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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω σημαντικούς κανόνες για να εξασφαλίσετε 
άνετο και ασφαλές οδήγημα για σας και τους συνεπιβάτες σας!

• ΠΟΤΕ μην οδηγείτε κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

• ΠΑΝΤΑ ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας της περιοχής όπου βρίσκεστε και 
μην οδηγείτε ποτέ πολύ γρήγορα.

• Να έχετε ΠΑΝΤΑ την πλήρη προσοχή σας στην οδήγηση και να αποφεύ-
γετε την χρήση λειτουργιών του αυτοκινήτου ή να κάνετε άλλες ενέργειες 
που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή σας.

• ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας και κατάλληλα παιδικά 
καθίσματα. Τα παιδιά κάτω των δεκατριών ετών θα πρέπει  να κάθονται 
στα πίσω καθίσματα.

• Πρέπει ΠΑΝΤΑ να δίνετε σε όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου πληρο-
φορίες σχετικά με την σωστή χρήση των συστημάτων ασφαλείας του οχή-
ματος.

• ∆ιαβάζετε ΠΑΝΤΑ το παρόν Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως για σημαντικές πλη-
ροφορίες που αφορούν την ασφάλεια.

∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα εξαρτήματα βασικού ή 
προαιρετικού εξοπλισμού για το μοντέλο αυτό. Για τον λόγο αυτό, ενδεχομένως 
να βρείτε περιγραφή χρήσεως εξαρτημάτων τα οποία δεν υπάρχουν στο δικό 
σας αυτοκίνητο.

Όλες οι πληροφορίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι σε ισχύ 
την στιγμή της εκτύπωσής του. Η Nissan διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις 
προδιαγραφές ή τον σχεδιασμό οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση και χω-
ρίς άλλη υποχρέωση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
Το αυτοκίνητο αυτό δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση 
μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή, την ασφάλεια και τον χρόνο ζωής του ενώ 
μπορεί ακόμη και να έρχεται σε αντίθεση με κανονισμούς του Κράτους. Επιπλέ-
ον, ζημιά ή προβλήματα απόδοσης που οφείλονται σε τροποποίηση του αυτοκι-
νήτου μπορεί να μην καλυφθούν από τις εγγυήσεις της NISSAN.

ΠΡΩΤΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΠΕΙΤΑ Ο∆ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το 
Βιβλίο Οδηγιών που έχετε στα χέρια σας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικειωθείτε 
με τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση του αυ-
τοκινήτου σας και που θα σας βοηθήσουν να το οδηγήσετε με ασφάλεια.
Σε αυτό το βιβλίο, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και λέξεις:

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει 
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Για να αποφύγετε ή να μειώσετε τον κίνδυ-
νο, οι διαδικασίες που περιγράφονται θα πρέπει να ακολουθούνται με 
ακρίβεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει 
μικρό ή μέτριο τραυματισμό ή ζημιά στο αυτοκίνητό σας. Για να αποφύγετε 
ή να μειώσετε τον κίνδυνο, ακολουθείτε προσεκτικά τις διαδικασίες που 
περιγράφονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Υποδηλώνει πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες.

Πρόλογος
Το βιβλίο αυτό ετοιμάστηκε προκειμένου να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινήτου σας ώστε να απολαύσετε πολλά χιλιόμε-
τρα (μίλια) ευχάριστης οδήγησης.  Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας.

Ένα ξεχωριστό βιβλίο, η Εγγύηση Αυτοκινήτου, σας εξηγεί λεπτομερώς τι καλύπτεται από την εγγύηση του αυτοκινήτου σας.

Το εξουσιοδοτημένο ∆ίκτυο της Nissan γνωρίζει το αυτοκίνητό σας καλύτερα από κάθε άλλον. Όταν χρειάζεται κάποια συντήρηση ή εάν εσείς θέλετε να μάθετε 
κάτι σχετικά με την χρήση του αυτοκινήτου σας, ο αντιπρόσωπος της NISSAN θα χαρεί να σας βοηθήσει με τις εκτεταμένες πηγές που σας είναι διαθέσιμες.



Το σύμβολο Blue Citizenship δηλώνει τις πληροφορίες και πρακτικές που είναι 
φιλικές για το περιβάλλον.

Εάν δείτε αυτό το σύμβολο, σημαίνει «Μην το κάνετε αυτό» ή «Μην αφήσετε να 
συμβεί αυτό».

Τα βέλη που μοιάζουν με τα παραπάνω σε μία φωτογραφία, δείχνουν το εμπρός 
μέρος του αυτοκινήτου.

Τα βέλη που μοιάζουν με τα παραπάνω σε μία φωτογραφία, δείχνουν κίνηση ή 
ενέργεια.

Τα βέλη που μοιάζουν με τα παραπάνω σε μία φωτογραφία, καλούν για την 
προσοχή σας σε κάτι από αυτά που εικονίζονται στην φωτογραφία.

[  ]:

Οι τετράγωνες αγκύλες χρησιμοποιούνται για να δείξουν μηνύματα ή στοιχεία 
που εμφανίζονται στην οθόνη.

<  >:

Οι γωνιακές αγκύλες χρησιμοποιούνται για να δείξουν κείμενα ή χειριστήρια, 
όπως τα κουμπιά ή οι διακόπτες μέσα στο αυτοκίνητο.

Προειδοποιητικές ταμπέλες αερόσακου (όπου υπάρχει):

«ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε ένα παιδικό κάθισμα με την όψη πίσω σε ένα κάθι-
σμα που προστατεύεται από έναν ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά του, μπορεί να 
προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ΠΑΙ∆Ι.»

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την περιγραφή για τις «Προειδοποιητικές ετικέ-
τες αερόσακου» στο κεφάλαιο Ασφαλείας αυτού του βιβλίου και την περιγραφή 
για την «Ετικέτα αερόσακου» στο τέλος αυτού του βιβλίου.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μία λάθος πεταμένη μπαταρία μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Να βεβαι-
ώνεστε πάντα για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη 
της μπαταρίας.

Παραδείγματα μπαταριών που περιέχει το αυτοκίνητο:

• Μπαταρία του αυτοκινήτου

• Μπαταρία τηλεχειριστηρίου (για το Έξυπνο Κλειδί και / ή το σύστημα εισό-
δου χωρίς κλειδί)

• Μπαταρία Αισθητήρα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)

• Μπαταρία τηλεχειριστηρίου (για το σύστημα Ψυχαγωγίας Αυτοκινήτου)

Εάν έχετε αμφιβολία, αποτανθείτε στις τοπικές αρχές ή σε Μέλος του ∆ικτύου 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο για συμβουλές σχετικές με την απόρριψη της 
μπαταρίας.

Το Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth 
SIG, Inc. για το οποίο έχει δοθεί άδεια χρήσης 
στην Visteon Corporation και την Robert Bosh 
GmbH. 

Το iPod® είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.
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2 Πίνακας περιεχομένων με εικόνες

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ

- Προεντατήρες πίσω ζωνών ασφαλείας

10. Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι

11. Προεντατήρες μπροστινών ζωνών ασφαλείας

12. Πίσω καθίσματα

- Παιδικά καθίσματα

13. Εντοπισμός Επιβατών Πίσω Καθισμάτων*

14. Σύστημα στερέωσης παιδικού καθίσματος 
ISOFIX

15. Σημεία στερέωσης παιδικού καθίσματος (για 
άνω ιμάντα πρόσδεσης)

*: όπου υπάρχει

1.   Συμπληρωματικοί μπροστινοί αερόσακοι 

2. Φως κατάστασης αερόσακου συνοδηγού

3. Μπροστινά καθίσματα

4. Αισθητήρας κατηγοριοποίησης επιβάτη (OCS)* 
ή Αισθητήρας εντοπισμού επιβάτη (ODS)* (κάθι-
σμα συνοδηγού)

5. Συμπληρωματικοί πλευρικοί αερόσακοι κουρτί-
να στερεωμένοι στα μπροστινά καθίσματα *

6. Ζώνες ασφαλείας μπροστά

7. Προσκέφαλα καθισμάτων

8. Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνα

9. Ζώνες ασφαλείας πίσω καθισμάτων 

NIC4092



Πίνακας περιεχομένων με εικόνες 3

- ∆ιακόπτης

- Ρύθμιση δέσμης προβολέων

- Θέση και αντικατάσταση λαμπτήρων

7. Ελαστικά

- Ελαστικά και τροχοί

- Σκασμένο λάστιχο

- Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών 
(TPMS)*

8. Εξωτερικοί καθρέπτες

- Σύστημα Απομνημόνευσης Θέσης Οδήγησης*

- Φλας

- Θέση και αντικατάσταση λαμπτήρων

9. Πόρτες

- Κλειδιά

- Κλειδαριές πορτών

- Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί*

*: όπου υπάρχει

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ

1. Καπό κινητήρα

2. Καθαριστήρας και πλυστικό παρμπρίζ

- Λειτουργία του διακόπτη

- Αντικατάσταση λεπίδων

- Υγρό πλυστικού παρμπρίζ

- Αντιθαμβωτικό παρμπρίζ

- ThermaClear*

3. Ηλεκτρικά παράθυρα

4. Γάντζος έλξης

5. Μπροστινά φώτα ομίχλης*

- ∆ιακόπτης

6. Εμπρόσθιος φωτισμός

NIC4259



4 Πίνακας περιεχομένων με εικόνες

- Κλειδαριές πορτών

- Παιδική ασφάλεια

- Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί*

8. Πορτάκι ρεζερβουάρ καυσίμου

9. Πίσω φλας

- Θέση διακόπτη

10. Φως όπισθεν

11. Πίσω φως ομίχλης*

- Θέση διακόπτη

12. Φώτα πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας

13. Κάμερα οπισθοπορείας*

- Οθόνη οπισθοπορείας*

- Οθόνη περιμετρικής θέασης (IAVM)*

14. Γάντζος έλξης

15. Πίσω πόρτα

- Ηλεκτρική πίσω πόρτα

- Πίσω πόρτα ενεργοποιούμενη με την κίνηση*

*: όπου υπάρχει

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΙΣΩ

1. Πίσω παρμπρίζ (∆ιακόπτης αντιθαμβωτικού)

2. Καθαριστήρας και πλυστικό πίσω παρμπρίζ

- ∆ιακόπτης καθαριστήρα και πλυστικού

- Αντικατάσταση καθαριστήρα

- Υγρό πλυστικού

3. Τρίτο φως στοπ

4. Κεραία

5. Φως στοπ

6. Πίσω φως πορείας

- Θέση διακόπτη

7. Πόρτες

- Κλειδιά

NIC4128



Πίνακας περιεχομένων με εικόνες 5

12. Χειριστήρια εξωτερικών καθρεπτών

13. ∆ιακόπτης ηλεκτρικής κλειδαριάς πόρτας

14. ∆ιακόπτες Συστήματος Απομνημόνευσης Θέ-
σης Οδήγησης (πλευρά οδηγού)*

15. Μπροστινές θέσεις ποτηριών

16. Κουτί κονσόλας

- Θύρες παροχής USB*

17. Χώρος φόρτωσης

- Ρυθμιζόμενο πάτωμα αποσκευών

- Γάντζοι αποσκευών*

- Εταζέρα

- Ρεζέρβα*

*: όπου υπάρχει

**: δείτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης 
NissanConnect (όπου υπάρχει) 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

NIC4093

1. Εσωτερικός καθρέπτης

2. Θήκη γυαλιών*

3. Φως χάρτη

- Μικρόφωνο**

4. ∆ιακόπτης σκιαδίου οροφής*

5. Κουμπί eCall*

6. Σκιάδια

7. Φως εσωτερικού χώρου*

8. Πίσω προσωπικά φώτα*

9. Γάντζοι παλτών*

10. Πίσω θέσεις ποτηριών*

11. Χειριστήρια ηλεκτρικών παραθύρων



6 Πίνακας περιεχομένων με εικόνες

— ∆ιακόπτης ProPILOT* 
— Cruise control* 
— Περιοριστής ταχύτητας* 
— Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου για το ραδιό-
φωνο FM AM χωρίς NissanConnect* 

— Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου για 
NissanConnect* *1

8.∆ιακόπτης αλάρμ 
9.Επιλογέας ταχυτήτων 
—∆ιακόπτης θέσης P 
10.Έλεγχος φωτισμού οργάνων 
11.Πιεζόμενος διακόπτης παροχής 
12.Ηλεκτρικό χειρόφρενο 
13.∆ιακόπτης αυτόματου φρένου συγκράτησης 
14.∆ιακόπτης Παρκαρίσματος ProPILOT* 
15.∆ιακόπτης λειτουργίας EV* , διακόπτης e-Pedal 

Step* 
16.Επιλογέας Λειτουργίας Οδήγησης 
*: όπου υπάρχει

*1: ∆είτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του 
NissanConnect (όπου υπάρχει)

ΘΕΣΗ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1.  ∆ιακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού* (μοντέλα με 

ProPILOT)
2.∆ιακόπτης [Head- Up Display] (HUD)* 
3.∆ιακόπτης προβολέων και φλας
4.∆ιακόπτες στο τιμόνι
— ∆ιακόπτες οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου 

— ∆ιακόπτες ηχοσυστήματος* 
5.Τιμόνι
— Σύστημα ηλεκτρικά υποβοηθούμενου τιμονιού 
— Κόρνα 
— Συμπληρωματικός αερόσακος οδηγού 
6.∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρων και πλυντικού 
7.∆ιακόπτες στο τιμόνι

NIC4212



Πίνακας περιεχομένων με εικόνες 7

— Κόρνα 
— Συμπληρωματικός αερόσακος οδηγού 
6.∆ιακόπτης προβολέων και φλας 
7.∆ιακόπτες στο τιμόνι
— ∆ιακόπτες οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου 
— ∆ιακόπτες ηχοσυστήματος* 
8.∆ιακόπτης αλάρμ 
9.Επιλογέας ταχυτήτων 
—∆ιακόπτης θέσης P (Σελίδα 
10.Έλεγχος φωτισμού οργάνων 
11.Πιεζόμενος διακόπτης παροχής 
12.Ηλεκτρικό χειρόφρενο 
13.∆ιακόπτης αυτόματου φρένου συγκράτησης 
14.∆ιακόπτης Παρκαρίσματος ProPILOT* 
15.∆ιακόπτης λειτουργίας EV* , διακόπτης e-Pedal 

Step* 
16. Επιλογέας Λειτουργίας Οδήγησης 

*: όπου υπάρχει

*1: ∆είτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του 
NissanConnect (όπου υπάρχει)

∆ΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1.∆ιακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού* (μοντέλα με 

ProPILOT) 
2.∆ιακόπτης [Head- Up Display] (HUD)* 
3.∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρων και πλυντικού 
4.∆ιακόπτες στο τιμόνι
— ∆ιακόπτης ProPILOT* 

— Cruise control* 
— Περιοριστής ταχύτητας* 
— Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου για το ραδιό-
φωνο FM AM χωρίς NissanConnect* 

— Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου για 
NissanConnect* *1

5.Τιμόνι
— Σύστημα ηλεκτρικά υποβοηθούμενου τιμονιού 

NIC4224



8 Πίνακας περιεχομένων με εικόνες

11.Καλοριφέρ και air conditioner  

— ∆ιακόπτης αντιθαμβωτικού  

— ∆ιακόπτες θερμαινόμενου καθίσματος*  

— ∆ιακόπτης θερμαινόμενου τιμονιού* 

12.Πιεζόμενος διακόπτης παροχής 

13.Ασύρματος φορτιστής* 

14.Πρίζα παροχής 

15.Ντουλαπάκι )

16.∆ευτερεύουσα ασφαλειοθήκη (πίσω από το 
ντουλαπάκι) 

*: όπου υπάρχει

*1: ∆είτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών του 
NissanConnect (όπου υπάρχει)

ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

NIC4250

ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1.Πλευρικός αεραγωγός 

2.Μετρητές και δείκτες 

3.Head Up Display (HUD)* 

4.Κεντρικός αεραγωγός 

5.Ηχοσύστημα* 

— NissanConnect* *1

— χωρίς NissanConnect* 

6.Συμπληρωματικοί πλευρικοί αερόσακοι μπροστά 

7.Λαβή απελευθέρωσης καπό (Σελίδα)

8.Κάλυμμα ασφαλειοθήκης 

9.Μοχλός ασφάλισης κλίσης και τηλεσκοπικού 
τιμονιού (Σελίδα)

10.Συμπληρωματικοί μπροστινοί αερόσακοι 
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10.Συμπληρωματικοί μπροστινοί αερόσακοι 

11.Καλοριφέρ και air conditioner  

— ∆ιακόπτης αντιθαμβωτικού  

— ∆ιακόπτες θερμαινόμενου καθίσματος*  

— ∆ιακόπτης θερμαινόμενου τιμονιού* 

12.Πιεζόμενος διακόπτης παροχής 

13.Ασύρματος φορτιστής* 

14.Πρίζα παροχής 

15.Ντουλαπάκι 

16.Κάλυμμα ασφαλειοθήκης 

*: όπου υπάρχει

*1: ∆είτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών του 
NissanConnect (όπου υπάρχει)

∆ΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1.Πλευρικός αεραγωγός 

2.Μετρητές και δείκτες 

3.Head Up Display (HUD)* 

4.Κεντρικός αεραγωγός 

5.Ηχοσύστημα* 

— NissanConnect* *1

— χωρίς NissanConnect* 

6.Συμπληρωματικοί πλευρικοί αερόσακοι μπροστά 

7.Λαβή απελευθέρωσης καπό (Σελίδα)

8.Κάλυμμα ασφαλειοθήκης (μέσα στο ντουλαπάκι) 

9.Μοχλός ασφάλισης κλίσης και τηλεσκοπικού 
τιμονιού (Σελίδα)

NIC4251
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ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

NIC4357

1.∆είκτης ισχύος 

2.Προειδοποιητικά και ενδεικτικά φώτα 

3.Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου (Σελίδα 

4.Ταχύμετρο 

5.∆είκτης μπαταρίας Li-ion 

6.∆είκτης καυσίμου 

Οθόνη 7 ιντσών
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Ένδειξη πλήρους οθόνης

1.∆είκτης ισχύος 

2.Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου 

3.Προειδοποιητικά και ενδεικτικά φώτα 

4.Ταχύμετρο 

5.∆είκτης μπαταρίας Li-ion 

6.∆είκτης καυσίμου 

Η ένδειξη της οθόνης μπορεί να αλλάξει από την 
Κλασσική στην Ενισχυμένη ώστε να επεκταθεί η πε-
ριοχή της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου.

NIC4358
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ KR15DDT
1.Ρεζερβουάρ αντιψυκτικού αντιστροφέα (Σελίδα )

2.Ρεζερβουάρ αντιψυκτικού κινητήρα (Σελίδα )

3.Ρεζερβουάρ υγρού πλυντικού παρμπρίζ / πλυντι-
κού προβολέων (όπου υπάρχει) (Σελίδα )

4.Βυθομετρική ράβδος λαδιού κινητήρα (Σελίδα )

5.Ρεζερβουάρ υγρών φρένων - Αριστεροτίμονο μο-
ντέλο (RHD) (Σελίδα. )

6.Τάπα γεμίσματος λαδιού κινητήρα (Σελίδα )

7.Ιμάντας (Σελίδα )

8.Ρεζερβουάρ υγρών φρένων - Αριστεροτίμονο μο-
ντέλο (LHD) (Σελίδα. )

9.Φίλτρο αέρα (Σελίδα )

10.Ασφάλειες / ασφαλειοθήκη (Σελίδα )

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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Όνομα συστήματος Συντομογραφία Εικόνα Περιγραφή Σελίδα

Προειδοποίηση Αλλαγής 
Λωρίδας* LDW Το σύστημα LDW προειδοποιεί την οδηγό όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να αφήνει την 

λωρίδα κυκλοφορίας του. 5-64

Σύστημα Ευφυούς Πρόλη-
ψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας*

ILI Το σύστημα ILI προειδοποιεί τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο αφήνει την λωρίδα στην 
οποία κινείται και βοηθάει τον οδηγό να το επαναφέρει στην λωρίδα κυκλοφορίας. 5-69

Υποβοήθηση Λωρίδας Ανά-
γκης ELA

Το σύστημα ELA προειδοποιεί τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει το άκρο του 
δρόμου ή την συμπαγή λευκή γραμμή και βοηθάει τον οδηγό να το επαναφέρει στην 
λωρίδα κυκλοφορίας.

5-74

Υποβοήθηση Τιμονιού* -
Το σύστημα Υποβοήθησης Τιμονιού βοηθάει τον οδηγό να διατηρήσει το όχημα στο 
κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας. Η Υποβοήθηση Τιμονιού έχει ενσωματωμένη και 
το σύστημα ILI.

