przy najbliższej możliwej okazji dotankuj benzynę
bezołowiową o wyższej liczbie oktanowej.

• Unikaj jazdy z pedałem wciśniętym do oporu oraz
gwałtownego przyspieszania.

W celu zapewnienia maksymalnej wydajności
pojazdu zaleca się używanie benzyny bezoło-
wiowej premium.

Silniki Diesla*
Używaj oleju napędowego o wartości cetanowej
ponad 50 i zawartości siarki maksymalnie 10
ppm (EN590).

* Jeśli dostępne są dwa rodzaje oleju
napędowego, stosuj olej letni lub zimowy
prawidłowo, zgodnie z poniższymi
wytycznymi temperatury.

• Powyżej −7°C (20°F) ... letni olej napędowy.

• Poniżej −7°C (20°F) ... zimowy olej napędowy.

OSTROŻNIE

• W silniku Diesla nie wolno stosować i dolewać ole-
ju opałowego, benzyny ani innych rodzajów pali-
wa. Używanie innych paliw lub dolewanie ich do
oleju napędowego może spowodować uszkodze-
nie silnika.

• Nie używaj letniego oleju napędowego przy tempe-
raturach poniżej −7°C (20°F). Niska temperatura
powoduje wytrącanie się wosku z paliwa. Może to
doprowadzić do zakłócenia pracy silnika.

ZALECANA LEPKOŚĆ SAE

Olej do silnika benzynowego
Zaleca się olej o lepkości 5W-30.

Jeśli olej o lepkości 5W-30 nie jest dostępny,
korzystając z poniższego schematu dobierz olej
o lepkości odpowiadającej zakresowi tempera-
tur zewnętrznych.

Zakres temperatur zewnętrznych
Oczekiwany czas do kolejnej wymiany oleju

OLEJ DO SILNIKA BENZYNOWEGO

m
STI0589
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Olej do silnika Diesla
Model z silnikiem Diesla 2,2 l:

Zaleca się olej o lepkości 5W-30.

Jeśli olej o lepkości 5W-30 nie jest dostępny,
korzystając z poniższego schematu dobierz olej
o lepkości odpowiadającej zakresowi tempera-
tur zewnętrznych.

Zakres temperatur zewnętrznych
Oczekiwany czas do kolejnej wymiany oleju

OLEJ NAPĘDOWY

m
JVT0353X

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYNNIKA
CHŁODZĄCEGO I OLEJU SMARUJĄCEGO
UKŁADU KLIMATYZACJI
W systemie klimatyzacji w Twoim pojeździe na-
leży stosować czynnik chłodniczy HFO-1234yf
(R1234yf) oraz olej smarujący PAG. Patrz punkt
“Etykieta z danymi technicznymi klimatyzatora” w dal-
szej części rozdziału.

OSTROŻNIE

Użycie jakichkolwiek innych czynników chłodzących
lub substancji smarujących spowoduje poważne usz-
kodzenia i może doprowadzić do konieczności wymia-
ny całego systemu klimatyzacji w pojeździe.

Uwalnianie czynników chłodzących do atmosfe-
ry jest zabronione w wielu krajach i obszarach.
Czynnik chłodzący HFO-1234yf (R1234yf) zasto-
sowany w Twoim pojeździe nie powoduje uszko-
dzenia ziemskiej powłoki ozonowej. Może on
jednak w niewielkim stopniu przyczynić się do
globalnego ocieplenia. Firma INFINITI zaleca
odzyskiwanie i recykling czynnika chłodzącego.
W celu naprawy systemu klimatyzacji skontaktuj
się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją
obsługi.
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Model silnika: VQ25HR VQ37VHR Silnik Diesla o
pojemności 2,2 l

Typ Benzynowy,
4-suwowy, DOHC

Benzynowy,
4-suwowy, DOHC

Diesel, 4-suwowy,
DOHC

Układ cylindrów 6-cylindrowy, Silnik
widlasty, Kąt
nachylenia 60°

6-cylindrowy, Silnik
widlasty, Kąt
nachylenia 60°

4 rzędowy

Średnica cylindra x skok tłoka mm (cale) 85,0 × 73,3
(3,346 × 2,886)