5-124
5-167

Cruise Control* - Το σύστημα Cruise Control επιτρέπει στον οδηγό να ορίσει και να διατηρήσει μία 
σταθερή ταχύτητα του αυτοκινήτου. 5-82

Ευφυές Cruise Control 
(χωρίς Υποβοήθηση 
Τιμονιού)*

ICC Το σύστημα ICC επιτρέπει στον οδηγό να ορίσει και να διατηρήσει είτε σταθερή από-
σταση από το προπορευόμενο όχημα ή μία καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου. 5-87

ProPILOTή Βοήθεια στην 
Οδήγηση* - Τα συστήματα ProPILOT ή Βοήθειας στην Οδήγηση συνδυάζουνι τα συστήματα ICC, 

Υποβοήθησης Τιμονιού, ILI και BSW. 5-145

Περιοριστής Ταχύτητας* - Ο περιοριστής ταχύτητας σας επιτρέπει να ορίσετε το όριο ταχύτητας του αυτοκινή-
του που επιθυμείτε. 5-133

ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ (όπου υπάρχει)
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Όνομα συστήματος Συντομογραφία Εικόνα Περιγραφή Σελίδα

Προειδοποίηση Τυφλού 
Σημείου* BSW Ενώ οδηγείτε, το σύστημα BSW βοηθάει ειδοποιώντας τον οδηγό για την 

παρουσία άλλων οχημάτων στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας. 5-42

Σύστημα Παρέμβασης 
Τυφλού Σημείου* -

Ενώ οδηγείτε, το σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου βοηθάει ειδοποι-
ώντας τον οδηγό για την παρουσία άλλων οχημάτων στις διπλανές λωρί-
δες κυκλοφορίας όταν αλλάζει λωρίδα, και τον βοηθάει να επαναφέρει το 
αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας κίνησης.

5-42

Αναγνώριση Πινακίδων 
Κυκλοφορίας* TSR Το σύστημα TSR παρέχει στον οδηγό πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας 

που έχουν εντοπιστεί πιο πρόσφατα. 2-38

Ευφυές Σύστημα Πέδη-
σης* IEB

Το σύστημα ΙΕΒ μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν υπάρχει κίνδυνος 
πρόσκρουσης με το όχημα που προπορεύεται στην ίδια λωρίδα κυκλοφο-
ρίας ή με πεζό ή δικυκλιστή.

5-195

Σύστημα Ειδοποίησης 
διασταυρούμενης Κυκλο-
φορίας στο πίσω μέρος 
του αυτοκινήτου*

RCTA
Όταν κάνετε όπισθεν, το σύστημα RCTA είναι σχεδιασμένο να εντοπίζουν 
άλλα οχήματα που προσεγγίζουν από αριστερά ή δεξιά στο πίσω μέρος 
του αυτοκινήτου.

5-54

Πίσω Αυτόματο Φρενάρι-
σμα* RAB

Όταν κάνετε όπισθεν, το σύστημα RAB μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό 
όταν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης με ένα αντικείμενο πίσω από το αυ-
τοκίνητο.

5-59

Σύστημα αντιμπλοκαρί-
σματος φρένων ABS Το ABS ελέγχει τα φρένα ώστε οι τροχοί να μην κλειδώσουν στο απότομο 

φρενάρισμα ή όταν φρενάρετε σε επιφάνεια που γλιστράει. 5-230

Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Ευστάθειας ESP Το σύστημα ESP ρυθμίζει την πίεση του φρένου στον τροχό και την ροπή 

του κινητήρα για να βοηθήσει να βελτιωθεί η ευστάθεια του αυτοκινήτου. 5-231

Υποβοήθηση Εκκίνησης 
στην Ανηφόρα* HSΑ

Το σύστημα HSΑ διατηρεί αυτόματα την εφαρμογή του φρένου για να 
αποτρέψει την κύλιση του αυτοκινήτου προς τα πίσω όταν αυτό είναι στα-
ματημένο σε ανηφόρα.

5-234

*: όπου υπάρχει
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Σύστημα NISSAN e-POWER

Αυτό το αυτοκίνητο έχει δύο τύπους ηλεκτρικών μο-
τέρ.

• Ηλεκτρικό μοτέρ για την οδήγηση
• Γεννήτρια ρεύματος
Το ηλεκτρικό μοτέρ για την οδήγηση παράγει ισχύ 
έλξης για να κινηθεί το αυτοκίνητο αντί για τον κινη-
τήρα, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό ρεύμα που 
έχει αποθηκευτεί στην μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-
ion) ή το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τον 
κινητήρα και την γεννήτρια ρεύματος.

Η γεννήτρια ρεύματος τροφοδοτείται από τον κινη-
τήρα βενζίνης και παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.

1 Βενζινοκινητήρας
2  Αντιστροφέας, Ηλεκτρικό μοτέρ για την οδήγηση 
και γεννήτρια ρεύματος

3  Σύστημα Ήχου Οχήματος που Πλησιάζει για τους 
Πεζούς (VSP)

4 Μπαταρία 12-volt
5 Μετατροπέας DC/DC
6 Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion)

Το σύστημα NISSAN e-POWER παράγει ηλεκτρικό 
ρεύμα λειτουργώντας την γεννήτρια ρεύματος με 
τον κινητήρα βενζίνης και αποθηκεύει την παραγό-
μενη ηλεκτρική ενέργεια στην μπαταρία Ιόντων Λιθί-
ου (Li-ion) ή την παρέχει κατευθείαν στο ηλεκτρικό 
μοτέρ (για την οδήγηση). Το αυτοκίνητο αυτό μπο-
ρεί να κινηθεί λειτουργώντας το ηλεκτρικό μοτέρ 
(για την οδήγηση) με ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο 
αποθηκεύεται ή παράγεται.

NIC4245

Ηλεκτρικά μοτέρ
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Η μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion) φορτίζεται με το 
ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το ηλεκτρικό 
μοτέρ και / ή την αναγεννητική ισχύ από το ηλεκτρι-
κό μοτέρ για την οδήγηση. Ενώ οδηγείτε, η μπατα-
ρία Li-ion παρέχει το αποθηκευμένο ηλεκτρικό ρεύ-
μα στο ηλεκτρικό μοτέρ για την οδήγηση. Επειδή ο 
κινητήρας φορτίζει την μπαταρία Li-ion όταν το επί-
πεδο της φόρτισης που απομένει στην μπαταρία 
Li-ion είναι χαμηλό, η μπαταρία δεν χρειάζεται να 
φορτιστεί από μία εξωτερική πηγή όπως σε όλα τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εάν το όχημα είναι παρκαρι-
σμένο για μεγάλη χρονική περίοδο, η μπαταρία Li-
ion αδειάζει σταδιακά. Για να αποφύγετε αυτό το 
ενδεχόμενο, οδηγείτε το αυτοκίνητο για περίπου 30 
λεπτά τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο ή τρεις μή-
νες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να πάθει 
ζημιά η μπαταρία Li-ion. Εάν η μπαταρία Li-ion έχει 
αδειάσει τελείως και το σύστημα e-POWER δεν 
μπορεί να ενεργοποιηθεί, επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο NISSAN.

Το αναγεννητικό φρένο είναι μία λειτουργία που 
μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου 
χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό μοτέρ αντί για το 
φρένο του κινητήρα για το αυτοκίνητο με κινητήρα 
βενζίνης. Η μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion) μπορεί 
να φορτιστεί από την αναγεννητική ηλεκτρική ισχύ 
όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει, εξοικονομώντας 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και βελτιώνο-
ντας την αποδοτικότητα του καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•  Το αναγεννητικό φρένο μπορεί να παρέχει λιγό-
τερη επιβράδυνση όταν η μπαταρία Li-ion εί-
ναι πλήρως φορτισμένη ενώ οδηγείτε σε έναν 
μεγάλο κατηφορικό δρόμο, όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι χαμηλή ή όταν οδηγείτε σε 
δρόμο που γλιστράει.

Στο σύστημα e-POWER, ο κινητήρας μπορεί να λει-
τουργήσει κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

•  Όταν η φόρτιση της μπαταρίας Ιόντων Λιθίου (Li-
ion) είναι χαμηλή (για να παράξει ηλεκτρική 
ενέργεια).

•  Όταν πατάτε γερά το πεντάλ του γκαζιού (για να 
παράξει ηλεκτρική ενέργεια).

•  Όταν οδηγείτε σε μεγάλη κατηφόρα (για να πα-
ράξει επιβράδυνση χωρίς να χρησιμοποιήσει το 
καύσιμο).

•  Όταν ο κινητήρας είναι κρύος (για να ζεστάνει 
τον κινητήρα).

•  Όταν ανοίγετε το καπό με το σύστημα e-POWER 
να λειτουργεί (για να αποφύγετε ατύχημα όταν 
κάνετε συντήρηση).

•  Όταν ενεργοποιείτε τον διακόπτη για το αντιθαμ-
βωτικό μπροστά

•  Όταν η εκκίνηση του κινητήρα απαιτείται από την 
λειτουργία συντήρησης.

•  Όταν πατάτε το πεντάλ του γκαζιού ενώ το αυτο-
κίνητο είναι σταματημένο και στην θέση Ρ (παρ-
κάρισμα).

•  Όταν η μπαταρία Li-ion είναι πλήρως φορτισμένη 
και η αναγέννηση συνεχίζεται, το ηλεκτρικό μο-
τέρ μπορεί να ανάψει τον κινητήρα για να σπα-
ταλήσει τον επιπλέον ηλεκτρισμό που παράγε-
ται. Σε αυτή την λειτουργία ο κινητήρας δεν 
χρησιμοποιεί καύσιμο, αυτό θα διατηρήσει τον 
έλεγχο του αυτοκινήτου.

Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-
ion)

Αναγεννητικό φρένο Όταν το αυτοκίνητο εκκινεί 
τον κινητήρα
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

•  Το σύστημα e-POWER χρησιμοποιεί υψηλή 
τάση έως περίπου 420 volts. Τηρείτε τις προ-
ειδοποιητικές ετικέτες που είναι προσαρτη-
μένες στα εξαρτήματα υψηλής τάσης.

•  Ποτέ μην ακουμπάτε τις καλωδιώσεις υψη-
λής τάσης, τα βύσματα τους ή τα μέρη υψη-
λής τάσης (ηλεκτρικό μοτέρ για την οδήγηση 
και μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion) κλπ.). Η 
επαφή, αποσυναρμολόγηση, αφαίρεση ή 
αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων και 
των καλωδιώσεων μπορεί να προκαλέσει σο-
βαρά εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο.

Εξαρτήματα υψηλής τάσης
Το σύστημα e-POWER αποτελείται από τα ακόλου-
θα μέρη υψηλής τάσης.

1)  Καλωδιώσεις υψηλής τάσης (πορτοκαλί)
Οι καλωδιώσεις αυτές είναι υψηλής τάσης και 
έχουν πορτοκαλί χρώμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
ακουμπάτε τις καλωδιώσεις ή αφαιρέστε το βύ-
σμα στην βάση του καλωδίου.

2)  Αντιστροφέας, γεννήτρια ρεύματος και ηλεκτρι-
κό μοτέρ για την οδήγηση
α. Αντιστροφέας
Αυτή η μονάδα ελέγχει διάφορες λειτουργίες 
σχετικές με το σύστημα e-POWER. Προσέχετε 
επειδή μπορεί να είναι ζεστό μετά την οδήγη-
ση.

β.  Γεννήτρια ρεύματος
Αυτό το μοτέρ είναι για την παραγωγή ηλε-
κτρικού ρεύματος. Προσέχετε επειδή μπορεί 

NIC4248

Προφυλάξεις του συστήματος 
e-POWER
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να είναι ζεστό μετά την οδήγηση.
γ. Ηλεκτρικό μοτέρ για την οδήγηση
Αυτό το μοτέρ είναι για την οδήγηση του αυτο-
κινήτου. Προσέχετε επειδή μπορεί να είναι ζε-
στό μετά την οδήγηση.

3) ∆ιακόπτης ασφαλείας
Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται για να κόψε-
τε την υψηλή τάση όταν κάνετε συντήρηση. Ποτέ 
μην ακουμπάτε αυτό τον διακόπτη.

4) Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion)
Η μπαταρία αυτή φορτίζεται από το ηλεκτρικό 
ρεύμα που παράγεται από την γεννήτρια ρεύμα-
τος και / ή την αναγεννητική ισχύ από το ηλεκτρι-
κό μοτέρ (την οδήγηση). Η μπαταρία Li-ion τρο-
φοδοτεί επίσης ηλεκτρικό ρεύμα στο ηλεκτρικό 
μοτέρ  (οδήγησης) ενώ οδηγείτε.

5) Μετατροπέας DC/DC
Ο μετατροπέας αυτός είναι για την μετατροπή 
της ισχύος της μπαταρίας Li-ion σε τάση μπατα-
ρίας 12-volt.

Χαρακτηριστικά του συστήματος e-POWER

Οι είσοδοι αέρα (1) για ψύξη της μπαταρίας Ιόντων 
Λιθίου (Li-ion) βρίσκονται κάτω από τα μπροστινά 
καθίσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καλύπτετε τις εισόδους αέρα. ∆ιαφορετικά 
θα μειώσει την απόδοση της παροχής του συ-
στήματος e-POWER ή θα προκληθεί ζημιά στο 
αυτοκίνητο. Επιπλέον, μην επιτρέπετε σε κανέ-
να υγρό ή άμμο να μπει μέσα στην είσοδο αέρα.

Μην χύνετε νερό μέσα στην μπαταρία Li-ion ή 
φορτώνετε μεγάλες ποσότητες νερού σε ανοι-
κτά δοχεία (ενυδρεία ή κουβάδες) μέσα στο 
αυτοκίνητο. Εάν το νερό χυθεί στην μπαταρία 
Li-ion, μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα 
και ζημιά στην μπαταρία Li-ion.

Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε βαρύ αντικείμε-
νο κάτω από τα μπροστινά καθίσματα ή κοπα-
νάτε το πάτωμα εκεί γύρω, καθώς η μπαταρίας 
Li-ion βρίσκεται κάτω από τα μπροστινά καθί-
σματα.

Εάν χυθεί μία μεγάλη ποσότητα υγρού στην πε-
ριοχή της μπαταρίας Li-ion, επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN το ταχύ-
τερο δυνατό.

Θόρυβος και δόνηση
Αφού ενεργοποιηθεί το σύστημα e-POWER, οι ακό-
λουθοι θόρυβοι και δονήσεις που είναι μοναδικές 
στο σύστημα e-POWER μπορεί να προκύψουν. 
Αυτό δεν δηλώνει δυσλειτουργία.

Θόρυβος ηλεκτρικού μοτέρ από τον χώρο του κινη-
τήρα.

Θόρυβος και δόνηση όταν ο κινητήρας ξεκινάει ή 
σταματάει να λειτουργεί.

Λειτουργικός θόρυβος ή θόρυβος ηλεκτρικού μο-
τέρ όταν αφήνετε το πεντάλ του γκαζιού ή πατάτε 
το πεντάλ του φρένου.

Θόρυβος κινητήρα λόγω απότομης επιτάχυνσης.

Θόρυβος ανεμιστήρα κάτω από το μπροστινό κάθι-
σμα.

Θόρυβος από το αυτοκίνητο προκειμένου να ειδο-
ποιήσει τους πεζούς για την παρουσία ενός οχήμα-
τος που προσεγγίζει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υψηλότερες στροφές ρελαντί του κινητήρα έχουν 
καθοριστεί για αυτό το αυτοκίνητο, σε σύγκριση 
με ένα συμβατικό μοντέλο με κινητήρα βενζίνης. 
Αυτό συμβαίνει για να φορτιστεί η μπαταρία Li-ion 
με τον κινητήρα στην διάρκεια του ρελαντί και δεν 
είναι δυσλειτουργία.
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ατυχήματος, βεβαι-
ωθείτε να τηρήσετε τις παρακάτω προφυλάξεις.
•  Βγάλτε το αυτοκίνητό σας από τον δρόμο, 
βάλτε το αυτοκίνητο στην θέση Ρ (παρκάρι-
σμα), δέστε το χειρόφρενο και σβήστε το σύ-
στημα e-POWER.

•  Ποτέ μην ακουμπάτε τα μέρη υψηλής τάσης ή 
τις καλωδιώσεις εάν είναι εκτεθειμένα. Για 
τις θέσεις των μερών υψηλής τάσης και των 
καλωδιώσεων, δείτε «Εξαρτήματα υψηλής τά-
σης» προηγουμένος σε αυτό το κεφάλαιο.

•  Ελέγξτε το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο. 
Εάν παρατηρήσετε υγρό να έχει χυθεί από 
την μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion), επικοι-
νωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας 
σε περίπτωση άμεσης ανάγκης το ταχύτερο 
δυνατό. Εάν αγνοήσετε τέτοιες συνθήκες 
μπορεί να οδηγήσουν σε φωτιά.

•  Ποτέ μην ακουμπάτε το υγρό που έχει διαρ-
ρεύσει ή τις εσωτερικές επιφάνειες ή το εξω-
τερικό του αυτοκινήτου. Εάν το υγρό που 
έχει χυθεί από την μπαταρία Li-ion έρθει σε 
επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνε-
τε αμέσως την περιοχή με άφθονο καθαρό 
νερό και δείτε έναν γιατρό.

•  Εάν το αυτοκίνητο λάβει ισχυρή πρόσκρουση 
στο πάτωμα ενώ οδηγείτε, σταματήστε σε 
ασφαλές σημείο και ελέγξτε το πάτωμα. Εάν 
το πάτωμα έχει πάθει ζημιά, ποτέ μην το 
ακουμπάτε και επικοινωνήστε με εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο το συντομότερο δυνατό.

•  Εάν προκύψει φωτιά στο μπαταρία Li-ion ή 
μέρη υψηλής τάσης, αφήστε το αυτοκίνητο το 
συντομότερο δυνατό. Όταν σβήνετε την φω-
τιά, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα τύπου 
ABC, BC ή C που προορίζεται για χρήση σε 
φωτιές από ηλεκτρικό ρεύμα. Το νερό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν μία μεγάλη πο-
σότητα νερού από ένα πυροσβεστικό κρουνό 
είναι διαθέσιμη. Ποτέ μην προσπαθήσετε να 
σβήσετε μία φωτιά με ακατάλληλο τρόπο κα-
θώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

•  Όταν ρυμουλκείτε το αυτοκίνητό σας, σηκώ-
στε τους μπροστινούς τροχού ή και τους τέσ-
σερις τροχούς. Εάν το αυτοκίνητο ρυμουλ-
κείται με τους μπροστινούς τροχούς στο έδα-
φος, τη ηλεκτρικό μοτέρ για την οδήγηση 
μπορεί να παράξει ηλεκτρικό ρεύμα και να 
προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητο.

•  Εάν δεν μπορείτε να αξιολογήσετε με ασφά-
λεια το αυτοκίνητο λόγω της ζημιάς του, μην 
το ακουμπάτε. Αφήστε το αυτοκίνητο και επι-
κοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο NISSAN ή με τις υπηρεσίες παροχής 
βοήθειας σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης. 
Ενημερώστε το προσωπικό παροχής άμεσης 
βοήθειας ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι εξο-
πλισμένο με σύστημα e-Power.

•  Σε περίπτωση ατυχήματος που απαιτεί επι-
σκευή αμαξώματος και βαφή, επικοινωνήστε 
με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN. 
Όταν το αμάξωμα του αυτοκινήτου έχει μεγά-
λη ζημιά ή έχει παραμορφωθεί, θα μπορούσε 
να προκληθεί διαρροή ρεύματος ή

ηλεκτροσόκ ανάλογα με την κατάσταση της 
ζημιάς. Ποτέ μην ακουμπάτε τα μέρη υψηλής 
τάσης, όπως η μπαταρία Li-ion και οι καλωδιώ-
σεις πορτοκαλί χρώματος που είναι συνδεμένα 
σε αυτές.

•  Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο με οποιοδήποτε 
εξωτερικό φως να έχει πάθει ζημιά. Εάν έχει 
μπει νερό μέσα στο φως, αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε καπνούς ή φωτιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το αυτοκίνητο συγκρουστεί ή προκύψει δυ-
σλειτουργία του συστήματος e-POWER, το ενδει-
κτικό φως ετοιμότητας για την οδήγηση READY 
μπορεί να σβήσει καθώς θα έχει σβήσει το σύστη-
μα υψηλής τάσης. Αυτό είναι σχεδιασμένο για να 
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού και τα 
ατυχήματα και δεν είναι δυσλειτουργία.

Σύστημα διακοπής παροχής 
σε περίπτωση ανάγκης   
Το σύστημα διακοπής παροχής σε περίπτωση ανά-
γκης ενεργοποιείται και το σύστημα υψηλής τάσης 
σβήνει αυτόματα στις ακόλουθες συνθήκες:
•  Προσκρούσεις μπροστά και στο πλάι στις οποίες 
έχουν ανοίξει οι αερόσακοι.

•  Συγκεκριμένες προσκρούσεις στο πίσω μέρος.
•  Συγκεκριμένες δυσλειτουργίες του συστήματος 

e- POWER.
Για τις παραπάνω συγκρούσεις και συγκεκριμένες 
δυσλειτουργίες του συστήματος e-POWER, θα 
σβήσει το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για την οδή-
γηση READY. 

Προφυλάξεις οδικού 
ατυχήματος
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Το σύστημα διακοπής παροχής σε περίπτωση ανά-
γκης ενεργοποιείται για τις παραπάνω συγκρούσεις 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ενός περιστατι-
κού που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή 
ατύχημα. Εάν ενεργοποιηθεί το σύστημα διακοπής 
παροχής σε περίπτωση ανάγκης, ο διακόπτης παρο-
χής μπορεί να μην αλλάζει στην θέση ετοιμότητας 
για την οδήγηση READY. Εάν προκύψει αυτό, επικοι-
νωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
εξειδικευμένο συνεργείο. Ακόμη και εάν ο διακόπτης 
παροχής αλλάξει στην θέση ετοιμότητας για την 
οδήγηση READY, το σύστημα μπορεί να διακοπεί 
ξαφνικά. Για τον λόγο αυτό οδηγήστε προσεκτικά 
στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο ή επικοινωνήστε 
με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο το ταχύτερο δυνατό.

Αποτελεσματική χρήση του 
αυτοκινήτου σας
Η κατανάλωση καυσίμου ποικίλει σημαντικά ανάλο-
γα με τις συνθήκες του δρόμου, τον καιρό, την θερ-
μοκρασία, τον αριθμό των επιβατών κλπ. Λαμβάνο-
ντας τα ακόλουθα σημεία υπόψη σας και μειώνοντας 
την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος θα βοηθηθεί-
τε στην βελτίωση της αποδοτικότητας του καύσιμου.

Πριν την οδήγηση
•  Σχεδιάστε την διαδρομή με λιγότερη κατανάλω-
ση ισχύος από το αυτοκίνητο. Η οδήγηση σε ανη-
φορικούς δρόμους αυξάνει την κατανάλωση ηλε-
κτρικού ρεύματος. Εάν επιλέξετε την διαδρομή 
όπου υπάρχουν λίγοι ανηφορικοί δρόμοι, το αυ-
τοκίνητο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ηλε-

κτρικού ρεύματος.
•  Μην αφήνετε φορτωμένο το περιττό φορτίο. 
Αφαιρώντας το περιττό φορτίο από το αυτοκίνη-
το για να μειώσετε το βάρος του αυτοκινήτου 
μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρι-
κού ρεύματος.

•  ∆ιατηρήστε τα ελαστικά φουσκωμένα στην σω-
στή πίεση. Η χαμηλή πίεση των ελαστικών αυξά-
νει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Όταν οδηγείτε
•  Οδηγήστε το αυτοκίνητό σας με ομαλή εκκίνηση 
και επιτάχυνση.
- Η απότομη εκκίνηση και επιτάχυνση θα κατανα-
λώσει περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα και θα μειώ-
σει την εξοικονόμηση καυσίμου.
- Μπορείτε να επιταχύνετε το αυτοκίνητο με λιγό-
τερη κατανάλωση ρεύματος, ελέγχοντας την 
συνθήκη της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
στον μετρητή ισχύος.

•  ∆ιατηρήστε απόσταση από το όχημα μπροστά 
σας. Μην επιβραδύνετε το αυτοκίνητο περισσό-
τερο από όσο είναι απαραίτητο, ώστε να μπορεί-
τε να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύ-
ματος που απαιτείται για να επιταχύνετε πάλι.

•  Μην οδηγείτε σε υπερβολικές ταχύτητες στον αυ-
τοκινητόδρομο. Οδηγώντας σε υπερβολικές τα-
χύτητες καταναλώνεται περισσότερο ηλεκτρικό 
ρεύμα από ότι είναι απαραίτητο.

•  Βάλτε το air conditioner σε μέτρια ταχύτητα και 
σβήστε το εάν δεν χρειάζεται. Η περιττή κατανά-
λωση ρεύματος μπορεί να μειωθεί από το air 
conditioner.

•  Μην χρησιμοποιείτε το αντιθαμβωτικό περισσότε-

ρο από ότι είναι απαραίτητο. Αφού αφαιρέσετε 
το θάμπωμα από το παρμπρίζ, αλλάζοντας σε μία 
άλλη λειτουργία ροής αέρα μειώνετε η συχνότη-
τα λειτουργίας του κινητήρα και βελτιώνεται η 
εξοικονόμηση καυσίμου.

•  Οδηγήστε το αυτοκίνητο στην λειτουργία [ECO] 
για αποδοτική χρήση. Τότε η ανταπόκριση της 
δύναμης οδήγησης στην λειτουργία του γκαζιού 
είναι πιο απαλή από ότι στην λειτουργία 
[STANDARD] / [SPORT]. Καταστέλλει την περιτ-
τή επιτάχυνση /  επιβράδυνση και πραγματοποιεί 
εξοικονόμηση ενέργειας.

•  Η αποδοτικότητα καυσίμου βελτιώνεται στην ακό-
λουθη σειρά: Λειτουργία [SPORT] → λειτουργία 
[STANDARD] → λειτουργία [ECO]. Η λειτουργία 
[ECO] είναι η πιο αποδοτική για το καύσιμο λει-
τουργία. ∆είτε επόμενη σελίδα.

•  Όταν είναι ενεργή η Λειτουργία Προσαρμογής 
[ECO] (air conditioner) (προσανατολισμένη στην 
απόδοση καυσίμου), η απόδοση του καυσίμου 
βελτιώνεται μειώνοντας την απόδοση του air 
conditioner.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•  Οι παρακάτω είναι ορισμένες συνθήκες στις 
οποίες η απόδοση του καυσίμου μειώνεται ση-
μαντικά:

•  Όταν οδηγείτε σε μία διαδρομή όπου υπάρχουν 
πολλοί ανηφορικοί δρόμοι.

•  Όταν συνεχίζετε να οδηγείτε σε μία υψηλή τα-
χύτητα στον αυτοκινητόδρομο.

•  Όταν ξεκινάτε, επιταχύνετε ή φρενάρετε από-
τομα.
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Υπάρχουν τρεις λειτουργίες οδήγησης για το σύστημα e-POWER.

Λειτουργία 
Οδήγησης

Λειτουργίες

[STANDARD] Αυτή η στάνταρ λειτουργία είναι η πιο κατάλληλη για την κανονική οδήγηση.

[ECO] Αυτή η λειτουργία βοηθάει τον οδηγό στην οικονομική οδήγηση.

•  Το προφίλ επιτάχυνσης βελτιώνεται για αποδοτική οδήγηση.

•  Η λογική λειτουργίας του κινητήρα είναι πλήρως βελτιωμένη για οικονομία.

•  Μέγιστο προφίλ αναγεννητικής πέδησης για πλοήγηση ή οδήγηση στην πόλη 
μπορεί να επιλεγεί αλλάζοντας ανάμεσα στην λειτουργία D και Β.

•  Επιλέγεται η λειτουργία [ECO] του air conditioning (αυτό μπορεί να ενεργοποι-
ηθεί / απενεργοποιηθεί στο μενού ρυθμίσεων [Settings] στην Οθόνη Πληροφο-
ριών του Αυτοκινήτου).

[SPORT] •  Ρυθμίστε την ροπή ανταπόκρισης του ηλεκτρικού μοτέρ για να βελτιώσετε την 
ευελιξία στην οδήγηση.

•  Το σύστημα διεύθυνσης προσαρμόζεται για να δώσει στον οδηγό μια πιο συ-
ναρπαστική εμπειρία σε σκηνές σπορ οδήγησης (αυτό μπορεί να ενεργοποιη-
θεί και να απενεργοποιηθεί στο μενού ρυθμίσεων [Settings] στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών του Αυτοκινήτου).

Πώς να αλλάξετε την λειτουργία οδήγησης

•  Η λειτουργία οδήγησης μπορεί να αλλάξει όταν ο 
διακόπτης παροχής είναι στην θέση ΟΝ. Πατήστε 
τον διακόπτη λειτουργίας οδήγησης επάνω ή 
κάτω για να αλλάξετε την λειτουργία ως 
εξής:[SPORT] ↔ [ECO] ↔ [STANDARD].

•  Όταν αλλάξει η λειτουργία, η επιλεγμένη λειτουρ-
γία εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•  Εάν υπάρξει δυσλειτουργία του συστήματος 
όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία  [SPORT] ή 
[ECO], η δύναμη επιβράδυνσης είναι πιο αδύ-
ναμη από ότι συνήθως. Εφαρμόστε το πεντάλ 
του φρένου όσο απαιτείται για την επιβράδυν-
ση.

•  Η ρύθμιση της λειτουργίας αλλάζει στην 
[STANDARD] λειτουργία κάθε φορά που βάζετε 
τον διακόπτη παροχής στην θέση ΟΝ.

NIC4233

Λειτουργίες οδήγησης
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Προσαρμόζοντας την λειτουργία [ECO]
Η λειτουργία οδήγησης ECO ([ECO Drive Mode]) 
είναι μία λειτουργία που μπορεί να αλλάξει την προ-
τεραιότητα από το air conditioner και από το Cruise 
Control (όπου υπάρχει) ή το Ευφυές Cruise Control 
(ICC) (όπου υπάρχει) για να κάνει βελτιώσεις της 
αποδοτικότητας του καυσίμου.

Η [ECO Drive Mode] μπορεί να οριστεί όταν έχει 
επιλεγεί η λειτουργία [ECO]. Στην [ECO Drive 
Mode] είναι διαθέσιμες δύο επιλογές στο μενού:

•  [ECO Cruise Control]

•  [ECO Climate Control] (έλεγχος κλιματισμού 
ECO)

[ECO Cruise Control]
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιλεγεί στην [ECO Drive 
Mode] κάτω από το μενού [ECO Settings] της οθό-
νης πληροφοριών του αυτοκινήτου. Όταν αυτό εί-
ναι ενεργό η αποτελεσματικότητα του καυσίμου 
ενώ οδηγείτε θα βελτιωθεί, χαμηλώνοντας τον στό-
χο της επιτάχυνσης από ότι είναι στην κανονική 
(ανενεργή ρύθμιση) λειτουργία. 

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται (για 
παράδειγμα, όταν το αυτοκίνητο κινείται μετά από 
επίπεδο δρόμο σε ανηφόρα), θα πάρει περισσό-
τερο χρόνο για να επιστρέψει στην προηγούμενη 
καθορισμένη ταχύτητα από ότι στην κανονική λει-
τουργία.

[ECO Climate Control] (έλεγχος κλιματισμού 
ECO)
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιλεγεί στην [ECO Drive 

Mode] κάτω από το μενού [ECO Settings] της οθό-
νης πληροφοριών του αυτοκινήτου. Επιλέξτε το με-
νού και ορίστε το [ECO Climate Control] σε ON ή 
OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•  Όταν είναι ενεργή η [ECO Drive Mode] ([ECO 

Climate Control]) (προσανατολισμένη στην 
αποδοτικότητα του καυσίμου), η αποδοτικότη-
τα του καυσίμου βελτιώνεται μειώνοντας την 
απόδοση του air conditioner.

•  Η ρύθμιση [ECO Climate Control] διατηρεί την 
κατάσταση έως ότου η ρύθμιση αυτή να αλλα-
χθεί, ακόμη και εάν ο διακόπτης παροχής τοπο-
θετηθεί στην θέση OFF.

•  Θα δοθεί προτεραιότητα στην λειτουργία του 
air conditioner ακόμη και όταν η [ECO Climate 
Control] είναι ενεργή, κάτω από τις ακόλουθες 
συνθήκες.

- Όταν η θερμοκρασία που έχει οριστεί το A/C 
είναι στους 28°C (82°F) ή υψηλότερα.(Όταν η 
θερμοκρασία του A/C έχει οριστεί στους 27.5°C 
(82°F) ή χαμηλότερα, θα δοθεί και πάλι προτε-
ραιότητα στην αποδοτικότητα του καυσίμου.)

- Όταν η θερμοκρασία που έχει οριστεί το A/C 
είναι στους 18°C (64°F).(Όταν η θερμοκρασία 
του A/C έχει οριστεί στους 18.5°C (65°F) ή 
υψηλότερα, θα δοθεί και πάλι προτεραιότητα 
στην αποδοτικότητα του καυσίμου.)

- Όταν είναι ενεργοποιημένο το μπροστινό 
αντιθαμβωτικό.

Λειτουργία Οδηγού Πεντάλ ECO

Η οθόνη ECO Pedal Guide (οδηγός πεντάλ ECO) 
μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου όταν οδηγείτε στην λειτουργία [ECO]. 
(∆είτε .)

Χρησιμοποιήστε την λειτουργία ECO Pedal Guide 
(οδηγός πεντάλ ECO) για να βελτιώσετε την εξοικο-
νόμηση καυσίμου.

Όταν η μπάρα ECO Pedal Guide (οδηγός πεντάλ 
ECO) είναι στην κλίμακα (1), δείχνει ότι οδηγείτε το 
αυτοκίνητο μέσα στην κλίμακα της εξαιρετικά οικο-
νομικής οδήγησης.

Όταν η μπάρα ECO Pedal Guide (οδηγός πεντάλ 
ECO) είναι στην κλίμακα (2) , δείχνει ότι οδηγείτε το 
αυτοκίνητο μέσα στην κλίμακα της οικονομικής 
οδήγησης.

Όταν η μπάρα ECO Pedal Guide (οδηγός πεντάλ 
ECO) είναι εκτός της κλίμακας (1) και (2), δείχνει ότι 
πατάτε το πεντάλ του γκαζιού πάνω από την κλίμα-
κα της οικονομικής οδήγησης.
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Η μπάρα ECO Pedal Guide (οδηγός πεντάλ ECO) 
δεν εμφανίζεται όταν:

•  Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι μικρότερη από 
τα περίπου 4 χλμ/ώρα (2 ΜΡΗ).

•  Το αυτοκίνητο είναι στην θέση Ρ (παρκάρισμα), Ν 
(νεκρά) ή R (όπισθεν).

Ένδειξη ECO

Η ένδειξη ECO (1) θα ανάψει, θα αναβοσβήνει μερι-
κώς ή θα σβήσει σύμφωνα με την λειτουργία του 
πεντάλ ενώ οδηγείτε.

Η ένδειξη ECO θα ανάψει στις κατευθύνσεις (2) του  
καθώς το μοτίβο οδήγησης γίνεται πιο οικονομικό.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 
ένδειξη ECO, δείτε το [ECO Settings].

Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία EV, μπορείτε να 
οδηγήσετε το αυτοκίνητο με την πιθανότητα εκκίνη-
σης του κινητήρα να είναι μειωμένη όσο περισσότε-
ρο είναι δυνατόν. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί-
ται όταν θέλετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο χωρίς 
θόρυβο σε έναν δρόμο όπως είναι ένας δρόμος σε 
περιοχή κατοικιών νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, 
καθώς το αυτοκίνητο παίρνει ισχύ από την μπατα-
ρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion).

Πως να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία EV

•  Όταν ανάβει το ενδεικτικό φως «έτοιμο για την οδή-
γηση» (READY), η λειτουργία EV είναι ενεργή κάθε 
φορά που πατάτε τον διακόπτη λειτουργίας EV.

•  Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή 
μπορεί να ξεκινήσει ο κινητήρας. Ωστόσο, όταν 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία EV πριν ξεκινήσει ο 
κινητήρας, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί μόνο 
από την μπαταρία Li-ion λόγω μείωσης της εκκί-
νησης του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•  Εάν προκύψει δυσλειτουργία του συστήματος, 

η λειτουργία EV απενεργοποιείται αυτόματα.
•  Εάν πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού όταν η θέση 
του επιλογέα ταχυτήτων είναι η Ρ (παρκάρι-
σμα), ο κινητήρας ξεκινάει και η λειτουργία EV 
σβήνει.

•  Εάν η μπαταρία Li-ion είναι πλήρως φορτισμένη 
από το φρενάρισμα αναγέννησης ή από την 
οδήγηση σε μεγάλη κατηφόρα, η λειτουργία EV 
σβήνει για να προστατέψει την μπαταρία Li-ion.

•  Όταν το πεντάλ του γκαζιού πατηθεί τελείως σε 
έναν ανηφορικό δρόμο ή για απότομη επιτά-
χυνση, ο κινητήρας ξεκινάει και η λειτουργία EV 
σβήνει.

•  Εάν ανοίξετε το καπό ενώ είναι αναμμένο το 
ενδεικτικό φως «έτοιμο για την οδήγηση» 
(READY), ο κινητήρας ξεκινάει αυτόματα και η 
λειτουργία EV σβήνει.

•  Όταν ανοίξετε το κουμπί του αντιθαμβωτικού 
μπροστά, ο κινητήρας ξεκινάει λόγω της λει-
τουργίας θέρμανσης και η λειτουργία EV δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή σβήνει.

•  Εάν το σύστημα κρίνει ότι είναι απαραίτητη η 
αναγκαστική φόρτιση, η λειτουργία EV σβήνει 
και ξεκινάει ο κινητήρας.

•  Εάν το σύστημα κρίνει ότι είναι απαραίτητη η 
λειτουργία θέρμανσης, η λειτουργία EV σβήνει 
και ξεκινάει ο κινητήρας.

•  Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, η 
λειτουργία EV ίσως να μην μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί.

•  Όταν η φόρτιση της μπαταρίας Li-ion είναι χα-
μηλή, η λειτουργία EV ίσως να μην μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να σβήσει.

EV λειτουργία
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Ποτέ μην βασίζεστε μόνο στο σύστημα e-Pedal 
καθώς υπάρχει όριο απόδοσης στην λειτουργία 
του συστήματος. Να οδηγείτε πάντα προσεκτι-
κά. Το πεντάλ του φρένου θα πρέπει να χρησι-
μοποιείται για να επιβραδύνει ή να σταματήσει 
το αυτοκίνητο, ανάλογα με την κίνηση και τις 
συνθήκες του δρόμου.

Το σύστημα e-Pedal επιτρέπει στον οδηγό να επι-
βραδύνει το αυτοκίνητο , κάνοντας χειρισμό μόνο 
του πεντάλ του γκαζιού. Αυτό βοηθάει τον οδηγό 
μειώνοντας τις φορές που απαιτούνται για να μετα-
κινήσει το πόδι του ανάμεσα στο πεντάλ του γκα-
ζιού και του φρένου.
e-Pedal Step Λειτουργία του Συστήματος

(1) Επιτάχυνση
(2) Επιβράδυνση (αντί για πεντάλ του φρένου)
Όταν ενεργοποιείται το σύστημα e-Pedal, το φρένο 
αναγέννησης ενισχύεται και ο οδηγός μπορεί να 
ρυθμίσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου πατώντας ή 
αφήνοντας το πεντάλ του γκαζιού. Όταν αφήνετε 

(παίρνετε το πόδι σας από) το πεντάλ του γκαζιού 
το αυτοκίνητο επιβραδύνει ομαλά χωρίς να πατάτε 
το πεντάλ του φρένου.

Το σύστημα e-Pedal Step θα είναιΟΝήOFFκάθε 
φορά του πατάτε τον διακόπτη του e-Pedal. (Η έν-
δειξη e-Pedal στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτο-
κινήτου  εμφανίζει την κατάσταση του συστήματος 
e-Pedal Step.)
Όταν το σύστημα e-Pedal Step ενεργοποιείται, τα 
χαρακτηριστικά του πεντάλ του γκαζιού αλλάζουν 
σημαντικά και το πεντάλ του γκαζιού λειτουργεί δι-
αφορετικά από ότι το συμβατικό. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε επιβεβαιώσει την κατάσταση του συστήματος 
e-Pedal Step (ΟΝήOFF) στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου πριν οδηγήσετε.
Ενεργοποίηση του συστήματος
Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα e-Pedal Step, 
βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέσηΟΝκαι πα-
τήστε τον διακόπτη e-Pedal που βρίσκεται στην κε-
ντρική κονσόλα.
Απενεργοποίηση του συστήματος
Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα e-Pedal Step, 

με τον διακόπτη παροχής στην θέσηΟΝπατήστε τον 
διακόπτη e-Pedal.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•  Όταν το σύστημα e-Pedal Step αλλάξει στην θέ-
σηΟΝ ή OFF, ο βαθμός επιβράδυνσης του αυ-
τοκινήτου θα αλλάξει

•  Το σύστημα e-Pedal Step γυρίζει αυτόματα 
στην θέση OFF όταν το σύστημα e- POWER 
σβήνει και παίρνει πάλι μπροστά.

Λειτουργίες οδήγησης e-Pedal Step
Το σύστημα e-Pedal Step παρέχει τις ακόλουθες 
λειτουργίες οδήγησης:

Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο
•  Σύμφωνα με το πόσο πατάτε ή αφήνετε το πεντάλ 
του γκαζιού θα αλλάξει ο βαθμός της επιτάχυν-
σης και επιβράδυνσης ανάλογα.

•  Αφήνοντας το πεντάλ του γκαζιού παρέχεται πε-
ρισσότερη επιβράδυνση από το κανονικό. (Η μέ-
γιστη επιβράδυνση αλλάζει σύμφωνα με την τα-
χύτητα του αυτοκινήτου.)

•  Αφήνοντας (παίρνοντας το πόδι σας από) το πε-
ντάλ του γκαζιού μειώνεται η ταχύτητα του αυτο-
κινήτου.