95,5 × 86,0
(3,760 × 3,385)

83,0 × 99,0
(3,268 × 3,897)

Pojemność skokowa cm3 (cu in) 2.496 (152,31) 3.696 (225,54) 2 143 (130,77)
Obroty biegu jałowego w pozycji N
(luz)

obr/min 650±50 650±50 810

Wyprzedzenie zapłonu (przed GMP) w pozycji neutralnej (luz) 14°±2 10°±2 —
Świece zapłonowe

Z katalizatorem Standardowa FXE22HR-11 FXE24HR-11 —
Odstęp elektrod
świecy

mm (cale) 1,1 (0,043) 1,1 (0,043) —

Rodzaj napędu wałka rozrządu Łańcuch rozrządu Łańcuch rozrządu Łańcuch rozrządu

SILNIK
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mm (cale)

Długość całkowita 4.980 (196,1)

Szerokość całkowita 1.845 (72,6)

Wysokość całkowita 1.500 (59,1)*1
1.515 (59,6)*2

Rozstaw kół przednich 1.575 (62,0)

Rozstaw kół tylnych 1.570 (61,8)*1
1.565 (61,6)*2

Rozstaw osi 2.900 (114,2)

*1: Model z napędem na dwa koła (2WD)
*2: Model z napędem na cztery koła (4WD)

Rozmiar opony

Rejon Rosja i Ukraina Europa

Zwykłe Rozmiar 245/50R18 100W
245/40R20 95W

245/50R18 100W
245/40R20 95W

Zapasowe Rozmiar T155/80R18 102M
T155/80D18 102M

— (*1)
T155/80R18 102M (*2)
T155/80D18 102M (*2)

Koło drogowe
(aluminium)

Zwykłe
Rozmiar 18 × 8J

20 × 9J
18 × 8J
20 × 9J

Odsadzenie mm
(cale)

43
(1,69)

43
(1,69)

Zapasowe
Rozmiar 18 × 4T 18 × 4T (*2)

Odsadzenie mm
(cale)

0
(0)

0
(0)

*1: Na wyposażeniu znajduje się zestaw naprawczy opony.

*2: Opcja

OPONY I KOŁA WYMIARY

9-8 Informacje techniczne



Planując podróż do innego kraju lub regionu,
upewnij się, że paliwo używane w Twoim pojeź-
dzie jest dostępne w tym kraju lub regionie. Uży-
cie paliwa o zbyt niskiej liczbie oktanowej może
doprowadzić do uszkodzenia silnika. Dlatego
upewnij się, że wymagane paliwo jest dostępne
w każdym miejscu, do którego zamierzasz się
udać. Więcej informacji na ten temat zalecanego
paliwa można znaleźć wcześniej w tym rozdzia-
le.

Przed planowanym przerejestrowaniem pojaz-
du w innym państwie, stanie, prowincji lub okrę-
gu należy sprawdzić w lokalnym urzędzie, czy
pojazd spełnia wszystkie konieczne wymaga-
nia. W niektórych przypadkach pojazd nie bę-
dzie mógł spełnić wymogów prawnych i może
się okazać konieczne przeprowadzenie modyfi-
kacji pojazdu, dostosowujących go do tych wy-
mogów. Ponadto mogą zaistnieć sytuacje, w któ-
rej samochód nie będzie mógł być dostosowany
do poruszania się w określonych obszarach.

Przepisy i wymogi prawne dotyczące emisji spa-
lin i standardów bezpieczeństwa różnią się w
poszczególnych krajach, stanach, prowincjach
lub okręgach; z tego powodu specyfikacje po-
jazdu mogą się różnić.

W przypadku przewożenia pojazdów do innego
kraju, stanu, prowincji lub okręgu, użytkownik
odpowiada za modyfikacje pojazdów, trans-
port, proces rejestracji i inne ponoszone z tego
tytułu wydatki. Firma INFINITI nie odpowiada za
wszelkie niedogodności, które mogą być wyni-
kiem tego stanu rzeczy.

ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA POJAZDU

Tabliczka znajduje się w miejscu wskazanym na
rysunku.