•  Τα φώτα φρένων του αυτοκινήτου ανάβουν όταν 
το επίπεδο επιβράδυνσης φτάνει μία συνηθισμέ-
νη λειτουργία φρεναρίσματος.

Εάν η επιβράδυνση δεν επαρκεί όταν αφήνετε το 
πεντάλ του γκαζιού, πατήστε το πεντάλ του φρέ-
νου. Το πεντάλ του φρένου μπορεί να λειτουργήσει 
για να μειωθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου με τον 
ίδιο τρόπο ως συνήθως ακόμη και όταν είναι ενερ-
γοποιημένο το σύστημα e-Pedal.

e-Pedal Step
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Όταν κάνετε όπισθεν με το αυτοκίνητο
Με τον επιλογέα αλλαγής στην θέσηR(όπισθεν), η 
λειτουργία του πεντάλ του γκαζιού επιστρέφει στην 
κανονική, λειτουργώντας με τον ίδιο τρόπο όπως 
όταν είναι απενεργοποιημένο το e-Pedal Step.

Άλλες πρακτικές συμβουλές οδήγησης για το σύ-
στημα e-Pedal Step
•  Για την ομαλή επιβράδυνση όταν είναι ενεργοποι-
ημένο το σύστημα e-Pedal Step συνιστάται να 
ρυθμίζεται το πεντάλ του γκαζιού ενώ οδηγείτε 
με το πόδι σας πάνω σε αυτό (πατώντας ή αφήνο-
ντας αλλά όχι ελευθερώνοντας τελείως).

•  Αλλάζοντας τον επιλογέα αλλαγής από την θέ-
σηD(οδήγηση) στην θέσηΒή από την θέσηΒέ-
ωςDδεν θα επηρεαστεί η λειτουργία σφάλματος 
του e-Pedal Step.

•  Το σύστημα e-Pedal Step δεν θα λειτουργήσει 
κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
- Όταν το αυτοκίνητο έχει μπει στην θέσηΡ(παρ-
κάρισμα) ήN(Νεκρά).
- Όταν λειτουργεί το cruise control (όπου υπάρ-
χει), το ProPILOT (όπου υπάρχει), ή η Πέδηση 
Ανάγκης, αυτά τα συστήματα Βοήθειας στον Οδη-
γό έχουν προτεραιότητα από το e-Pedal Step

•  Το πεντάλ του φρένου μπορεί να κινηθεί ανάλογα 
με την επιβράδυνση ενώ μπορεί να ακούσετε 
έναν θόρυβο όταν το e-Pedal Step είναι ενεργό. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει δυ-
σλειτουργία

•  Τα χαρακτηριστικά της επιβράδυνσης αλλάζουν 
σύμφωνα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Στην 
χαμηλή ταχύτητα, το μοτέρ συνεχίζει να εφαρμό-
ζει ροπή για να κινήσει το αυτοκίνητο αργά προς 
τα εμπρός (ο λεγόμενος «ερπυσμός»), παρόμοια 

με ένα συμβατικό αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώ-
τιο ταχυτήτων. Να θυμάστε να πατάτε το πεντάλ 
του φρένου σταθερά για να επιβραδύνετε ή στα-
ματήσετε το όχημα.

Περιορισμοί του Συστήματος e-Pedal Step 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί για το 
σύστημα e-Pedal Step. Εάν δεν μπορέσετε να 
λειτουργήσετε το αυτοκίνητο σύμφωνα με αυ-
τούς τους περιορισμούς του θα μπορούσε να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
•  Εάν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα 

[Press brake pedal to prevent rolling] (πατή-
στε το πεντάλ του φρένου για να αποφύγετε 
την κύλιση) στην Οθόνη Πληροφοριών του 
Αυτοκινήτου, τότε πατήστε το πεντάλ του 
φρένου. Το αυτοκίνητο μπορεί να αρχίσει να 
κινείται.

•  Εάν η δύναμη επιβράδυνσης που παρέχεται 
από το σύστημα e-Pedal Step δεν είναι αρκε-
τή, πατήστε το πεντάλ του φρένου.

•  Στις ακόλουθες συνθήκες, βάλτε το αυτοκίνη-
το στην θέση Ρ (παρκάρισμα) και βεβαιωθείτε 
ότι έχετε δέσει καλά το χειρόφρενο. Το αυτο-
κίνητο μπορεί να αρχίσει ξαφνικά να κινείται.
- Όταν μπαίνετε ή βγαίνετε από το αυτοκίνητο.
- Όταν φορτώνετε ή ξεφορτώνετε το αυτοκί-
νητο.
- Όταν σταματάτε το αυτοκίνητο για μεγάλη 
χρονική περίοδο.

•  Στις ακόλουθες συνθήκες το σύστημα 
e-Pedal Step μπορεί να μην επιβραδύνει αρ-
κετά ή να μη σταματήσει επαρκώς το αυτοκί-
νητο. Πατήστε το πεντάλ του φρένου όποτε 
είναι απαραίτητο.
- Όταν έχετε φορτώσει πολύ βαριές αποσκευ-
ές στο αυτοκίνητο.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με απότομες κα-
τηφόρες.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με πάγο.

•  Το συχνό φρενάρισμα μπορεί να προκαλέσει 
υπερθέρμανση των φρένων. Αυτό μπορεί να 
είναι επικίνδυνο. Εφαρμόστε το φρενάρισμα 
αναγέννησης όταν οδηγείτε σε δρόμους με 
απότομες κατηφόρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Απενεργοποιήστε το σύστημα e-Pedal Step 
και βάλτε το αυτοκίνητο στην θέση Ν (νεκρά) 
στις ακόλουθες συνθήκες:
- Όταν το αυτοκίνητο μπαίνει σε αυτόματο 
πλυντικό μηχάνημα.
- Όταν το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.

•  Προσέχετε να μην χειριστείτε τον διακόπτη 
e-Pedal κατά λάθος.

•  Στην χαμηλή ταχύτητα, το μοτέρ συνεχίζει να 
εφαρμόζει ροπή για να κινήσει το αυτοκίνητο 
αργά προς τα εμπρός (ο λεγόμενος «ερπυ-
σμός»), παρόμοια με ένα συμβατικό αυτοκί-
νητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Να θυ-
μάστε να πατάτε το πεντάλ του φρένου στα-
θερά για να επιβραδύνετε ή σταματήσετε το 
όχημα.
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∆υσλειτουργία του συστήματος e-Pedal Step
Εάν το σύστημα e-Pedal Step δεν λειτουργεί σωστά 
εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα [e-Pedal 
system failure! Press brake pedal to slow or stop] 
(Υπάρχει σφάλμα στο σύστημα e-Pedal! Πατήστε το 
πεντάλ του φρένου για να επιβραδύνετε ή να στα-
ματήσετε), στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκι-
νήτου. Όταν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα 
το σύστημα e-Pedal Step θα έχει αυτόματα απενερ-
γοποιηθεί. Ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN η εξειδι-
κευμένο συνεργείο ταχύτερο δυνατό.

Το Σύστημα Ήχου Οχήματος που Πλησιάζει για 
τους Πεζούς (VSP) είναι μια λειτουργία που χρησι-
μοποιεί ήχο για να ειδοποιήσει τους πεζούς για την 
παρουσία του αυτοκινήτου όταν αυτό κινείται σε 
χαμηλή ταχύτητα.

Το VSP ηχεί όταν το ενδεικτικό φως «έτοιμο για την 
οδήγηση» (READY) ανάβει κάτω από τις ακόλουθες 
συνθήκες:

•  ‘Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι στα πλαί-
σια των 30 χλμ/ώρα (19 ΜΡΗ) όταν ξεκινάτε.

•  Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι κάτω από 
τα 25χλμ/ώρα (16 μίλια την ώρα) ενώ επιβραδύ-
νετε.

•  Όταν το αυτοκίνητο είναι στην θέση R (όπισθεν).

Ο ήχος σταματάει όταν σταματήσει το αυτοκίνητο.

Εάν προκύψει δυσλειτουργία του συστήματος, ανά-
βει το προειδοποιητικό φως VSP στον μετρητή. Εάν 
το VSP προειδοποιητικό φως ανάβει, ζητήστε αμέ-
σως τον έλεγχο του συστήματος VSP από  ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Εάν δεν ακούγεται ο ήχος από το VSP ενώ οδη-
γείτε, σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές 
και ήσυχο σημείο. Ανοίξτε ένα παράθυρο , και 
βάλτε τον επιλογέα ταχυτήτων στην R (όπι-
σθεν), με σταθερά πατημένο το πεντάλ του 
φρένου. Ελέγξτε ότι ο ήχος λειτουργίας ακού-
γεται από το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου. 
Εάν δεν ακούγεται ο ήχος από στο σύστημα 
VSP, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•  Το VSP επίσης ηχεί όταν πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες συνθήκες, προκειμένου να σας 
υπενθυμίσουν να βάλετε τον διακόπτη παρο-
χής στην θέση OFF.

- ‘Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση 
Ρ (παρκάρισμα).

- ‘Όταν ανάβει το ενδεικτικό φως «έτοιμο για 
την οδήγηση» (READY).

- Όταν δεν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του 
οδηγού.

- Όταν είναι ανοικτή οποιαδήποτε πόρτα (εκτός 
από την πίσω πόρτα).

•  Εάν θέλετε να αυξήσετε την ένταση του ήχου 
του συστήματος VSP επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN. (∆εν εί-
ναι δυνατό να μειώσετε την ένταση του ήχου.)

Σύστημα Ήχου Οχήματος που Πλησιάζει για τους Πεζούς (VSP)
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

•  Η κλίση της πλάτης του καθίσματος δεν θα πρέ-
πει να είναι μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται για 
να κάθεστε άνετα. Οι ζώνες ασφαλείας είναι πιο 
αποτελεσματικές όταν ο επιβάτης κάθεται τελεί-
ως πίσω στο κάθισμα και σε όρθια θέση. Εάν έχε-
τε την πλάτη του καθίσματος σε κλίση, αυξάνεται 
ο κίνδυνος να γλιστρήσετε κάτω από την ζώνη 
και να τραυματιστείτε.

• Όταν επιστρέφετε τις πλάτες των καθισμάτων 
στην όρθια θέση, βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφα-
λίσει καλά. Εάν δεν έχουν ασφαλίσει καλά, οι 
επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σε περίπτω-
ση ατυχήματος ή απότομου φρεναρίσματος. 
Όταν ξεκλειδώνετε την πλάτη του καθίσματος, 
μετά να την κουνάτε πάντα μπρος και πίσω για 
να ελέγξετε ότι αυτή έχει πλέον ασφαλίσει.

• Όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για την με-
ταφορά φορτίου, ασφαλίστε όλο το φορτίο για να 
μην κυλήσει ή μετατοπισθεί. Μην τοποθετείτε 
φορτίο ψηλότερο από τις πλάτες των καθισμά-
των. Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή 
σύγκρουσης, το ανασφάλιστο φορτίο μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό.

• Μην αφήνετε κανέναν να επιβαίνει στον χώρο 
αποσκευών ή πάνω στο πίσω κάθισμα όταν 
αυτό είναι διπλωμένο. Η χρήση αυτών των περι-
οχών από επιβάτες χωρίς κατάλληλη πρόσδεση 
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό τραυ-
ματισμό σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου 
φρεναρίσματος.

• Ανάλογα με την προδιαγραφή του αυτοκινήτου, 
το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να είναι εξο-
πλισμένο με αισθητήρες κατηγοριοποίησης επι-
βάτη που, κάτω από ορισμένες συνθήκες, απε-
νεργοποιούν τον αερόσακο του συνοδηγού. Οι 
αισθητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται μόνο σε 
αυτό το κάθισμα. Εάν δεν κάθεστε και δεν έχετε

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην επιβαίνετε σε ένα όχημα που είναι σε κίνη-
ση με την πλάτη του καθίσματος σε κλίση. Αυτό 
θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Ο ιμάντας 
ώμου δεν θα είναι σωστά τοποθετημένος στο 
σώμα σας. Σε περίπτωση ατυχήματος θα μπο-
ρούσατε να τιναχτείτε στον ιμάντα του ώμου 
της ζώνης ασφαλείας και να τραυματιστείτε 
στον λαιμό ή να έχετε άλλο σοβαρό τραυματι-
σμό. Θα μπορούσατε επίσης να γλιστρήσετε 
κάτω από τον ιμάντα μέσης της ζώνης ασφαλεί-
ας και να τραυματιστείτε σοβαρά.

• Για την πιο αποτελεσματική προστασία, όσο το 
αυτοκίνητο είναι σε κίνηση, η πλάτη του καθί-
σματος θα πρέπει να είναι σε όρθια θέση. Να 
κάθεστε πάντα καλά πίσω στο κά θισμα,σε όρ-
θια θέση και με τα δύο πόδια σας στο πάτωμα 
και να ρυθμίζετε κατάλληλα την ζώνη ασφαλεί-
ας. ∆είτε το «Προφυλάξεις για την χρήση της 
ζώνης ασφαλείας» πιο κάτω.

• Μην ρυθμίζετε το κάθισμα του οδηγού ενώ οδη-
γείτε. Το κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί απότο-
μα και να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

• Μετά την ρύθμιση κινηθείτε απαλά στο κάθισμα για 
να βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει στην θέση του.

• Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση μέσα στο 
αυτοκίνητο. Θα μπορούσαν κατά λάθος να 
ενεργοποιήσουν τους διακόπτες ή τα χειριστή-
ρια ή να κάνουν το αυτοκίνητο να κινηθεί. Τα 
ανεπιτήρητα παιδιά μπορεί να εμπλακούν σε 
σοβαρά ατυχήματα.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή 
θανάτου από την αθέλητη λειτουργία του αυτοκι-
νήτου και/ή των συστημάτων του, μην αφήνετε 
παιδιά, ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια ή 
κατοικίδια, χωρίς επιτήρηση μέσα στο αυτοκίνη-
το. Επιπλέον η θερμοκρασία μέσα σε ένα κλει-
στό αυτοκίνητο στην διάρκεια μίας ζεστής ημέ-
ρας μπορεί να ανέβει γρήγορα αρκετά υψηλά 
ώστε να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο τραυμα-
τισμού ή θανάτου σε ανθρώπους και κατοικίδια.

Καθίστε σε όρθια θέση και ακουμπήστε καλά πίσω
NIC4103
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προσδεθεί σωστά μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ή 
η σοβαρότητα του τραυματισμού σε περίπτωση  
ατυχήματος. ∆είτε «Πρόσθετο σύστημα συγκρά-
τησης (σύστημα αερόσακου)»   πιο κάτω. 
Τα αυτοκίνητα που δεν είναι εξοπλισμένα με αι-
σθητήρες κατηγοριοποίησης επιβάτη έχουν 
ένα Σύστημα Εντοπισμού Επιβάτη πάνω σε 
αυτό το κάθισμα, ο οποίος δεν μπορεί να απε-
νεργοποιήσει αυτόματα τον μπροστινό αερόσα-
κο. Για λεπτομέρειες για τον χειρισμό του αερό-
σακου με το χέρι δείτε «Πρόσθετο σύστημα συ-
γκράτησης (σύστημα αερόσακου)»   πιο κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπάτε τα κινούμενα μέρη 
όταν ρυθμίζετε τις θέσεις του καθίσματος, για να 
αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς και / ή ζημιές.

• Για να αποφύγετε ζημιά στα καθίσματα, την θέρ-
μανση του καθίσματος (όπου υπάρχει) και τον 
εντοπισμό επιβάτη, ακολουθήστε τις παρακάτω 
πληροφορίες:
-  Οποιοδήποτε υγρό χυθεί πάνω στο κάθισμα αθ 
πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως με ένα στεγνό 
πανί.

-  Εάν τα καλύμματα των καθισμάτων είναι νωπά ή 
υγρά, μην ενεργοποιείτε την θέρμανση (όπου 
υπάρχει). Η θέρμανση των καθισμάτων δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιείται για να στεγνώσετε τα κα-
θίσματα.

-  Καθαρίστε τα καλύμματα των καθισμάτων όπως 
συνιστάται, δείτε το «Καθαρισμός εσωτερικού» 
στο κεφάλαιο «7. Εμφάνιση και φροντίδα».

-  Μην μεταφέρετε βαριά φορτία πάνω στα καθί-
σματα. Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα 
στις ταπετσαρίες των καθισμάτων όπως για πα-
ράδειγμα μαχαίρια, καρφιά και εργαλεία.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Ρύθμιση καθίσματος με το χέρι

Μπροστά και πίσω:

Τραβήξτε τον μοχλό (1) επάνω και κρατήστε τον 
ενώ σύρετε το κάθισμα μπροστά ή πίσω στην θέση 
που θέλετε. Αφήστε τον μοχλό για να ασφαλίσει το 
κάθισμα στην θέση του.

Κλίση πλάτης:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν μετακινείτε τα καθίσματα μπροστά ή πίσω 
ή επαναφέρετε την πλάτη του καθίσματος στην 
όρθια θέση, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την πλάτη 
του καθίσματος κατά τον χειρισμό. Εάν δεν κρα-
τάτε την πλάτη του καθίσματος το κάθισμα ή η 
πλάτη του μπορεί να κινηθούν ξαφνικά και θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.
Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης του καθί-
σματος τραβήξτε και κρατήστε τον μοχλό (2) τελεί-
ως σηκωμένο και μετά ακουμπήστε στην πλάτη του 
καθίσματος. Για να φέρετε την πλάτη του καθίσμα-

τος μπροστά τραβήξτε και κρατήστε τον μοχλό τε-
λείως επάνω και γείρετε προς τα εμπρός. Για όση 
ώρα ρυθμίζετε την πλάτη του καθίσματος θα πρέπει 
να κρατάτε τον μοχλό τελείως επάνω. Αφήστε τον 
μοχλό όταν η πλάτη του καθίσματος έχει σταματή-
σει και είναι στην θέση που θέλετε.

Η λειτουργία κλίσης σας επιτρέπει την ρύθμιση της 
πλάτης του καθίσματος για επιβάτες διαφορετικών 
μεγεθών ώστε να έχουν περισσότερη άνεση και να 
μπορέσουν να έχουν καλύτερη προσαρμογή της 
ζώνης ασφαλείας. ∆είτε το «Προφυλάξεις για την 
χρήση της ζώνης ασφαλείας» πιο κάτω. Επίσης, η 
κλίση της πλάτης του καθίσματος επιτρέπει στους 
επιβάτες να ξεκουραστούν όταν το αυτοκίνητο είναι 
σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην 
θέση Ρ (παρκάρισμα) ή τη Ν (νεκρά) με το χειρό-
φρενο δεμένο.

Ανασήκωμα βάσης καθίσματος (όπου υπάρχει):

Τραβήξτε επάνω ή σπρώξτε κάτω επαναλαμβανό-
μενα τον μοχλό ρύθμισης (3), για να ρυθμίσετε το 
ύψος του καθίσματος στην θέση που θέλετε.

NPA1252
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Προσκέφαλα καθισμάτων:
Πιέστε και κρατήστε το κουμπί ασφάλισης (4) για να 
αφαιρέσετε, τοποθετήσετε ή (όπου είναι δυνατό) 
ρυθμίσετε τα προσκέφαλα των καθισμάτων. Για την 
κατάλληλη ρύθμιση δείτε «Προσκέφαλα καθισμά-
των» πιο κάτω.

Στήριξη μέσης (όπου υπάρχει):
Η λειτουργία στήριξης της μέσης παρέχει στήριξη 
στο κάτω μέρος της πλάτης του οδηγού. 

Ρύθμιση με το χέρι (όπου υπάρχει): 
Μετακινήστε τον μοχλό ρύθμισης (5) προς τα 
εμπρός ή προς τα πίσω για να ρυθμίσετε την περιο-
χή στήριξης της μέσης, έως ότου επιτύχετε την 
θέση που θέλετε.

Ηλεκτρική ρύθμιση (όπου υπάρχει): Πατήστε κάθε 
πλευρά του διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε 
την περιοχή στήριξης μέσης του καθίσματος έως 
ότου επιτύχετε την θέση που θέλετε.

6)  Για να κάνετε το περίγραμμα της πλάτης του κα-
θίσματος πιο σκληρό.

7)  Για να κάνετε το περίγραμμα της πλάτης του κα-
θίσματος πιο μαλακό.

Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος (όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή 
θανάτου λόγω της αθέλητης λειτουργίας του 
αυτοκινήτου και / ή των συστημάτων του, μην 
αφήνετε παιδιά, ενήλικες που κανονικά απαι-
τούν την υποστήριξη άλλων, ή κατοικίδια χωρίς 
επιτήρηση μέσα στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, η 
θερμοκρασία μέσα στο κλειστό όχημα στην δι-
άρκεια μίας ζεστής ημέρας μπορεί να ανέβει 
γρήγορα και αρκετά υψηλά ώστε να προκαλέ-
σει σημαντικό κίνδυνο τραυματισμού ή θανά-
του σε ανθρώπους και κατοικίδια.