TABLICZKA Z NUMEREM
IDENTYFIKACYJNYM POJAZDU (VIN)

Zabrania się zakrywania, lakierowania, spawa-
nia, cięcia, wiercenia, modyfikowania i demon-
tażu numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN).

STI0491Z

NTI309

PODRÓŻ ZA GRANICĘ I REJESTROWANIE
POJAZDU W INNYM KRAJU

IDENTYFIKACJA POJAZDU
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Tabliczka z numerem identyfikacyjnym pojazdu
znajduje się w miejscu wskazanym na rysunku.

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU
(VIN)

Tabliczka z numerem identyfikacyjnym pojazdu
znajduje się w miejscu wskazanym na rysunku.

Zabrania się zakrywania, lakierowania, spawa-
nia, cięcia, wiercenia, modyfikowania i demon-
tażu numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN).

NUMER SERYJNY SILNIKA TABLICZKA Z INFORMACJĄ O OPONACH

Prawidłowe ciśnienie w zimnych oponach jest
wyszczególnione na tabliczce przymocowanej
do środkowego słupka po stronie kierowcy.

ETYKIETA Z DANYMI TECHNICZNYMI
KLIMATYZATORA

STI0717Z

STI0509Z

Silnik VQ25HR/VQ37VHR

JVT0221XZ

Silnik Diesla o pojemności 2,2 l

STI0720Z

STI0721Z
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Skontaktuj się z ośrodkiem INFINITI lub z profe-
sjonalną stacją obsługi w celu uzyskania infor-
macji na temat montażu przedniej i tylnej tablicy
rejestracyjnej.

Niewłaściwy montaż może spowodować zakłó-
cenie pracy systemu czujników parkowania oraz
systemu inteligentnego tempomatu (ICC) (jeśli
na wyposażeniu).

Kraje spełniające wymogi Regulaminu ONZ nr
10 lub jego odpowiednika:

Instalacja nadajnika radiowego w pojeździe mo-
że mieć negatywny wpływ na układy wyposaże-
nia elektrycznego. Uzyskaj w centrum INFINITI
lub w profesjonalnej stacji obsługi informacje
na temat środków ostrożności lub specjalne in-
strukcje dotyczące instalacji. Centrum INFINITI
lub profesjonalna stacja obsługi udzielą na ży-
czenie szczegółowych informacji dotyczących
instalacji (pasmo częstotliwości, moc, pozycja
anteny, instrukcja instalacji itp.).

DLA EUROPY

System blokady zapłonu INFINITI,
system inteligentnego kluczyka i
system BCM (moduł sterowania
nadwoziem)
ALPS ELECTRIC CO., LTD. niniejszym oświadcza,
że system bezkluczykowego otwierania pojazdu
(pilot), model TWB1G694, system bezkluczyko-
wego otwierania pojazdu (odbiornik), model
TWC1G154, ANT ASSY-IMMOBILISER, model
TWK1A004, są zgodne z zasadniczymi wymoga-
mi oraz pozostałymi stosownymi postanowie-
niami Dyrektywy 1999/5/WE.

CalsonicKansei Corp. niniejszym oświadcza, że
system BCM (MODUŁ STEROWANIA NADWO-
ZIEM), model NPA-Y-02, NP-Y-02, jest zgodny z
zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi sto-
sownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
WE.

m

MONTAŻ TABLICY REJESTRACYJNEJ INSTALACJA NADAJNIKA RADIOWEGO KOD I INFORMACJE ZDALNEGO STEROWANIA
RADIEM

Informacje techniczne 9-11



System sygnalizacji martwego pola
(BSW)/system eliminacji martwego
pola (BSI) (jeśli na wyposażeniu)
Oświadczamy, że niniejsze urządzenie bliskiego
zasięgu jest zgodne z zasadniczymi wymagania-
mi i innymi stosownymi postanowieniami Dyrek-
tywy 1999/5/WE.

m

ODBIORNIK SYSTEMU
MONITOROWANIA CIŚNIENIA W
OPONACH (TPMS)

Firma ALPS ELECTRIC CO., LTD. oświadcza, że
niniejszy odbiornik TWD1G791 jest zgodny z za-
sadniczymi wymogami oraz pozostałymi sto-
sownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
WE.