Πρακτικές συμβουλές:
• Το μοτέρ του ηλεκτρικού καθίσματος έχει ένα κύ-
κλωμα προστασίας από την υπερφόρτωση. Εάν 
το μοτέρ σταματήσει στην διάρκεια της ρύθμισης 
του καθίσματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και 
μετά ενεργοποιήστε και πάλι τον διακόπτη.

• Για να αποφύγετε αποφόρτιση της μπαταρίας, 
μην χειρίζεστε τα ηλεκτρικά καθίσματα για με-
γάλα χρονικά διαστήματα όταν δεν λειτουργεί 
το σύστημα του e-POWER.

Μπροστά και πίσω:
Μετακινήστε τον διακόπτη ρύθμισης (1) μπροστά ή  
πίσω στην θέση που θέλετε.

Κλίση πλάτης:
Μετακινήστε τον διακόπτη ρύθμισης (2) μπροστά ή 
πίσω στην θέση που θέλετε.

Η λειτουργία κλίσης σας επιτρέπει την ρύθμιση της 
πλάτης του καθίσματος για επιβάτες διαφορετικών 
μεγεθών και για να επιτύχετε την σωστή εφαρμογή 
της ζώνης ασφαλείας. (∆είτε το «Προφυλάξεις για 
την χρήση των ζωνών ασφαλείας» παρακάτω).

Η πλάτη του καθίσματος μπορεί επίσης να γείρει 
για να επιτραπεί στους επιβάτες να ξεκουραστούν 
όταν το όχημα είναι παρκαρισμένο.

Ανασήκωμα βάσης καθίσματος (όπου υπάρχει):
Μετακινήστε τον διακόπτη ρύθμισης (3) όπως φαί-
νεται στην εικόνα, για να ρυθμίσετε την γωνία του 
εμπρός μέρους ή το ύψος του καθίσματος. Τραβήξ-
τε το μπροστά ή το πίσω μέρος του διακόπτη ρύθ-
μισης (3) επάνω ή σπρώξτε το κάτω για να ρυθμίσε-
τε το ύψος και την γωνία του καθίσματος στην θέση 
που θέλετε.

NPA1609
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Στήριξη μέσης(όπου υπάρχει):

Τύπος Α (με ρύθμιση ύψους)

Τύπος Β (χωρίς ρύθμισης ύψους)

Η λειτουργία στήριξης της μέσης παρέχει στήριξη 
στο κάτω μέρος της πλάτης του οδηγού. 

Πατήστε κάθε πλευρά του διακόπτη ρύθμισης για να 
ρυθμίσετε την στήριξη μέσης στην θέση που θέλετε.

(1) Για να σηκώστε την περιφέρεια της πλάτης του 
καθίσματος

(2) Για να μαλακώσετε την περιφέρεια της πλάτης 
του καθίσματος.

(3) Για να χαμηλώσετε την περιφέρεια της πλάτης 

του καθίσματος.

(4) Για να σκληρύνετε την περιφέρεια της πλάτης 
του καθίσματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ο∆ΗΓΟΥ (όπου υπάρχει)
Μπορούν να αποθηκευτούν δύο θέσεις για το κάθι-
σμα του οδηγού στο Σύστημα Απομνημόνευσης 
Θέσης Οδηγού. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε το «Σύστημα Απομνημόνευσης Θέσης Οδη-
γού (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και 
ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (όπου υπάρχει)
Τα μπροστινά καθίσματα μπορούν να θερμανθούν 
από τους ενσωματωμένους θερμαντήρες. Οι διακό-
πτες που βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ο ένας από τον 
άλλο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
«Θέρμανση καθίσματος (όπου υπάρχει)» στο κεφά-
λαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΑΣΑΖ (όπου υπάρχει)

∆ιακόπτης καθίσματος μασάζ

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη του καθίσματος μα-
σάζ στο πλάι του καθίσματος για να ενεργοποιήσε-
τε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία μασάζ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν να λειτουργήσετε το κάθισμα μασάζ, η πόρ-
τα θα πρέπει να είναι κλειστή και το σύστημα 
e-POWER πρέπει να ενεργό.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο και την 
ρύθμιση των λειτουργιών του καθίσματος μασάζ 
δείτε το Βιβλίο Οδηγιών του NissanConnect.

ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

∆ίπλωμα
Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μπορεί να 
αυξηθεί διπλώνοντας τα πίσω καθίσματα προς τα 
εμπρός όπως φαίνεται στην εικόνα.

Για να διπλώσετε το κάθισμα:

1. Βεβαιωθείτε ότι τα προσκέφαλα των καθισμά-
των είναι σωστά αποθηκευμένα. ∆είτε το «Προ-
σκέφαλα καθισμάτων» πιο κάτω.

NIC4039
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2. Όταν διπλώνετε το πίσω κάθισμα μπροστά οι 
εξωτερικές ζώνες ασφαλείας μπορούν να απο-
θηκευτούν στην άκρη χρησιμοποιώντας τους 
γάντζους των ζωνών ασφαλείας, όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Προσέξτε όταν ελευθερώνετε την ασφάλεια 
της πλάτης του καθίσματος καθώς αυτή έχει 
ένα ελατήριο υποβοήθησης και το κάθισμα 
θα εκτιναχτεί προς τα εμπρός.

• Μην διπλώνετε τις πλάτες των πίσω καθι-
σμάτων όταν υπάρχουν επιβάτες ή απο-
σκευές σε αυτά.
-  Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή του καθίσμα-
τος είναι καθαρή πριν μετακινήσετε το κά-
θισμα.

-  Προσέχετε να μην πιαστούν τα χέρια σας ή 
τα πόδια σας στο κάθισμα.

Για να επαναφέρετε το κάθισμα στην όρθια θέση:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας δεν βρίσκο-
νται μέσα στον μηχανισμό ασφάλισης του καθί-
σματος.

2. Σηκώστε επάνω την πλάτη του καθίσματος και 
σπρώξτε σταθερά για να ασφαλίσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Εάν η πλάτη του καθίσματος δεν είναι στα-
θερά ασφαλισμένη, θα πεταχτεί μπροστά.
-  Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή του καθίσμα-
τος είναι ελεύθερη πριν μετακινήσετε το 
κάθισμα.

-  Προσέχετε να μην πιαστούν τα χέρια σας ή 
τα πόδια σας στο κάθισμα.

3. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ασφάλισης έχει επι-
στρέψει στην κλειστή θέση και σπρώξτε σταθε-
ρά την πλάτη του καθίσματος για να ελέγξτε ότι 
έχει ασφαλίσει καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η ζώνη ασφαλείας 
δεν έχει παγιδευτεί μέσας στον μοχλό απελευ-
θέρωσης ή σε άλλο τμήμα του αυτοκινήτου.

ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑ (όπου υπάρχουν)

1. Μπροστινό υποβραχιόνιο (Α)

 Το καπάκι του κουτιού της κονσόλας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν υποβραχιόνιο.

2. Πίσω υποβραχιόνιο (Β)

 Τραβήξτε το πάνω μέρος από το υποβραχιόνιο 
από το πίσω κάθισμα και ξαπλώστε το οριζόντια.

WAB0084XZ
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ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Τα προσκέφαλα των καθισμάτων συμπληρώ-
νουν τα άλλα συστήματα ασφαλείας του οχήμα-
τος. Μπορούν να παρέχουν πρόσθετη προστα-
σία από τραυματισμούς σε συγκεκριμένες συ-
γκρούσεις στο εμπρός ή πίσω μέρος του αυτοκι-
νήτου. Όταν κάποιος άλλος έχει χρησιμοποιήσει 
το κάθισμα, ελέγξτε την ρύθμιση. Μην τοποθε-
τείτε τίποτε στις βάσεις του προσκέφαλου του 
καθίσματος και μην αφαιρείτε το προσκέφαλο 
του καθίσματος. Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα 
αν το προσκέφαλο του καθίσματος έχει αφαιρε-
θεί. Εάν το προσκέφαλου του καθίσματος είχε 
αφαιρεθεί, τοποθετήστε πάλι σωστά και ρυθμί-
στε το πριν χρησιμοποιηθεί το κάθισμα από κά-
ποιον επιβάτη. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις 
οδηγίες, μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότη-
τα των προσκέφαλων των καθισμάτων. Αυτό 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυ-
ματισμού ή θανάτου σε μία πρόσκρουση.

• Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με προσκέ-
φαλα καθισμάτων. Στα μπροστινά καθίσματα εί-
ναι ρυθμιζόμενα. Στα πίσω καθίσματα δεν ρυθμί-
ζονται και έχουν μία χαμηλή θέση αποθήκευσης.

• Τα ρυθμιζόμενα προσκέφαλα έχουν πολλαπλές 
εγκοπές κατά μήκος των ράβδων τους για να 
ασφαλίζονται στην θέση ρύθμισης που θέλετε.

• Τα μη ρυθμιζόμενα προσκέφαλα έχουν μία εγκο-
πή ρύθμισης για να ασφαλίζονται στο πλαίσιο 
του καθίσματος.

• Σωστή ρύθμιση:

-  Για τον ρυθμιζόμενο τύπο, ευθυγραμμίστε το 
προσκέφαλο ώστε το κέντρο του να είναι περί-
που στο ίδιο επίπεδο με το κέντρο των αυτιών 
σας.

-  Εάν η θέση των αυτιών σας παραμένει πιο ψηλά 
από την συνιστώμενη ρύθμιση, τοποθετήστε το 
προσκέφαλο του καθίσματος σε πιο ψηλή θέση.

-  Για τον μη ρυθμιζόμενο τύπο, σηκώστε το  προ-
σκέφαλο στην θέση ασφάλισης πριν την χρή-
ση. ∆εν θα πρέπει να επιβαίνετε στο όχημα με 
το προσκέφαλο στην θέση αποθήκευσης.

• Εάν είχατε αφαιρέσει το προσκέφαλο του καθί-
σματος, βεβαιωθείτε ότι αυτό τοποθετήθηκε πάλι 
και ασφάλισε στην θέση του πριν επιβιβαστεί κά-
ποιος στο αντίστοιχο κάθισμα του αυτοκινήτου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΩΝ

1. Αφαιρούμενο προσκέφαλο καθίσματος

2. Πολλαπλές εγκοπές

3. Κουμπί ασφάλισης

4. Ράβδοι 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΩΝ

1. Αφαιρούμενο προσκέφαλο καθίσματος

2. Μονή εγκοπή

3. Κουμπί ασφάλισης

4. Ράβδοι 

NPA1314
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Για να αφαιρέσετε το προσκέφαλο του καθίσματος, 
ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Τραβήξτε το προσκέφαλο επάνω, στην πιο ψηλή 
θέση.

2. Πιέστε και κρατήστε το κουμπί ασφάλισης.

3. Βγάλτε το προσκέφαλο από το κάθισμα.

4. Αποθηκεύστε το προσκέφαλο σε ασφαλές ση-
μείο και μην το αφήνετε χαλαρό μέσα στο αυτο-
κίνητο.

5. Τοποθετήστε το προσκέφαλο και ρυθμίστε το 
σωστά πριν χρησιμοποιήσει κάποιος επιβάτης 
την αντίστοιχη θέση στο αυτοκίνητο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Ευθυγραμμίστε τις ράβδους του προσκέφαλου 
του καθίσματος με τις τρύπες στο κάθισμα. Βε-
βαιωθείτε ότι το προσκέφαλο βλέπει στην σω-
στή κατεύθυνση. Οι ράβδοι με την εγκοπή ρύθ-
μισης θα πρέπει να τοποθετούνται στην τρύπα 
με το κουμπί ασφάλισης.

2. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ασφάλισης και 
πιέστε κάτω το προσκέφαλο του καθίσματος.

3. Ρυθμίστε κατάλληλα το παιδικό κάθισμα πριν 
κάποιος επιβάτης χρησιμοποιήσει αυτή την 
θέση στο αυτοκίνητο.

ΡΥΘΜΙΣΗ

Για τον ρυθμιζόμενο τύπο προσκέφαλου καθίσμα-
τος

Ρυθμίστε το προσκέφαλο ώστε το κέντρο του να 
είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το κέντρο των αυ-
τιών σας. Εάν η θέση των αυτιών σας παραμένει πιο 
ψηλά από την συνιστώμενη ρύθμιση, τοποθετήστε 
το προσκέφαλο του καθίσματος σε πιο ψηλή θέση.

Για τον μη ρυθμιζόμενο τύπο προσκέφαλου καθί-
σματος

Βεβαιωθείτε ότι το προσκέφαλο του καθίσματος εί-
ναι τοποθετημένο ώστε το κουμπί ασφάλισης να εί-
ναι στην θέση της εγκοπής ασφάλισης, πριν την 
επιβίβαση σε αυτή την θέση του αυτοκινήτου.

NPA1316 NPA1607 SSS0997Z
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ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανέβασμα

Για να σηκώσετε το προσκέφαλο του καθίσματος, 
τραβήξτε το επάνω όπως φαίνεται στην εικόνα.

Κατέβασμα

Για να κατεβάσετε, πιέστε και κρατήστε το κουμπί 
ασφάλισης και σπρώξτε το προσκέφαλο του καθί-
σματος προς τα κάτω όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι πιθανότητές σας να τραυματιστείτε ή να σκοτω-
θείτε σε ένα ατύχημα και / ή η σοβαρότητα του 
τραυματισμού μπορούν να μειωθούν σημαντικά εάν 
φοράτε την ζώνη ασφαλείας και την έχετε σωστά 
ρυθμισμένη και κάθεστε καλά πίσω στο κάθισμα. Η 
NISSAN σας προτρέπει με θέρμη να προσδένεστε 
πάντα εσείς και όλοι οι επιβάτες κάθε φορά που 
οδηγείτε, ακόμη και εάν η θέση που κάθεστε είναι 
εξοπλισμένη με αερόσακο.

Καθίστε σε όρθια θέση και ακουμπήστε καλά πίσω

Καθίστε σε όρθια θέση και ακουμπήστε καλά πίσω

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω προειδο-
ποιήσεις όταν χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφα-
λείας. Εάν δεν τις τηρήσετε μπορεί να αυξηθεί η 
πιθανότητα ή η σοβαρότητα τραυματισμού σε 
περίπτωση ατυχήματος.
• Κάθε άτομο που οδηγεί ή επιβαίνει σε αυτό 
το αυτοκίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
πάντα μία ζώνη ασφαλείας. Τα παιδιά θα 
πρέπει να είναι στα πίσω καθίσματα και σε 
κατάλληλο παιδικό κάθισμα.

• Η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να είναι κατάλ-
ληλα ρυθμισμένη για σφιχτή εφαρμογή. Εάν 
δεν το κάνετε μπορεί να μειωθεί η αποτελε-
σματικότητα του συστήματος πρόσδεσης και 
να αυξηθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού 
σε περίπτωση ατυχήματος. Εάν δεν φορέσετε 
σωστά τις ζώνες ασφαλείας μπορεί να προ-
κληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Να οδηγείτε τον ιμάντα του ώμου πάνω από 
τον ώμο σας και  κατά μήκος του στέρνου 
σας. Ποτέ μην βάζετε τον ιμάντα ώμου πίσω 
από την πλάτη σας ή κάτω από το μπράτσο 
σας. Οδηγείτε τον ιμάντα του ώμου της ζώ-
νης πάνω από τον ώμο σας και κατά μήκος 
του στέρνου. Η ζώνη θα πρέπει να είναι μα-
κριά από το πρόσωπο και τον λαιμό σας 
αλλά να μην πέφτει από τον ώμο σας.

• Οι ζώνες ασφαλείας είναι σχεδιασμένες για να 
εφαρμόζουν γύρω από το σκελετό του σώμα-
τος και θα πρέπει να φοριούνται χαμηλά γύρω 
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από την λεκάνη, το στέρνο και τους ώμους. 
Θα πρέπει να αποφεύγετε να φοράτε τον ιμά-
ντα της ζώνης γύρω από την κοιλιακή περιο-
χή. Τοποθετήστε τον κάτω ιμάντα της ζώνης 
όσο το δυνατό πιο χαμηλά και σφικτά γίνεται, 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΜΕΣΗ ΣΑΣ. Όταν ο κάτω ιμάντας της ζώνης 
φοριέται ψηλά, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος 
εσωτερικών τραυματισμών σε περίπτωση 
ατυχήματος.

• Καμία μετατροπή ή προσθήκη δεν πρέπει να 
γίνεται από τον ιδιοκτήτη η οποία θα είτε θα 
εμποδίζει την λειτουργία των εξαρτημάτων 
ρύθμισης της ζώνης ασφαλείας να αφαιρούν 
τον τζόγο, είτε θα εμποδίζουν την ίδια την 
ζώνη ασφαλείας να ρυθμιστεί για να αφαιρε-
θεί ο τζόγος.

• Οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να ρυθμίζο-
νται όσο πιο σταθερά γίνεται και να είναι 
άνετες για να παρέχουν την ασφάλεια για 
την οποία είναι σχεδιασμένες. Μία χαλαρή 
ζώνη θα παρέχει σαφώς μειωμένη απόδοση 
σε αυτόν που την φορά.

• Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα της ζώνης ασφα-
λείας είναι καλά ασφαλισμένη στην σωστή 
πόρπη.

• Μην φοράτε τις ζώνες ασφαλείας ανάποδα ή 
με στριμμένους ιμάντες. Εάν το κάνετε μπο-
ρεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους.

• Ποτέ μην μεταφέρετε περισσότερους επιβά-
τες από όσες είναι οι ζώνες ασφαλείας.

• Κάθε ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να χρησι-
μοποιείται από έναν μόνο επιβάτη. 

Είναι επικίνδυνο να βάλετε την ζώνη ασφα-
λείας γύρω από ένα παιδί που κρατάει στην 
αγκαλιά του ένας ενήλικας. Εάν το προειδο-
ποιητικό φως της ζώνης ασφαλείας ανάβει 
συνεχόμενα ενώ ο διακόπτης της μίζας είναι 
στην θέση ΟΝ, με όλες τις πόρτες κλειστές και 
όλες τις ζώνες ασφαλείας δεμένες, μπορεί να 
υποδηλώνει μία δυσλειτουργία στο σύστημα. 
Ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο.

• Καμία μετατροπή δεν πρέπει να γίνεται στο 
σύστημα των ζωνών ασφαλείας. Για παρά-
δειγμα, μην μετατρέπετε την ζώνη ασφαλεί-
ας, μην προσθέτετε υλικό ή τοποθετείτε μο-
νάδες που μπορούν να αλλάξουν την στερέ-
ωση ή την τάση της ζώνης ασφαλείας. Εάν 
το κάνετε μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία 
του συστήματος της ζώνης ασφαλείας. Η με-
τατροπή ή ενασχόληση με το σύστημα της 
ζώνης ασφαλείας μπορεί να έχει σαν αποτέ-
λεσμα σοβαρό τραυματισμό.

•  Εάν ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας 
έχει ενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ξανά. Θα πρέπει να αντικατασταθεί 
μαζί με το καρούλι. Αποτανθείτε σε εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

• Η αφαίρεση και η τοποθέτηση των εξαρτη-
μάτων του συστήματος προεντατήρα της ζώ-
νης ασφαλείας θα πρέπει να γίνεται από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξει-
δικευμένο συνεργείο.

• Όλα τα εξαρτήματα της ζώνης ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένων των καρουλιών και 
των γάντζων, θα πρέπει να επιθεωρούνται 
από  εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
εξειδικευμένο συνεργείο μετά από κάποια 
σύγκρουση. Η NISSAN συνιστά την αντικα-
τάσταση όλων των ζωνών ασφαλείας και των 
εξαρτημάτων τους όταν αυτές ήταν σε χρή-
ση κατά την διάρκεια κάποιου ατυχήματος, 
εκτός αν η σύγκρουση ήταν πολύ μικρή, οι 
ζώνες ασφαλείας δεν δείχνουν να έχουν πά-
θει καμία ζημιά και λειτουργούν κανονικά. 
Ακόμη και οι ζώνες ασφαλείας που δεν ήταν 
σε χρήση κατά την διάρκεια ατυχήματος θα 
πρέπει να επιθεωρούνται και να αντικαθί-
στανται εάν βρεθεί είτε ότι έχουν ζημιά είτε 
ότι δεν λειτουργούν σωστά.

• Όλα τα παιδικά καθίσματα και τα συστήματα 
στερέωσης θα πρέπει να ελεγχθούν μετά 
από οποιαδήποτε σύγκρουση. Να ακολου-
θείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή 
του παιδικού καθίσματος για τις συστάσεις 
για τον έλεγχο και την αντικατάσταση. Τα 
παιδικά καθίσματα θα πρέπει να αντικατα-
σταθούν εάν έχουν πάθει ζημιά.

• Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να αντικατα-
σταθεί η ζώνη ασφαλείας εάν την φορούσα-
τε κατά την διάρκεια κάποιας σφοδρής σύ-
γκρουσης, ακόμη και αν δεν έχει εμφανή 
σημάδια ζημιάς.