NADAJNIK SYSTEMU MONITOROWANIA
CIŚNIENIA W OPONACH (TPMS)

Firma PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. oświadcza,
że niniejszy nadajnik PMV-CA14 jest zgodny z
zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi sto-
sownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
WE.

JVT0223X

JVT0224X
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PRZEDNI CZUJNIK RADAROWY (jeśli na
wyposażeniu)

Firma ADC Automotive Distance Control Systems
GmbH niniejszym oświadcza, że czujnik ARS3-B
jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz po-
zostałymi stosownymi postanowieniami Dyrek-
tywy 1999/5/WE.

http://continental.automotive-approvals.com

JVT0355X

JVT0356X

JVT0357X
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ROSJA I UKRAINA

System blokady zapłonu INFINITI i
system inteligentnego kluczyka

System sygnalizacji martwego pola
(BSW)/system eliminacji martwego
pola (BSI) (jeśli na wyposażeniu)
Oświadczamy, że niniejsze urządzenie bliskiego
zasięgu jest zgodne z zasadniczymi wymagania-
mi i innymi stosownymi postanowieniami Dyrek-
tywy 1999/5/WE.

m

Odbiornik systemu monitorowania
ciśnienia w oponach (TPMS)
Rosja:

TWD1G791

ALPS ELECTRC CO, LTD

JAPONIA

Pasmo częstotliwości 433,92 MHz, napięcie ro-
bocze DC 12,0 V.

Ukraina:

Nadajnik systemu monitorowania
ciśnienia w oponach (TPMS)
Rosja:

STI0725Z JVT0275XZ

NTI308

JVT0275XZ
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Ukraina:

Przedni czujnik radarowy (jeśli na
wyposażeniu)

NTI287

JVT0258XZ
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INFORMACJE O PALIWIE

Silniki benzynowe
OSTROŻNIE

Nie używaj benzyny ołowiowej. Używanie benzyny
ołowiowej doprowadzi do uszkodzenia trójfunkcyjne-
go katalizatora.

Silnik VQ25HR:

Używaj benzyny bezołowiowej o liczbie oktano-
wej 95 (RON).

Modele z silnikiem VQ37VHR:

Europa:

Używaj wyłącznie benzyny BEZOŁOWIOWEJ PRE-
MIUM o liczbie oktanowej pomiędzy 95 a 98
(RON).

Poza Europą:

Używaj wyłącznie benzyny BEZOŁOWIOWEJ PRE-
MIUM o liczbie oktanowej co najmniej 95 (RON).

Jeśli benzyna bezołowiowa o sugerowanej licz-
bie oktanowej nie jest dostępna, możesz tym-
czasowo zatankować BENZYNĘ BEZOŁOWIOWĄ
o liczbie oktanowej 91 (RON) lub wyższej, ale
tylko stosując się do poniższych środków
ostrożności:

• Napełnij zbiornik paliwa benzyną tylko częściowo i
przy najbliższej możliwej okazji dotankuj benzynę
bezołowiową o wyższej liczbie oktanowej.

• Unikaj jazdy z pedałem wciśniętym do oporu oraz
gwałtownego przyspieszania.

Tym niemniej, w celu osiągnięcia maksymalnej
wydajności pojazdu zaleca się użycie benzyny
bezołowiowej o liczbie oktanowej co najmniej
95.

Silniki Diesla*
Używaj oleju napędowego o wartości cetanowej
ponad 50 i zawartości siarki maksymalnie
10 ppm (EN590).

* Jeśli dostępne są dwa rodzaje oleju napędo-
wego, stosuj olej letni lub zimowy prawidło-
wo, zgodnie z poniższymi wytycznymi tempe-
ratury.

• Powyżej −7°C (20°F) ... letni olej napędowy.

• Poniżej −7°C (20°F) ... zimowy olej napędowy.

OSTROŻNIE

• W silniku Diesla nie wolno stosować i dolewać ole-
ju opałowego, benzyny ani innych rodzajów pali-
wa. Używanie innych paliw lub dolewanie ich do
oleju napędowego może spowodować uszkodze-
nie silnika.

• Nie używaj letniego oleju napędowego przy tempe-
raturach poniżej −7°C (20°F). Niska temperatura
powoduje wytrącanie się wosku z paliwa. Może to
doprowadzić do zakłócenia pracy silnika.

ZALECANY OLEJ SILNIKOWY
Patrz punkt “Zalecane rodzaje i dozowanie
płynów/smarów” w rozdziale “9. Informacje technicz-
ne”.

CIŚNIENIE POWIETRZA W ZIMNYCH
OPONACH
Informacje o ciśnieniu w zimnych oponach znaj-
dują się na tabliczce na środkowym słupku, po
stronie kierowcy.

INFORMACJE O STACJACH BENZYNOWYCH



TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE
m

Firma INFINITI podejmuje dziś daleko idące kro-
ki, mające na celu wypełnienie swojej odpowie-
dzialności w zakresie ochrony i zachowania śro-
dowiska naturalnego. Firma INFINITI, podtrzy-
muje najwyższe standardy praktyki w każdym
obszarze i zakresie swojej działalności.

ZGODNOŚĆ NA KAŻDYM KROKU
Firma INFINITI koncentruje się na zapewnieniu
możliwości ponownego użycia, poddania recy-
klingowi lub odzysku elementów pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji, gwarantując jednocześ-
nie zgodność z prawem Unii Europejskiej (Dyrek-
tywa o pojazdach wycofanych z eksploatacji).

KONSTRUUJEMY NASZE POJAZDY Z
MYŚLĄ O RECYKLINGU
W naszych działaniach w zakresie produkcji,
sprzedaży i serwisowania, oraz utylizacji pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, codziennie kła-
dziemy nacisk na redukcję ilości odpadów, tra-
fiających na wysypiska oraz emisji szkodliwych
substancji, zachowywanie surowców natural-
nych oraz poszerzanie zakresu recyklingu.

Faza projektowa
W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na
środowisko naturalne zaprojektowaliśmy Twój
pojazd INFINITI tak, aby w 95% nadawał się do

odzysku. Oznaczamy wykorzystane elementy,
po to by ułatwić ich demontaż, recykling i ogra-
niczyć ilość szkodliwych substancji. Uważnie
sprawdzamy i kontrolujemy substancje, które
mogą być szkodliwe. Ograniczyliśmy do mini-
mum ilość kadmu, rtęci i ołowiu, wykorzystaną
w Twoim pojeździe INFINITI. INFINITI wykorzystu-
je do produkcji Twojego pojazdu materiały po-
chodzące z recyklingu, szukając równocześnie
możliwości zwiększenia ich procentowego
udziału w produkcji pojazdów.

Etap produkcji i dystrybucji
Wydajne używanie środków w celu ograniczenia
ilości odpadów wytwarzanych w czasie produk-
cji i dystrybucji. INFINITI zawsze, gdy jest to moż-
liwe, promuje działania związane z Ogranicze-
niem ilości, Ponownym Wykorzystaniem, oraz
Recyklingiem materiałów. Celem firmy INFINITI
jest osiągnięcie 100% stopnia recyklingu w na-
szych zakładach w Japonii i na całym świecie.

Faza użytkowania i serwisowania
Przedstawiciele ośrodki INFINITI są punktami
kontaktowymi z naszymi klientami. Aby spełnić
Twoje oczekiwania, nie tylko gwarantowana jest
najwyższa jakość usług, ale również podejmo-
wane są kroki ku lepszej ochronie środowiska.
INFINITI wspiera działania związane z recyklin-
giem odpadów wytwarzanych przez stacje ob-
sługi.