• Θα πρέπει να προσέχετε ώστε να αποφύγετε 
την διάβρωση του ιμάντα από γυαλιστικά, 
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λάδια, αναψυκτικά και χημικά και ιδιαίτερα 
υγρά μπαταρίας. Για να πλυθούν με ασφάλεια 
θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακό σαπούνι 
και νερό. Η ζώνη θα πρέπει να αντικαθίσταται 
εάν ο ιμάντας της αρχίζει να σκληραίνει, να 
διαβρώνεται ή να χαλάει γενικά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Βρέφη ή μικρά παιδιά
Η NISSAN συνιστά να κάθονται τα βρέφη και τα μι-
κρά παιδιά σε ειδικό παιδικό κάθισμα, στο πίσω κάθι-
σμα του αυτοκινήτου εάν υπάρχει. Σύμφωνα με τις 
στατιστικές που γίνονται για τα ατυχήματα, τα παιδιά 
είναι περισσότερο ασφαλή όταν είναι κατάλληλα δε-
μένα στο πίσω κάθισμα από ότι όταν είναι στο μπρο-
στινό. ∆είτε το «Παιδικά καθίσματα» πιο κάτω.  Θα 
πρέπει να διαλέξετε ένα παιδικό κάθισμα που να ται-
ριάζει στο αυτοκίνητό σας και να ακολουθείτε πάντο-
τε τις οδηγίες του κατασκευαστή του τόσο για την 
τοποθέτηση όσο και για την χρήση του.

Παιδιά
Τα παιδιά που είναι πολύ μεγάλα για παιδικό κάθι-
σμα θα πρέπει να κάθονται και να προσδένονται με 
τις ζώνες ασφαλείας που υπάρχουν.

Εάν στην θέση που κάθεται το παιδί υπάρχει ζώνη 
ασφαλείας με ιμάντα ώμου που περνάει κοντά από 
το πρόσωπο ή τον λαιμό του, η χρήση βοηθητικού 
καθίσματος (ειδικά μαξιλαράκια που υπάρχουν στο 
εμπόριο) μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί 
αυτό. Το βοηθητικό κάθισμα θα πρέπει να σηκώνει 
το παιδί τόσο ώστε ο ιμάντας ώμου να περνάει 
γύρω από το πάνω  μεσαίο τμήμα του ώμου και ο 
ιμάντας της λεκάνης να είναι χαμηλά στους γο-
φούς. Το βοηθητικό κάθισμα θα πρέπει να ταιριάζει 
στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Όταν το παιδί μεγα-
λώσει αρκετά ώστε ο ιμάντας ώμου της ζώνης 
ασφαλείας να μην περνάει κοντά από το πρόσωπό 
του ή τον λαιμό του, χρησιμοποιείστε την ζώνη 
ασφαλείας χωρίς το βοηθητικό κάθισμα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην αφήνετε το παιδί να στέκεται ή να γο-
νατίζει σε κανένα κάθισμα ή να βρίσκεται στους 
χώρους φόρτωσης όταν το αυτοκίνητο κινείται.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Η NISSAN συνιστά την χρήση των ζωνών ασφαλεί-
ας από γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Επι-
κοινωνήστε με τον γιατρό σας για εξειδικευμένες 
συστάσεις. Η ζώνη της λεκάνης θα πρέπει να φοριέ-
ται άνετη και να τοποθετείται όσο πιο χαμηλά γίνε-
ται, γύρω από τους γοφούς. Τοποθετήστε τον πάνω 
ιμάντα πάνω από τον ώμο σας και διαγώνια στο 

στέρνο. Ποτέ μην φοράτε την ζώνη ασφαλείας 
πάνω στην κοιλιακή σας χώρα.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
H NISSAN συνιστά να φορούν οι τραυματίες την 
ζώνη ασφαλείας, ανάλογα πάντα με τον είδος του 
τραυματισμού τους. Συμβουλευτείτε τον γιατρό 
σας για εξειδικευμένες συστάσεις.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανάλογα με τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου, η 
Υπενθύμιση των Ζωνών Ασφαλείας:

• Είτε θα ειδοποιεί τον οδηγό εάν ένας επιβάτης 
της μπροστινής σειράς στο αυτοκίνητο δεν έχει 
δέσει καλά την ζώνη ασφαλείας του ή εάν 
οποιαδήποτε πίσω ζώνη ασφαλείας αλλάξει από 
δεμένη σε λυτή.

• Για αυτοκίνητα με Εντοπισμό Πίσω Επιβατών, θα 
ειδοποιήσει τον οδηγό εάν οποιοσδήποτε επιβά-
της του οχήματος δεν έχει δέσει καλά την ζώνη 
ασφαλείας του.

Εάν το αυτοκίνητό σας ∆ΕΝ είναι εξοπλισμένο με 
Εντοπισμό Πίσω Επιβατών, η Ένδειξη Ζωνών Ασφα-
λείας Πίσω Επιβατών θα εμφανιστεί όταν βάλετε 
τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ ενώ οποιαδή-
ποτε πίσω ζώνη ασφαλείας δεν έχει δεθεί. ∆είτε το 
«Ένδειξη ζωνών ασφαλείας πίσω επιβατών (όπου 
υπάρχει)» παρακάτω.

SSS0099Z
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η Nissan παροτρύνει με θέρμη εσάς και τους 
επιβάτες σας να προσδένεστε κάθε φορά που 
οδηγείτε. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
μειωθεί η αποτελεσματικότητα όλου του συστή-
ματος πρόσδεσης και να αυξηθεί σημαντικά η 
πιθανότητα ή η σοβαρότητα του τραυματισμού 
σας σε περίπτωση ατυχήματος. Εάν δεν φοράτε 
την ζώνη ασφαλείας μπορεί να προκύψει σοβα-
ρός τραυματισμός ή θάνατος.
Ορισμένα βρέφη και παιδιά μπορεί να μην απαιτούν 
την χρήση της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου 
όταν χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο σύστημα παιδι-
κού καθίσματος ISOFIX με τα ενσωματωμένα ση-
μεία στερέωσης. ∆είτε το «Παιδικά καθίσματα» πα-
ρακάτω.

  Προειδοποιητικό φως ζώνης 
ασφαλείας

Το προειδοποιητικό φως της ζώνης ασφαλείας βρί-
σκεται στο ταμπλό και θα ανάψει αμέσως όποτε 
βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ και 
δεν έχει δεθεί η ζώνη ασφαλείας οποιουδήποτε από 
τους επιβάτες μπροστά. Θα ανάψει επίσης εάν 
οποιαδήποτε από τις πίσω ζώνες ήταν δεμένη και 
λυθεί ή στην περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι 
εξοπλισμένο με Εντοπισμό Πίσω Επιβατών και 
οποιοσδήποτε από τους πίσω επιβάτες του οχήμα-
τος δεν έχει δέσει καλά την ζώνη ασφαλείας του. 
∆είτε το «Προειδοποιητικά, ενδεικτικά φώτα και 
βομβητές» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστή-

ρια» για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβεί τα 15 χλμ/
ώρα (περίπου 10 μίλια/ώρα), το φως θα αναβοσβή-
σει και θα ηχήσει ένας βομβητής για τουλάχιστον 
95 δευτερόλεπτα ή έως ότου θεωρηθεί ότι όλοι οι 
επιβάτες έχουν δέσει καλά τις ζώνες ασφαλείας 
τους.

Θεωρείται ότι όλοι οι επιβάτες έχουν δέσει καλά τις 
ζώνες τους όταν τις έχουν δέσει οι επιβάτες των 
μπροστινών καθισμάτων και ο αριθμός των δεμένων 
ζωνών των πίσω καθισμάτων ταιριάζει με τον μέγι-
στο αριθμό που εμφανίζεται στην διάρκεια του ταξι-
διού ή, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο διαθέτει 
Εντοπισμό Πίσω Επιβατών, όταν όλοι οι επιβάτες 
έχουν δέσει την ζώνη ασφαλείας τους.

Η διαδρομή θεωρείται ολοκληρωμένη και το σύστη-
μα θα μηδενίσει όταν ανοίξει κάποια πίσω πόρτα 
ενώ το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Ένδειξη ζωνών ασφαλείας πίσω επιβατών 
(όπου υπάρχει)

Στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με Εντοπι-
σμό Πίσω Επιβατών, η Ένδειξη Ζωνών Ασφαλείας 
Πίσω Επιβατών θα εμφανιστεί στην Οθόνη Πληρο-
φοριών Αυτοκινήτου (δείτε «Οθόνη πληροφοριών 
αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-
στήρια») για περίπου 65 δευτερόλεπτα όταν βάλετε 
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τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ ενώ έχει δε-
θεί οποιαδήποτε πίσω ζώνη. Ο οδηγός μπορεί να 
επιβεβαιώσει την ένδειξη πατώντας τον διακόπτη 
<ΟΚ> στο τιμόνι.

Θα εμφανίσει επίσης εάν οποιαδήποτε πίσω ζώνη 
ασφαλείας αλλάξει από δεμένη σε λυμένη. Η ένδειξη 
θα παραμείνει έως ότου ο αριθμός των δεμένων ζω-
νών των πίσω καθισμάτων να ταιριάζει με τον μέγι-
στο αριθμό που εμφανίζεται στην διάρκεια της δια-
δρομής ή έως ότου να επιβεβαιωθεί από τον οδηγό 
με το πάτημα του διακόπτη <ΟΚ> στο τιμόνι.

Η διαδρομή θα μηδενιστεί όταν ανοίξει οποιαδήποτε 
πίσω πόρτα ενώ το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβεί τα 15 χλμ/
ώρα (περίπου 10 μίλια την ώρα) ενώ ο αριθμός των 
δεμένων ζωνών ασφαλείας των πίσω καθισμάτων πα-
ραμένει μικρότερος από τον μέγιστο αριθμό που εμ-
φανίζεται στην διάρκεια της διαδρομής, θα επανεμ-
φανιστεί η Ένδειξη Ζωνών Ασφαλείας Πίσω Επιβα-
τών.

∆εν είναι δυνατό να επιβεβαιώσετε την οθόνη όσο 
ηχεί ο βομβητής Υπενθύμισης Ζωνών Ασφαλείας.

Κόκκινο κάθισμα με το σύμβολο του 
θαυμαστικού: Το αντίστοιχο κάθισμα 
δεν είναι προσδεμένο.

Πράσινο κάθισμα με σύμβολο ολο-
κλήρωσης: Το αντίστοιχο κάθισμα εί-
ναι προσδεμένο.

Ένδειξη κατάστασης επιβατών (όπου 
υπάρχει)

Σε αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με Εντοπισμό 
Πίσω Επιβατών, εκτός από το Προειδοποιητικό Φως 
Ζωνών Ασφαλείας, θα εμφανιστεί και η Ένδειξη Κα-
τάστασης Επιβατών στην Οθόνη Πληροφοριών Αυ-
τοκινήτου (δείτε το «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινή-
του» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια») 
όταν δεν έχει δεθεί η ζώνη ασφαλείας οποιουδήπο-
τε επιβάτη.

Η ένδειξη θα παραμείνει έως ότου οι επιβάτες να 
δέσουν καλά τις ζώνες ασφαλείας τους ή έως ότου 
να επιβεβαιωθεί από τον οδηγό πατώντας τον δια-
κόπτη <ΟΚ> στο τιμόνι.

Εάν ένας επιβάτης λύσει την ζώνη ασφαλείας του ή 
η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβεί τα 15 χλμ/ώρα 
(περίπου 10 μίλια την ώρα) ενώ η ζώνη ασφαλείας 
δεν είναι δεμένη, θα επανεμφανιστεί η Ένδειξη Κα-
τάστασης Επιβατών. ∆εν είναι δυνατόν να επιβεβαι-
ώσετε την ένδειξη όσο ηχεί ο Βομβητής Υπενθύμι-
σης Ζωνών Ασφαλείας.

Το κάθισμα του οδηγού θεωρείται πάντα κατειλημ-
μένο.

Κόκκινο κάθισμα με το σύμβολο του 
θαυμαστικού: Το αντίστοιχο κάθισμα 
είναι κατειλημμένο και η ζώνη ασφαλεί-
ας δεν είναι δεμένη.

Πράσινο κάθισμα με σύμβολο ολοκλή-
ρωσης: Η αντίστοιχη ζώνη ασφαλείας 
είναι δεμένη.

Γκρι κάθισμα: Το αντίστοιχο κάθισμα 
δεν είναι κατειλημμένο.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Οι πιο ελαφριοί επιβάτες, συμπεριλαμβανο-
μένων των παιδιών, μπορεί να μην εντοπι-
στούν από το σύστημα Υπενθύμισης Ζωνών 
Ασφαλείας.

• Όταν έχετε τοποθετήσει στο κάθισμα βαρύ 
φορτίο, η Υπενθύμιση Ζωνών Ασφαλείας 
μπορεί να ενεργοποιηθεί. 

NIC4064
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Το φορτίο αυτό θα πρέπει να ασφαλίζεται 
στο πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιείτε τις ζώνες 
ασφαλείας μόνο για την πρόσδεση ατόμων ή 
παιδικών καθισμάτων universal (δείτε το 
«Παιδικά καθίσματα» παρακάτω). Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας για την 
ασφάλιση φορτίου, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά, μειώνοντας την αποτελε-
σματικότητά τους στην διάρκεια ατυχήματος 
όταν θα τις φοράνε άνθρωποι.

• Η Υπενθύμιση Ζωνών Ασφαλείας μπορεί να 
ενεργοποιηθεί όταν τοποθετήσετε στο κάθι-
σμα του συνοδηγού ηλεκτρικές μονάδες 
όπως είναι ένα smartphone ή ένα laptop.

• Εάν το Προειδοποιητικό Φως Ζωνών Ασφα-
λείας ανάβει συνεχόμενα ενώ είναι ανοικτός 
ο διακόπτης της μίζας (ΟΝ), με όλες τις πόρ-
τες κλειστές και όλες τις ζώνες ασφαλείας 
δεμένες, μπορεί να υποδηλώνει μία δυσλει-
τουργία στο σύστημα. Ζητήστε τον έλεγχο 
του συστήματος από εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

• ∆εν θα πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή 
στο σύστημα Υπενθύμισης Ζωνών Ασφαλείας.

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην επιβαίνετε σε ένα αυτοκίνητο που κινεί-
ται όταν η πλάτη του καθίσματος είναι 

ξαπλωμένη. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. 
Ο ιμάντας του ώμου δεν θα είναι πάνω στο 
σώμα σας. Σε περίπτωση ατυχήματος μπο-
ρεί να τιναχτείτε πάνω στην ζώνη και να 
τραυματιστείτε στον λαιμό ή να έχετε άλ-
λους σοβαρούς τραυματισμούς. Θα μπο-
ρούσατε επίσης να γλιστρήσετε κάτω από 
τον ιμάντα της μέσης και να πάθετε σοβα-
ρούς εσωτερικούς τραυματισμούς.

• Για την πιο αποτελεσματική προστασία όταν 
το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση, το κάθισμα 
θα πρέπει να είναι σε όρθια θέση. Να κάθε-
στε πάντα καλά πίσω στο κάθισμα και με τα 
δύο πόδια στο πάτωμα και να ρυθμίζετε κα-
τάλληλα την ζώνη ασφαλείας.

∆έσιμο των ζωνών ασφαλείας
1. Ρυθμίστε το κάθισμα. (∆είτε το «Καθίσματα» πιο 
πριν).

2. Τραβήξτε αργά την ζώνη ασφαλείας έξω από το 
καρούλι και βάλτε την γλώσσα στην πόρπη έως 
ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι η ζώνη ασφάλισε.

• Το καρούλι είναι σχεδιασμένο για να κλειδώνει 
στο απότομο φρενάρισμα ή την σύγκρουση. 
Μία αργή κίνηση τραβήγματος θα επιτρέψει 
στην ζώνη να κινηθεί και θα σας δώσει κάποια 
ελευθερία κινήσεων στο κάθισμα. 

3. Τοποθετήστε την ζώνη της λεκάνης χαμηλά και 
σφικτά στους γοφούς όπως φαίνεται στην εικόνα.

4. Τραβήξτε την ζώνη του ώμου προς το καρούλι 
για να μαζευτεί ο τζόγος. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμά-
ντας του ώμου περνάει πάνω από τον ώμο σας 
και σφίγγει πάνω στο στέρνο σας.

SSS0292Z

SSS0290Z
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Λύσιμο των ζωνών ασφαλείας

Για να λύσετε την ζώνη ασφαλείας, πατήστε το κου-
μπί στην πόρπη. Η ζώνη ασφαλείας θα μαζευτεί αυ-
τόματα.

Έλεγχος της λειτουργίας των ζωνών ασφαλεί-
ας
Τα καρούλια των ζωνών ασφαλείας είναι σχεδια-
σμένα να κλειδώνουν την κίνηση της ζώνης σε δύο 
διαφορετικές περιστάσεις:

• Όταν η ζώνη τραβηχτεί γρήγορα από το καρούλι.

• Όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει απότομα.

Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη σας στις ζώνες 
ασφαλείας, ελέγξτε την λειτουργία τους ως εξής:

• Αρπάξτε τον ιμάντα του ώμου και τραβήξτε τον 
γρήγορα μπροστά. Το καρούλι θα πρέπει να 
κλειδώσει απαγορεύοντας την παραπάνω κίνη-
ση της ζώνης. 

Εάν το καρούλι δεν κλειδώσει όταν κάνετε αυτό τον 
έλεγχο ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την 
λειτουργία των ζωνών ασφαλείας, αποτανθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan ή εξειδικευ-

μένο συνεργείο.

Ρύθμιση ύψους του ιμάντα ώμου της ζώνης

Το ύψος του ιμάντα ώμου θα πρέπει να ρυθμίζεται 
στην θέση που είναι καλύτερη για εσάς. (∆είτε το 
«Προφυλάξεις για την χρήση των ζωνών ασφαλεί-
ας» πιο πριν.)

Για να ρυθμίσετε το ύψος στερέωσης του ιμάντα του 
ώμου προς τα επάνω, σπρώξτε επάνω την στερέωση 
του ιμάντα του ώμου, θα ακούτε το ήχο κλικ κάθε 
φορά που θα περνάει από κάθε διαθέσιμη θέση. 
Όταν είναι στην κατάλληλη θέση, τραβήξτε απαλά 
τον ιμάντα της ζώνης ασφαλείας για να βεβαιωθείτε 
ότι η στερέωση έχει ασφαλίσει στην θέση της.

Για να ρυθμίσετε προς τα κάτω, πατήστε κάτω το 
κουμπί απελευθέρωσης (Α) και μετακινήστε την 
στήριξη του ιμάντα ώμου κάτω. Στην συνέχεια αφή-
στε το κουμπί και τραβήξτε απαλά τον ιμάντα της 
ζώνης ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι η στερέω-
ση έχει ασφαλίσει στην θέση της.

Να ρυθμίζετε πάντα την στερέωση του ιμάντα ώμου 

για να βεβαιώνεστε ότι η ζώνη ασφαλείας περνάει 
πάνω από το κέντρο του ώμου σας, ώστε να είναι 
μακριά από το πρόσωπό σας αλλά να μην πέφτει 
από τον ώμο σας.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μετά την ρύθμιση αφήστε το κουμπί και βε-
βαιωθείτε ότι δεν μετακινείται πάνω ή κάτω 
και ότι ο ιμάντας της ζώνης ασφαλείας είναι 
σταθερός στην θέση του. 

• Το ύψος στήριξης του ιμάντα ώμου της ζώ-
νης θα πρέπει να ρυθμίζεται στην θέση που 
είναι καλύτερη για εσάς. Εάν δεν το επιτύχε-
τε μπορεί  να μειωθεί η αποτελεσματικότητα 
του συστήματος πρόσδεσης και  να αυξηθεί 
η πιθανότητα ή η σοβαρότητα τραυματι-
σμού σε περίπτωση ατυχήματος.

Κεντρικό ή πίσω κάθισμα

SSS0326Z
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Επιλογή της σωστής πόρπης:

Η γλώσσα της κεντρικής ζώνης (B) έχει ένα διαφο-
ρετικό σχήμα από αυτές των εξωτερικών ζωνών και 
μπορεί να δεθεί μόνο στην κεντρική πόρπη. Οι 
γλώσσες των εξωτερικών ζωνών ασφαλείας (Α) 
μπορούν να δεθούν μόνο στις εξωτερικές πόρπες.

Αποθήκευση πίσω ζώνης ασφαλείας

Όταν διπλώνετε το πίσω κάθισμα προς τα εμπρός, οι 
εξωτερικές ζώνες μπορούν να αποθηκευτούν για να 
μην εμποδίζουν, χρησιμοποιώντας τους γάντζους 
των ζωνών ασφαλείας, όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Για να καθαρίσετε το ύφασμα των ζωνών χρη-
σιμοποιήστε διάλυμα μαλακού σαπουνιού ή 
οποιοδήποτε διάλυμα συνιστάται για τον καθα-
ρισμό ταπετσαρίας ή μοκέτας. Στην συνέχεια 
βουρτσίστε το, σκουπίστε το με πανί και αφήστε 
το να στεγνώσει στην σκιά. Μην αφήνετε τις ζώ-
νες να μαζέψουν πριν στεγνώσουν τελείως.