Faza utylizacji
Poddaj Twój zużyty pojazd lub jego części recy-
klingowi. Gdy Twój pojazd INFINITI osiągnie kres
swojej przydatności na drodze i nie będzie się
nadawał do codziennego użytku, ciągle będzie
przedstawiał pewną wartość. Możesz pomóc za-
pobiec skażeniu środowiska naturalnego odpa-
dami, oddając swój pojazd INFINITI do recyklin-
gu w naszym punkcie zbiorczym w pobliżu Two-
jego miejsca zamieszkania. Nasze oddziały
zajmujące się zbiórką pojazdów gwarantują bez-
płatne przetworzenie Twojego wycofanego z
eksploatacji pojazdu. Aby uzyskać dalsze infor-
macje na temat sposobu i miejsca składowania
Twojego pojazdu, skontaktuj się z lokalnym cen-
trum INFINITI.

CHROŃ ŚRODOWISKO PODCZAS JAZDY
Twoje zachowanie podczas jazdy ma znaczący
wpływ na ekonomię zużycia paliwa oraz środo-
wisko naturalne. Postępuj zgodnie z poniższymi
wskazówkami, aby osiągnąć lepszą wydajność
zużycia paliwa, wyrobić sobie korzystne nawyki
podczas jazdy i chronić środowisko poprzez
ograniczenie emisji szkodliwych substancji:

Ekonomiczna jazda
Przewidywanie warunków ruchu oraz stosowne
do nich zachowanie zmniejsza zużycie paliwa,
pomagając chronić nasze środowisko naturalne.
Zbliżając się do świateł drogowych, zdejmij no-
gę z gazu; unikaj także hamowania w ostatniej

ŚRODOWISKO NATURALNE (Pojazdy wycofane
z eksploatacji)



chwili przed czerwonym światłem.
Wystrzegaj się jazdy z nadmierną prędkością,
gwałtownego przyspieszania oraz hamowania.
Zyskany czas nie skompensuje zatrucia środowi-
ska. Staraj się utrzymywać stałą prędkość pod-
czas jazdy pod górę, aby zmniejszyć zużycie pa-
liwa i zanieczyszczenie środowiska. Utrzymuj
stałą prędkość oraz prowadź pojazd wolniej ta-
m, gdzie pozwala na to ruch.

Zamknij okna podczas jazdy
Jazda z otwartym oknem z prędkością 100 km/h
(62 MPH) zwiększa zużycie paliwa o 4%. Jazda z
zamkniętymi oknami daje lepszą ekonomię zu-
życia paliwa.

Lepiej wykorzystuj system
klimatyzacji
System klimatyzacji ma korzystny wpływ na wa-
runki jazdy oraz jej bezpieczeństwo, stwarzając
poczucie komfortu poprzez chłodzenie i odwil-
żanie powietrza - kierowcy są bardziej czujni
oraz mają lepszą widoczność, gdy pojawia się
konieczność odparowywania szyb. Używanie
systemu klimatyzacji zwiększa jednak znacząco
zużycie paliwa podczas jazdy w mieście. Wyko-
rzystuj go wydajniej, używając nadmuchu kiedy
tylko to możliwe.

Używaj hamulca postojowego na
wzniesieniach
Używaj hamulca postojowego, utrzymując swój
pojazd na wzniesieniach. Unikaj używania peda-
łu przyspieszenia do utrzymywania pojazdu w
miejscu, ponieważ prowadzi to do niepotrzeb-
nego zużycia paliwa i podzespołów pojazdu.

Utrzymuj bezpieczną odległość
Przewidywanie sytuacji na drodze pozwoli Ci za-
chować płynność jazdy i umożliwi wygodne i
bezpieczne podróżowanie. Podczas jazdy utrzy-
muj bezpieczną odległość od innych pojazdów,
uczestniczących w ruchu. Pomoże to ograniczyć
zużycie paliwa, ponieważ nie będziesz musiał
naciskać co raz na pedał hamulca.

Sprawdzaj ciśnienie powietrza w
oponach
Niskie ciśnienie w oponach, jak również używa-
nie nieoryginalnych opon zwiększa zużycie pali-
wa. Poprawne ciśnienie w oponach zapewni Ci
maksymalną przyczepność i pozwoli ograniczyć
zużycie paliwa.