• Οι ζώνες μπορεί να τυλίγονται αργά εάν μαζευ-
τεί βρωμιά στον οδηγό της ζώνης ή στο κα-
ρούλι της. Σκουπίστε τον ιμάντα της ζώνης με 
ένα καθαρό, στεγνό πανί.

• Κατά περιόδους ελέγχετε αν η ζώνη και τα με-
ταλλικά εξαρτήματα όπως πόρπες, γλώσσες, 
καρούλια, ευλύγιστα καλώδια και γάντζοι δου-
λεύουν σωστά. Εάν βρεθούν χαλαρά μέρη, διά-
βρωση, κοψίματα ή άλλες ζημιές στο ύφασμα 
θα πρέπει να αντικατασταθεί όλη η ζώνη.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Η ζώνη ασφαλείας με προεντατήρα δεν μπο-
ρεί να ξαναχρησιμοποιηθεί μετά την ενεργο-
ποίησή της. Πρέπει να αντικατασταθεί μαζί 
με το καρούλι σαν σύνολο.

• Εάν το όχημα εμπλακεί σε μετωπική σύ-
γκρουση αλλά δεν ενεργοποιηθεί ο προεντα-
τήρας, θα πρέπει το σύστημα να ελεγχθεί και 
αν χρειάζεται να αντικατασταθεί από το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξει-
δικευμένο συνεργείο.

• ∆εν θα πρέπει να γίνεται καμία μη εξουσιο-
δοτημένη αλλαγή στο σύστημα των ζωνών 
ασφαλείας με προεντατήρα. Με τον τρόπο 
αυτό θα αποφευχθεί η κατά λάθος ενεργο-
ποίηση του προεντατήρα ή η βλάβη στον 
τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Η ενα-
σχόληση με το σύστημα των ζωνών ασφαλεί-
ας με  προεντατήρες από μη εξουσιοδοτημέ-
να άτομα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα 
σοβαρό τραυματισμό.

• Οποιαδήποτε εργασία γύρω και πάνω στο σύ-
στημα των ζωνών ασφαλείας με προεντατήρα 
θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο. Η τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλι-
σμού θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευμένο 
συνεργείο. ∆εν θα πρέπει να χρησιμοποιού-
νται στο σύστημα των ζωνών ασφαλείας με 
προεντατήρα μη εξουσιοδοτημένος ηλεκτρι-
κός εξοπλισμός ελέγχου και μονάδες έρευνας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑ

NIC4031
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• Εάν χρειαστεί να καταστρέψετε τις ζώνες 
ασφαλείας με προεντατήρα ή να καταστρέ-
ψετε το αυτοκίνητο, παρακαλούμε να έλθετε 
σε επαφή με εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN. Οι σωστές διαδικασίες για την κα-
ταστροφή τους περιγράφονται στο Service 
Manual της NISSAN. Η λανθασμένη διαδικα-
σία καταστροφής μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό.

Το σύστημα εμπρόσθιων ζωνών ασφαλείας με προ-
εντατήρα, ενεργοποιείται σε συνάρτηση με τον 
μπροστινό αερόσακο. Λειτουργώντας με το καρού-
λι της ζώνης ασφαλείας, βοηθάει να σφίξει η ζώνη 
ασφαλείας συγκρατώντας τους επιβάτες των καθι-
σμάτων, όταν το αυτοκίνητο εμπλακεί σε συγκεκρι-
μένους τύπους μετωπικής σύγκρουσης.

Ο προεντατήρας είναι ενσωματωμένος στο καρούλι 
της ζώνης ασφαλείας. Αυτές οι ζώνες ασφαλείας 
χρησιμοποιούνται όπως και οι συμβατικές ζώνες 
ασφαλείας.

Όταν ενεργοποιούνται οι ζώνες ασφαλείας με προ-
εντατήρα, βγαίνει καπνός και μπορεί να ακουστεί 
ένας δυνατός θόρυβος. Ο καπνός δεν είναι επιβλα-
βής αλλά θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην τον 
εισπνέετε.

Μετά την ενεργοποίηση του προεντατήρα, οι περιο-
ριστές φορτίου επιτρέπουν την απελευθέρωση του 
ιμάντα της ζώνης ασφαλείας (εάν είναι απαραίτητο) 
για να μειωθούν οι δυνάμεις στο στέρνο. Οι περιο-
ριστές φορτίου είναι τοποθετημένοι σε όλα τα κα-
ρούλια των ζωνών ασφαλείας εκτός από αυτό του 
πίσω κεντρικού καθίσματος.

Όταν ο διακόπτης της μίζας γυριστεί στην θέση 
ON, το προειδοποιητικό φως του αερόσακου θα 
ανάψει. Εάν το σύστημα λειτουργεί κανονικά, το 
προειδοποιητικό φως του αερόσακου θα σβήσει 
μετά από 7 περίπου δευτερόλεπτα. Εάν παρουσια-
στεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, το σύστημα 
του αερόσακου και / ή ο προεντατήρας της ζώνης 
ασφαλείας χρειάζεται συντήρηση και θα πρέπει να 
οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan ή σε εξειδι-
κευμένο συνεργείο.

• Tο προειδοποιητικό φως του αερόσακου παρα-
μένει αναμμένο μετά τα περίπου 7 δευτερόλε-
πτα. 

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου αναβο-
σβήνει κατά διαστήματα. 

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου δεν 
ανάβει καθόλου.

Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα του αερόσακου 
και / ή το σύστημα της ζώνης ασφαλείας με προε-
ντατήρα μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά εάν 
προηγουμένως δεν ελεγχθεί και επισκευαστεί.

Όταν μεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρα-
καλούμε να ενημερώσετε τον αγοραστή για το σύ-
στημα της ζώνης ασφαλείας με προεντατήρα και να 
τον καθοδηγήσετε να διαβάσει τα κατάλληλα τμή-
ματα του παρόντος Βιβλίου Οδηγιών Χρήσεως.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Τα παιδιά χρειάζονται ενήλικες για να τα προστα-
τεύσουν.

Πρέπει να είναι κατάλληλα προσδεμένα.

Πέρα από την γενική πληροφόρηση σε αυτό το βι-
βλίο, πληροφορίες για την ασφάλεια των παιδιών δι-
ατίθεται από πολλές άλλες πηγές, συμπεριλαμβανο-
μένων των γιατρών, δασκάλων γραφεία οδικής 
ασφάλειας και οργανισμούς. Κάθε παιδί είναι διαφο-
ρετικό για τον λόγο αυτό βεβαιωθείτε ότι μάθατε τον 
καλύτερο τρόπο για να μεταφέρετε το παιδί σας.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι παιδικού καθίσματος:

• Παιδικά καθίσματα με την όψη πίσω

• Παιδικά καθίσματος με την όψη μπροστά

Παρακαλούμε να δείτε το «Κατηγορία παιδικού κα-
θίσματος, μέγεθος και θέση» παρακάτω για να 
ελέγξετε το συνιστώμενο παιδικό κάθισμα για το 
παιδί σας.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Τα βρέφη και τα παιδιά χρειάζονται ειδική προ-
στασία. Οι ζώνες ασφαλείας του αυτοκινήτου 
μπορεί να μην τους ταιριάζουν κατάλληλα. Ο 
ιμάντας του ώμου μπορεί να έρχεται πολύ κο-
ντά στο πρόσωπο ή το λαιμό τους. Ο κάτω ιμά-
ντας μπορεί να μην ταιριάζει πάνω από τα μι-
κρά κόκκαλα της λεκάνης τους. Σε περίπτωση 
ατυχήματος, μία ανεπαρκώς τοποθετημένη 
ζώνη ασφαλείας θα μπορούσε να προκαλέσει 
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό. Να χρησιμο-
ποιείτε πάντα κατάλληλα παιδικά καθίσματα.
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Ένα παιδικό κάθισμα μπορεί να ασφαλιστεί στο αυ-
τοκίνητο με την χρήση του συστήματος παιδικού 
καθίσματος ISOFIX ή με την ζώνη ασφαλείας του 
αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
το «Παιδικά καθίσματα» πιο κάτω.

Η NISSAN συνιστά όλα τα παιδιά πριν την εφηβεία 
να κάθονται προσδεμένα στο πίσω κάθισμα. Σύμ-
φωνα με τις στατιστικές για τα ατυχήματα, τα παι-
διά είναι πιο ασφαλή όταν είναι σωστά προσδεμέ-
να στο πίσω κάθισμα από ότι όταν είναι μπροστά.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό επειδή το αυτοκί-
νητό σας έχει πρόσθετο σύστημα συγκράτησης 
(σύστημα αερόσακου) για του επιβάτες των μπρο-
στινών καθισμάτων. (∆είτε το «Πρόσθετο Σύστημα 
Συγκράτησης (SRS)» παρακάτω).

ΒΡΕΦΗ
Τα βρέφη έως τουλάχιστον ενός έτους θα πρέπει 
να κάθονται σε παιδικό κάθισμα με την όψη πίσω. 
Θα πρέπει να επιλέξετε ένα παιδικό κάθισμα που 
ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας και να ακολουθείτε 
πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για την τοπο-
θέτηση και την χρήση.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Τα παιδιά που είναι μεγαλύτερα τους ενός χρόνου 
και ζυγίζουν τουλάχιστον 9 κιλά μπορούν να τοπο-
θετηθούν σε παιδικό κάθισμα με την όψη μπροστά. 
∆είτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το ελάχι-
στο και το μέγιστο βάρος και ύψος που συνιστάται. 
Θα πρέπει να επιλέξετε ένα παιδικό κάθισμα που 
ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας και να ακολουθείτε 

πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για την τοπο-
θέτηση και την χρήση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Τα παιδιά που είναι πολύ μεγάλα για σύστημα παιδι-
κού καθίσματος θα πρέπει να κάθονται και να προσ-
δένονται από τις ζώνες ασφαλείας που παρέχονται. 
Εάν η θέση στην οποία κάθεται το παιδί έχει ζώνη 
ώμου και περνάει κοντά στο πρόσωπο ή τον λαιμό, 
μπορεί η χρήση βοηθητικού καθίσματος (που διατί-
θεται στο εμπόριο) να βοηθήσει να ξεπεραστεί 
αυτό. Το βοηθητικό κάθισμα θα σηκώσει το παιδί 
ώστε ο ιμάντας ώμου να τοποθετείται σωστά κατά 
μήκος της επάνω μεσαίας θέση του ώμου και ο ιμά-
ντας της μέσης να είναι χαμηλά στους γοφούς. Επί-
σης, το βοηθητικό κάθισμα θα πρέπει να ταιριάζει 
στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Μόλις το παιδί έχει 
μεγαλώσει ώστε ο ιμάντας του ώμου να μην είναι 
πάνω ή κοντά στο πρόσωπό του ή τον λαιμό του, 
χρησιμοποιήστε τον ιμάντα του ώμου χωρίς το βοη-
θητικό κάθισμα. Επίσης υπάρχουν πολλοί τύποι παι-
δικών καθισμάτων που διατίθενται για μεγαλύτερα 
παιδιά τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
μέγιστη προστασία.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ελέγξτε ποιες είναι οι νομικές απαιτήσεις που ισχύ-
ουν στην περιοχή σας. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει νομική απαίτηση για την χρήση παιδι-
κού καθίσματος με βάση το ύψος και την ηλικία. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Παιδικά καθί-
σματα» πιο κάτω.

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά θα πρέπει πά-
ντα να τοποθετούνται σε κατάλληλο παιδικό 
κάθισμα όταν επιβαίνουν στο όχημα. Εάν 
δεν χρησιμοποιήσετε παιδικό κάθισμα μπο-
ρεί να έχετε σαν αποτέλεσμα σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.

• Τα παιδιά και τα βρέφη δεν θα πρέπει ποτέ 
να μεταφέρονται στην αγκαλιά σας. Είναι 
αδύνατον ακόμη και για τον πιο δυνατό ενή-
λικα να αντισταθεί στις δυνάμεις που ανα-
πτύσσονται σε ένα σοβαρό ατύχημα. Το 
παιδί μπορεί να συνθλιβεί ανάμεσα στον 
ενήλικα και τμήματα του αυτοκινήτου. Επί-
σης μην φοράτε την ίδια ζώνη ασφαλείας 
γύρω από τον εαυτό σας και ένα παιδί.

• Τα βρέφη και τα παιδιά χρειάζονται ειδική 
προστασία. Οι ζώνες ασφαλείας του αυτοκι-
νήτου μπορεί να μην τους εφαρμόζουν σω-

SSS0099Z
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στά. Ο ιμάντας του ώμου μπορεί να περνάει 
πολύ κοντά από το πρόσωπο ή τον λαιμό. Ο 
ιμάντας της μέσης μπορεί να μην εφαρμόζει 
πάνω στους μικρούς γοφούς τους. Σε περί-
πτωση ατυχήματος μία ζώνη ασφαλείας που 
δεν εφαρμόζει σωστά θα μπορούσε να προ-
καλέσει σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

• Η NISSAN συνιστά να τοποθετούνται τα παι-
δικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα. Σύμφωνα 
με τις στατιστικές των ατυχημάτων, τα παι-
διά είναι ασφαλέστερα όταν είναι σωστά 
προσδεμένα στο πίσω κάθισμα παρά στο 
μπροστινό κάθισμα.

• Παιδικά καθίσματα ειδικά σχεδιασμένα για 
βρέφη ή μικρά παιδιά διατίθενται από διά-
φορους κατασκευαστές. Όταν επιλέγετε 
ένα παιδικό κάθισμα τοποθετήστε το παιδί 
σας σε αυτό και ελέγξτε τις διάφορες ρυθμί-
σεις για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθι-
σμα ταιριάζει στο παιδί σας. Να χρησιμοποι-
είτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή 
για την τοποθέτηση και την χρήση.

• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή του παιδικού καθίσματος για την 
τοποθέτηση και την χρήση. Επιλέξτε ένα 
παιδικό κάθισμα κατάλληλο για το παιδί και 
το αυτοκίνητο. Μπορεί να μην είναι δυνατό 
να τοποθετήσετε κάποιους τύπους καθι-
σμάτων στο αυτοκίνητό σας.

• Ελέγξτε το παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητό σας 
για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατό με το σύ-
στημα των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινήτου.

• Για παιδικό κάθισμα με την όψη μπροστά, 
ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντες του

ώμου δεν περνάει πολύ κοντά στο πρόσωπο 
ή τον λαιμό του παιδιού.

• Ποτέ μην  τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα με 
την όψη πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού 
χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθείτε ότι έχει 
απενεργοποιηθεί ο αερόσακος του συνοδη-
γού. Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι εξοπλι-
σμένο με ένα χειροκίνητο ή αυτόματο σύστη-
μα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού. 
Όταν υπάρχει χειροκίνητο  σύστημα απενερ-
γοποίησης αερόσακου συνοδηγού, ο διακό-
πτης του αερόσακου θα πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί για να απενεργοποιήσετε τον αερό-
σακο του συνοδηγού (Για λεπτομέρειες δείτε 
το «Αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης αε-
ρόσακου συνοδηγού (όπου υπάρχει)» και το 
«Χειροκίνητο σύστημα απενεργοποίησης αε-
ρόσακου συνοδηγού (όπου υπάρχει)» παρα-
κάτω σε αυτό το κεφάλαιο). Θα πρέπει να 
ανάψει το ενδεικτικό φως ανενεργού αερόσα-
κου συνοδηγού . Σε μία μετωπική σύ-
γκρουση, οι μπροστινοί αερόσακοι ανοίγουν 
με μεγάλη δύναμη. Ένας μπροστινός αερόσα-
κος που ανοίγει θα  μπορούσε να τραυματίσει 
σοβαρά ή να σκοτώσει το παιδί σας.

• Οι ρυθμιζόμενες πλάτες των καθισμάτων θα 
πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να ταιριά-
ζουν στο παιδικό κάθισμα. Ωστόσο, θα πρέ-
πει να είναι όσο το δυνατόν σε όρθια θέση.

• Εάν το παιδικό κάθισμα είναι εξοπλισμένο 
με κλιπ συγκράτησης, βεβαιωθείτε ότι το 
κλιπ έχει δεθεί καλά στην ζώνη ασφαλείας 
του αυτοκινήτου. Εάν το κλιπ συγκράτησης 
δεν χρησιμοποιηθεί, μπορεί να προκληθούν

τραυματισμοί από την μετακίνηση προς τα 
πλάγια του παιδικού καθίσματος στην διάρ-
κεια του φρεναρίσματος ή στις στροφές.

• Μετά την τοποθέτηση του παιδικού καθί-
σματος ελέγξτε την σταθερότητά του πριν 
τοποθετήσετε το παιδί σε αυτό. Κουνήστε 
το προς τα αριστερά και δεξιά. Προσπαθή-
στε να το τραβήξετε απότομα μπροστά και 
δείτε αν το συγκρατεί η ζώνη. Το παιδικό 
κάθισμα δεν θα πρέπει να μετακινηθεί πε-
ρισσότερο από 25 χιλιοστά. Εάν το κάθισμα 
δεν είναι ασφαλισμένο, σφίξτε την ζώνη όσο 
χρειάζεται ή βάλτε το κάθισμα σε άλλη θέση 
και ελέγξτε ξανά.

• Εάν το παιδικό κάθισμα δεν έχει δεθεί σω-
στά, ο κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 
σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου 
φρεναρίσματος αυξάνεται σημαντικά.

• Η ακατάλληλη χρήση του παιδικού καθίσμα-
τος μπορεί να αυξήσει τους τραυματισμούς 
στο βρέφος ή το παιδί και τους άλλους επι-
βάτες του αυτοκινήτου.

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθι-
σμα κρατήστε το ασφαλισμένο με το σύστη-
μα ISOFIX ή με την ζώνη ασφαλείας. Με τον 
τρόπο αυτό δεν θα μπορεί να εκτιναχτεί 
προς τα εμπρός στην περίπτωση απότομου 
φρεναρίσματος ή ατυχήματος.

Η Nissan συνιστά τα βρέφη και τα μικρά παιδιά να 
κάθονται σε παιδικό κάθισμα. Θα πρέπει να επιλέξε-
τε ένα παιδικό κάθισμα που ταιριάζει στο αυτοκίνητό 
σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευ-
αστή του για την τοποθέτηση και την χρήση του. 
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Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί τύποι παιδικών καθισμά-
των που διατίθενται για μεγαλύτερα παιδιά και θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για μέγιστη προστασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να θυμάστε ότι όταν το παιδικό κάθισμα είναι 
κλεισμένο μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να ζε-
σταθεί πάρα πολύ. Πριν βάλετε το παιδί σας να 
καθίσει στο παιδικό κάθισμα, ελέγξτε την επιφά-
νεια του υφάσματος και τις πόρπες μήπως καίνε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ISOFIX
Όταν επιλέγετε παιδικό κάθισμα, θα πρέπει να έχε-
τε κατά νου τα ακόλουθα:

• Επιλέξτε ένα παιδικό κάθισμα που να πληροί τις 
πιο πρόσφατες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές της 
Οδηγίας 44.04 ΕΕ.

• Βάλτε το παιδί σας να καθίσει στο παιδικό κάθι-
σμα και ελέγξτε τις διάφορες ρυθμίσεις για να 
βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα ταιριάζει στο 
παιδί σας. Ακολουθείτε πάντα όλες τις συνιστώ-
μενες διαδικασίες.

• Ελέγξτε το παιδικό κάθισμα μέσα στο αυτοκίνη-
τό σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατό με 
το σύστημα των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινή-
του σας.

• ∆είτε τους πίνακες που ακολουθούν σε αυτό το 
τμήμα για την λίστα με τις συνιστώμενες θέσεις 
τοποθέτησης των εγκεκριμένων για το αυτοκίνη-
τό σας παιδικών καθισμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα παιδικά καθίσματα που είναι εγκεκριμένα από 
την Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης Νο. 44.04 ή τον 
κανονισμό Η.Ε. Νο. 44 φέρουν εμφανώς την έν-
δειξη με τις κατηγορίες όπως, Universal, Semi-
universal ή ISOFIX.