Regularnie oddawaj swój samochód
na przegląd.
Regularne przeglądy i naprawy pojazdu pozwolą
na utrzymanie go w dobrym stanie i utrzymanie
zużycia paliwa na optymalnym poziomie. Serwi-
suj swój pojazd u w ośrodku INFINITI lub w pro-
fesjonalnej stacji obsługi, aby zachować go w
pierwotnej kondycji.
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ETYKIETA PODUSZKI POWIETRZNEJ (jeśli na
wyposażeniu)
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• W razie awarii ... 6-2

(przebita opona, silnik nie chce się włączyć,
przegrzanie, holowanie)

• Jak uruchomić silnik ... 5-2

• Jak odczytywać urządzenia pomiarowe
i wskaźniki ... 2-2

• Konserwacja i “zrób to sam”... 8-2

• Informacje techniczne ... 9-2

SZYBKI PRZEWODNIK
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Wstęp

Witaj w powiększającej się rodzinie właścicieli pojazdów marki INFINITI. Oddajemy ten pojazd w Twoje ręce pewni, że spełni Twoje oczekiwania. Został
on wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii i pod ścisłą kontrolą jakości.

Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie Cię z obsługą i konserwacją pojazdu, tak abyś mógł czerpać radość z wielu kilometrów (mil) jazdy. Prosimy,
abyś przeczytał tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu.

Dostarczona osobno Książeczka Gwarancyjna wyjaśnia szczegółowo warunki gwarancji, którą objęty jest Twój pojazd.

Przedstawiciel firmy w ośrodku INFINITI zna Twój pojazd najlepiej. Jeśli będziesz miał pytania lub będziesz chciał skorzystać z usług serwisowych,
Centrum serwisowe INFINITI z przyjemnością udzieli Ci pomocy, korzystając z będącego w jego dyspozycji bogatego zaplecza.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!
Poniżej zawarliśmy ważne zasady dotyczące prowadzenia pojazdu - prze-
strzeganie ich pomoże Ci zapewnić sobie i swoim pasażerom bezpieczną
podróż!

• NIGDY nie prowadź pojazdu, znajdując się pod wpływem alkoholu lub narkoty-
ków.

• ZAWSZE przestrzegaj obowiązujących ograniczeń prędkości i dostosowuj pręd-
kość do panujących warunków.

• ZAWSZE zapinaj pasy bezpieczeństwa i korzystaj z odpowiednich fotelików dla
dzieci. Dzieci należy umieszczać na tylnych siedzeniach.

• ZAWSZE informuj wszystkich pasażerów o prawidłowych sposobach używania
zabezpieczeń, w które wyposażono Twój pojazd.

• ZAWSZE upewniaj się, korzystając z tej instrukcji, w ważnych kwestiach do-
tyczących bezpieczeństwa.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące wszystkich wersji wy-
posażenia, dostępnych dla tego modelu pojazdu. Z tego powodu może się
okazać, że część zawartych tu informacji nie znajduje zastosowania w
przypadku Twojego pojazdu.

Wszystkie informacje, specyfikacje i ilustracje, zawarte w tej instrukcji,

odpowiadają stanowi z dnia, w którym została ona wydrukowana. INFINITI
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub projektów w każdym
momencie bez zawiadomienia oraz bez zobowiązań.

MODYFIKACJE POJAZDU
Nie należy przeprowadzać modyfikacji tego pojazdu. Mogą one negatyw-
nie wpłynąć na jego osiągi, bezpieczeństwo, trwałość, a nawet naruszać
przepisy prawne. Ponadto, uszkodzenia lub obniżenie osiągów pojazdu
wynikające z wprowadzonych modyfikacji mogą nie być objęte gwarancją
firmy INFINITI.

NAJPIERW PRZECZYTAJ — POTEM JEDŹ BEZPIECZNIE
Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu przeczytaj uważnie niniejszą
instrukcję użytkownika. Pomoże Ci to zapoznać się z jego obsługą i wy-
mogami dotyczącymi konserwacji oraz umożliwi bezpieczne użytkowanie
Twojego pojazdu.

W instrukcji użyto następujących symboli i zwrotów:

OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie, mogące doprowadzić do śmierci lub odniesienia poważnych
obrażeń. W celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka, przedstawione czynności mu-
szą zostać wykonane dokładnie zgodnie z opisem.
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