Γκρουπ βάρους για τα παιδικά καθίσματα

Γκρουπ βάρους Βάρος παιδιού

Γκρουπ 0 Έως 10 κιλά

Γκρουπ 0+ Έως 13 κιλά

Γκρουπ Ι 9 έως 18 κιλά

Γκρουπ ΙΙ 15 έως 25 κιλά

Γκρουπ ΙΙΙ 22 έως 36 κιλά

Παραδείγματα τύπων παιδικών καθισμάτων:

Παιδικό κάθισμα κατηγοριών 0 και 0+

Παιδικό κάθισμα κατηγοριών 0+ και Ι

Παιδικό κάθισμα κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ

JVR0371XZ

JVR0372XZ

JVR0373XZ
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∆εξιοτίμονα αυτοκίνητα:

Ανάβει η ένδειξη σβηστού αερόσακου συνοδηγού

(1) Κάθισμα συνοδηγού

(2) Σειρά 2: αριστερό εξωτερικό κάθισμα

(3) Σειρά 2: κεντρικό κάθισμα

(4) Σειρά 2: δεξιό εξωτερικό κάθισμα

Κατάλληλο για ένα παιδικό κάθισμα 
universal που δένεται με την ζώνη 
ασφαλείας του αυτοκινήτου

Κατάλληλο για παιδικό κάθισμα i-Size 
και ISOFIX

Απαγορεύεται η τοποθέτηση παιδικού 
καθίσματος με την όψη πίσω

Καθίσματα εξοπλισμένα με άνω ιμά-
ντα πρόσδεσης

a:  Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος στην όρθια 
θέση.

b:  Ρυθμίστε την ανύψωση της βάσης του καθίσμα-
τος στην πιο πάνω θέση.

c:  Ρυθμίστε την θέση του καθίσματος όσο το δυνα-
τόν πιο πίσω.

e:  Μετακινήστε το προσκέφαλο του καθίσματος στην 
πιο πάνω θέση ή βγάλτε το (και αποθηκεύστε το 
με ασφάλεια) εάν παρεμβαίνει στο παιδικό κάθι-
σμα. Μην αφαιρείτε τα προσκέφαλα των καθισμά-
των όταν χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικό κάθισμα.

Ανάβει η ένδειξη σβηστού αερόσακου συνοδηγού

Επιλέγοντας το σύστημα παιδικού καθίσματος για κάθε θέση του αυτοκινήτου

NIC4124
NIC4125



22 Ασφάλεια – καθίσματα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο σύστημα συγκράτησης 

Αριστεροτίμονα αυτοκίνητα:

Ανάβει η ένδειξη σβηστού αερόσακου συνοδηγού

Ανάβει η ένδειξη σβηστού αερόσακου συνοδηγού

(1) Κάθισμα συνοδηγού

(2) Σειρά 2: αριστερό εξωτερικό κάθισμα

(3) Σειρά 2: κεντρικό κάθισμα

(4) Σειρά 2: δεξιό εξωτερικό κάθισμα

Κατάλληλο για ένα παιδικό κάθισμα 
universal που δένεται με την ζώνη 
ασφαλείας του αυτοκινήτου

Κατάλληλο για παιδικό κάθισμα i-Size 
και ISOFIX

Απαγορεύεται η τοποθέτηση παιδικού 
καθίσματος με την όψη πίσω

Καθίσματα εξοπλισμένα με άνω ιμά-
ντα πρόσδεσης

a:  Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος στην όρθια 
θέση.

b:  Ρυθμίστε την ανύψωση της βάσης του καθίσμα-
τος στην πιο πάνω θέση.

c:  Ρυθμίστε την θέση του καθίσματος όσο το δυνα-
τόν πιο πίσω.

e:  Μετακινήστε το προσκέφαλο του καθίσματος στην 
πιο πάνω θέση ή βγάλτε το (και αποθηκεύστε το 
με ασφάλεια) εάν παρεμβαίνει στο παιδικό κάθι-
σμα. Μην αφαιρείτε τα προσκέφαλα των καθισμά-
των όταν χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικό κάθισμα.

NIC4126
NIC4127
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Κατηγορία, μέγεθος και θέση παιδικού καθίσματος:

Ηλικία 
(περίπου)

Βάρος 
(περίπου)

Ύψος 
(περίπου)

Κατηγορία βά-
ρους παιδικού 
καθίσματος

Συνιστώμενο παιδι-
κό κάθισμα

Κατάλληλο κάθισμα του αυτοκινήτου για το παιδικό κάθισμα

(1) Ενεργός 
αερόσακος

(1) ** Αερόσα-
κος σβηστός

(2)** (3)** (4)**

0-12 μηνών Έως 10 κιλά Έως 75 εκα-
τοστά

0 Britax Romer 
Babysafe Plus + 
ISOFIX Base Maxi 
Cosi Cabriofix + 
Isofix Base

Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι

0-18 μηνών Έως 13 κιλά Έως 85 εκα-
τοστά

0+
Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι

9 μηνών – 4 
ετών

9-18 κιλά 10 – 100 
εκατοστά

Ι Britax Romer Duo 
Plus

Όχι
Ναι 

(ζώνη μόνο)
Ναι

Ναι (ζώνη 
μόνο)

Ναι

Britax Trifix 2 i-Size Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι

4 – 6 ετών 15 – 25 κιλά 100 – 125 
εκατοστά

ΙΙ Romer KidFix2 R 
(όψη μπροστά)*

Όχι
Ναι 

(ζώνη μόνο)
Ναι

Ναι (ζώνη 
μόνο)

Ναι

6 – 10 ετών 22 – 36 κιλά Πάνω από 
125 εκατο-
στά

ΙΙΙ Romer KidFix R 
(όψη μπροστά)* Όχι

Ναι 
(ζώνη μόνο)

Ναι
Ναι (ζώνη 
μόνο)

Ναι

*: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον οδηγό ασφάλισης της πλάτης του καθίσματος και του ιμάντα μέσης. Σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η πλάτη του καθίσματος τότε δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ο οδηγός ασφάλισης.

**: Μετακινήστε το προσκέφαλο του καθίσματος στην πιο πάνω θέση ή βγάλτε το (και αποθηκεύστε το κατάλληλα) εάν παρεμβάλλεται με το παιδικό κάθισμα. Μην αφαιρείτε το προσκέ-
φαλο του καθίσματος όταν χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικό κάθισμα.
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Λεπτομερείς πληροφορίες για του κατασκευαστές των παιδικών καθισμάτων:

Θέση αυτοκινήτου
Μπροστά 2η σειρά

(1) (2) (3) (4)

Αερόσακος 
ενεργός

Αερόσακος 
κλειστός** Αριστερά** Κέντρο ** *** ∆εξιά**

Θέση κατάλληλη για universal με ζώνη ασφαλείας (ναι/όχι) Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι

Θέση για i-Size (ναι/όχι) Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι

Θέση κατάλληλη για στερέωση με την ζώνη μέσης (L1/L2) - - - - -

Η μεγαλύτερη με καταλληλότητα για στερέωση με την όψη πίσω (R1/R2X/R2/R3) - - R3 - R3

Η μεγαλύτερη με καταλληλότητα για στερέωση με την όψη μπροστά (F2X/F2/F3) - - F3 - F3

Η μεγαλύτερη με καταλληλότητα για στερέωση βοηθητικού καθίσματος(Β2/Β3) - - B3 - B3

**:  Μετακινήστε το προσκέφαλο του καθίσματος στην πιο πάνω θέση ή βγάλτε το (και αποθηκεύστε το κατάλληλα) εάν παρεμβάλλεται με το παιδικό κάθισμα. Μην 
αφαιρείτε το προσκέφαλο του καθίσματος όταν χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικό κάθισμα.

***: Ακατάλληλο για σύστημα παιδικού καθίσματος με πόδι στήριξης
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην  τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα με 
την όψη πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού χωρίς 
προηγουμένως να βεβαιωθείτε ότι έχει απενερ-
γοποιηθεί ο αερόσακος του συνοδηγού. Το αυτο-
κίνητο μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα χειρο-
κίνητο ή αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης 
αερόσακου συνοδηγού. Όταν υπάρχει χειροκίνη-
το  σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνο-
δηγού, ο διακόπτης του αερόσακου θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε τον 
αερόσακο του συνοδηγού (Για λεπτομέρειες δεί-
τε το «Αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης αε-
ρόσακου συνοδηγού (όπου υπάρχει)» και το «Χει-
ροκίνητο σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου 
συνοδηγού (όπου υπάρχει)» παρακάτω σε αυτό 
το κεφάλαιο). Θα πρέπει να ανάψει το ενδεικτικό 
φως ανενεργού αερόσακου συνοδηγού . Σε 
μία μετωπική σύγκρουση, οι μπροστινοί αερόσα-
κοι ανοίγουν με μεγάλη δύναμη. Ένας μπροστι-
νός αερόσακος που ανοίγει θα  μπορούσε να 
τραυματίσει σοβαρά ή να σκοτώσει το παιδί σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα παιδικά καθίσματα που είναι εγκεκριμένα από 
την Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης Νο. 44.04 ή τον 
κανονισμό Η.Ε. Νο. 44 φέρουν εμφανώς την έν-
δειξη με τις κατηγορίες όπως, Universal, Semi-
universal ή ISOFIX.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ISOFIX
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με ειδικά ση-
μεία στερέωσης που χρησιμοποιούνται για τα παιδι-
κά καθίσματα ISOFIX.

Θέση των σημείων κάτω στερέωσης του 
ISOFIX
Τα σημεία κάτω στερέωσης του ISOFIX παρέχονται 
για να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα μόνο στις 
πίσω εξωτερικές θέσεις. Μην προσπαθήσετε να 
τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα στην κεντρική 
θέση χρησιμοποιώντας τις θέσεις ISOFIX. 

Θέσεις σημείων στερέωσης ISOFIX πίσω

Αφαίρεση καλύμματος ISOFIX (πίσω καθίσματα)

Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται κάτω από 
τα καλύμματα με την ετικέτα ISOFIX στο κάτω μέρος 
της ταπετσαρίας του πίσω καθίσματος όπως φαίνε-
ται στις εικόνες. Για να έχετε πρόσβαση στα σημεία 
στερέωσης ISOFIX βάλτε το δάχτυλό σας στο κά-
λυμμα και τραβήξτε το έξω.

Προσαρτήματα στήριξης παιδικού 
καθίσματος ISOFIX

Προσάρτημα στήριξης

Τα παιδικά καθίσματα ISOFIX συμπεριλαμβάνουν 
δύο προσαρτήματα με εγκοπές που μπορούν να 
συνδεθούν στους δύο γάντζους που βρίσκονται στο 
κάθισμα. Ελέγξτε το παιδικό σας κάθισμα για την ετι-
κέτα που αναφέρει ότι είναι συμβατό με πρόσδεση 
παιδικού καθίσματος ISOFIX. Η πληροφορία αυτή 
μπορεί επίσης να βρίσκεται στις οδηγίες που παρέ-
χονται από τον κατασκευαστή του καθίσματος.

Τα παιδικά καθίσματα ISOFIX σε γενικές γραμμές 
απαιτούν την χρήση ιμάντα πρόσδεσης στο πάνω μέ-
ρος η μονάδων που αποτρέπουν την περιστροφή 
όπως είναι  τα πόδια στήριξης. Όταν τοποθετείτε το 
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παιδικό κάθισμα ISOFIX διαβάστε προσεκτικά και ακο-
λουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το βιβλίο και εκείνες 
που σας παρέχονται με το παιδικό κάθισμα. ∆είτε το 
«Σύστημα παιδικού καθίσματος ISOFIX» παρακάτω.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Το αυτοκίνητό σας είναι σχεδιασμένο να δέχεται ένα 
παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμά του. Όταν τοπο-
θετείτε το παιδικό κάθισμα διαβάστε προσεκτικά και 
ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το βιβλίο και εκεί-
νες που σας παρέχονται με το παιδικό κάθισμα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Tα σημεία πρόσδεσης του παιδικού καθί-
σματος είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέ-
χουν μόνο τα φορτία εκείνα που προέρχο-
νται από ένα σωστά τοποθετημένο παιδικό 
κάθισμα. ∆εν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
χρησιμοποιούνται για ζώνες ασφαλείας ενη-
λίκων, καλωδιώσεις ή εξοπλισμό του αυτοκι-
νήτου. Εάν το κάνετε μπορεί να πάθουν ζη-
μιά τα σημεία πρόσδεσης παιδικού καθί-
σματος. Το παιδικό κάθισμα μπορεί να μην 
τοποθετηθεί σωστά με την χρήση του χαλα-
σμένου σημείου πρόσδεσης και το παιδί 
μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή να σκοτω-
θεί σε περίπτωση πρόσκρουσης.

• Ο πάνω ιμάντας πρόσδεσης του παιδικού 
καθίσματος μπορεί να πάθει ζημιά από την 
επαφή με την πίσω εταζέρα ή τα αντικείμε-
να στον χώρο φόρτωσης. Αφαιρέστε τηνπί-
σω εταζέρα από το αυτοκίνητο ή ασφαλίστε 

τη στον χώρο των αποσκευών. Επίσης, ασφα-
λίστε οποιαδήποτε αντικείμενα στον χώρο 
αποσκευών. ∆είτε το «Πίσω εταζέρα» στο κε-
φάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια». Το παιδί 
σας θα μπορούσε να τραυματιστεί σοβαρά ή 
να σκοτωθεί σε περίπτωση σύγκρουσης εάν 
ο πάνω ιμάντας πρόσδεσης έχει πάθει ζημιά.

Θέση πρόσδεσης
Σημεία στερέωσης πίσω καθισμάτων:

Οι θέσεις στερέωσης βρίσκονται στην πλάτη πίσω 
από τις εξωτερικές θέσεις και θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται μόνο για παιδικά καθίσματα στις πίσω 
εξωτερικές θέσεις.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ISOFIX

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Τοποθετείτε τα παιδικά καθίσματα που είναι 
συμβατά με το σύστημα ISOFIX μόνο στα

καθορισμένα σημεία.  Για τις κάτω θέσεις 
στερέωσης του ISOFIX δείτε το «Θέσεις στε-
ρέωσης του ISOFIX» πιο πριν. Εάν το παιδι-
κό κάθισμα δεν έχει ασφαλίσει καλά, το παι-
δί σας μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή να 
σκοτωθεί σε περίπτωση ατυχήματος.

• Μην τοποθετείτε παιδικό κάθισμα που απαι-
τεί την χρήση άνω ιμάντα πρόσδεσης σε 
θέσεις του αυτοκινήτου που δεν έχουν στε-
ρέωση με πάνω ιμάντα πρόσδεσης.

• Μην τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στην 
πίσω κεντρική θέση με την χρήση των κάτω 
σημείων πρόσδεσης ISOFIX. Το παιδικό κά-
θισμα δεν θα ασφαλίσει σωστά.

• Ελέγξτε τις κάτω θέσεις βάζοντας τα δάχτυ-
λά σας στην περιοχή στήριξης και ψάχνο-
ντας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
εμπόδια πάνω στα σημεία πρόσδεσης 
ISOFIX, όπως ιμάντας ζώνης ασφαλείας ή 
υλικό ταπετσαρίας καθίσματος. Το παιδικό 
κάθισμα δεν θα ασφαλίσει σωστά εάν παρε-
μποδίζονται οι θέσεις στερέωσης ISOFIX.

• Οι γάντζοι του συστήματος ISOFIX είναι 
σχεδιασμένοι να αντέχουν μόνο στα φορτία 
που εφαρμόζονται από ένα σωστά τοποθε-
τημένο παιδικό κάθισμα. Σε καμία περίπτω-
ση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
ζώνη ασφαλείας ενηλίκων, καλωδιώσεις ή 
άλλα στοιχεία ή εξοπλισμό του αυτοκινήτου.
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Τοποθέτηση στα πίσω εξωτερικά καθίσματα
Με την όψη μπροστά:

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθί-
σματος. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τοπο-
θετήστε το παιδικό κάθισμα με την όψη μπροστά 
στις πίσω εξωτερικές θέσεις με την χρήση ISOFIX:

Βήματα 1 και 2

1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθι-
σμα του αυτοκινήτου (1).

2. Ασφαλίστε τα σημεία πρόσδεσης του παιδικού 
καθίσματος στα κάτω σημεία στερέωσης ISOFIX 
(2).

3. Η πλάτη του παιδικού καθίσματος θα πρέπει να 
ασφαλίσει πάνω στην πλάτη του καθίσματος του 
αυτοκινήτου. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε ή βγάλτε 
το προσκέφαλο του καθίσματος για να έχετε 
σωστή εφαρμογή του παιδικού καθίσματος. 
(∆είτε το «Προσκέφαλα καθισμάτων» πιο πριν). 
Εάν βγάλετε το προσκέφαλο του καθίσματος, 
ασφαλίστε το κατάλληλα. Βεβαιωθείτε ότι τοπο-

θετήσατε το προσκέφαλο του καθίσματος όταν 
αφαιρέσετε το παιδικό κάθισμα. Εάν η θέση του 
αυτοκινήτου δεν έχει ρυθμιζόμενο προσκέφαλο 
καθίσματος και αυτό εμποδίζει το παιδικό κάθι-
σμα, δοκιμάστε άλλη θέση στο αυτοκίνητο ή με 
άλλο παιδικό κάθισμα.

4. Κοντύνετε το προσάρτημα με την εγκοπή για να 
σφίξει σταθερά το παιδικό κάθισμα, πιέστε προς 
τα κάτω (3) και πίσω (4) σταθερά στο κέντρο του 
παιδικού καθίσματος με το γόνατό σας για να 
πιέστε την ταπετσαρία του αυτοκινήτου και την 
πλάτη του καθίσματος.

5. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι εξοπλισμένο με 
πάνω ιμάντα πρόσδεσης, οδηγείστε τον ιμάντα 
και ασφαλίστε τον στο σημείο στερέωσής του. 
(∆είτε το «Στερέωση παιδικού καθίσματος» πιο 
πριν).

6. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι εξοπλισμένο με 
άλλη μονάδα αποφυγής περιστροφής όπως πόδι 
στήριξης, χρησιμοποιήστε την αντί για τον άνω 

ιμάντα πρόσδεσης ακολουθώντας τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος.

7. ∆οκιμάστε το παιδικό κάθισμα πριν τοποθετήσε-
τε το παιδί σε αυτό (5). Σπρώξτε το παιδικό κά-
θισμα από την μία πλευρά στην άλλη και τρα-
βήξτε το μπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρί-
ζετε καλά στην θέση του.

8. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθι-
σμα είναι σωστά ασφαλισμένο πριν από κάθε 
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι χαλαρό, 
επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7.

Βήμα 4 Βήμα 7
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Με την όψη πίσω:

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθί-
σματος. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τοπο-
θετήστε το παιδικό κάθισμα με την όψη πίσω στις 
πίσω εξωτερικές θέσεις με την χρήση ISOFIX:

Βήματα 1 και 2

1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθι-
σμα του αυτοκινήτου (1).

2. Ασφαλίστε τα σημεία πρόσδεσης του παιδικού κα-
θίσματος στα κάτω σημεία στερέωσης ISOFIX (2).

Βήμα 3

3. Κοντύνετε το προσάρτημα με την εγκοπή για να 
σφίξει σταθερά το παιδικό κάθισμα, πιέστε προς 
τα κάτω (3) και πίσω (4) σταθερά στο κέντρο του 
παιδικού καθίσματος με το χέρι σας για να πιέ-
στε την ταπετσαρία του αυτοκινήτου και την 
πλάτη του καθίσματος. Εάν υπάρχει οποιαδήπο-
τε επαφή ανάμεσα στο παιδικό κάθισμα και το 
κάθισμα του αυτοκινήτου μπροστά του, σύρετε 
το κάθισμα του αυτοκινήτου προς τα εμπρός 
ώσπου να μην υπάρχει επαφή.

4. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι εξοπλισμένο με 
πάνω ιμάντα πρόσδεσης, οδηγείστε τον ιμάντα και 
ασφαλίστε τον στο σημείο στερέωσής του. (∆είτε 
το «Στερέωση παιδικού καθίσματος» πιο πριν).

5. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι εξοπλισμένο με 
άλλη μονάδα αποφυγής περιστροφής όπως πόδι 
στήριξης, χρησιμοποιήστε την αντί για τον άνω 
ιμάντα πρόσδεσης ακολουθώντας τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος.

Βήμα 6

6. ∆οκιμάστε το παιδικό κάθισμα πριν τοποθετήσε-
τε το παιδί σε αυτό (5). Σπρώξτε το παιδικό κά-
θισμα από την μία πλευρά στην άλλη και τρα-

βήξτε το μπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρί-
ζετε καλά στην θέση του.

7. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθι-
σμα είναι σωστά ασφαλισμένο πριν από κάθε 
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι χαλαρό, 
επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ

Τοποθέτηση στα πίσω καθίσματα
Με την όψη μπροστά:

Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθί-
σματος. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τοπο-
θετήσετε το παιδικό κάθισμα με την όψη μπροστά 
στα πίσω καθίσματα με την χρήση της ζώνης ασφα-
λείας τριών σημείων, χωρίς την λειτουργία αυτόμα-
του κλειδώματος:

1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα 
του αυτοκινήτου (1). Εάν υπάρχει οποιαδήποτε 
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επαφή ανάμεσα στο παιδικό κάθισμα και το κά-
θισμα του αυτοκινήτου μπροστά του, σύρετε το 
κάθισμα του αυτοκινήτου προς τα εμπρός 
ώσπου να μην υπάρχει επαφή.

Βήμα 2

2. Καθοδηγήστε την γλώσσα της ζώνης ασφαλείας 
μέσα από το παιδικό κάθισμα και βάλτε την στην 
πόρπη (2) έως ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι 
αυτή έχει ασφαλίσει.

3. Για να αποφύγετε τον τζόγο στον ιμάντα της ζώ-
νης ασφαλείας είναι απαραίτητο να ασφαλίσετε 
την ζώνη ασφαλείας στην θέση της με τις μονάδες 
ασφάλισης που βρίσκονται στο παιδικό κάθισμα.

Βήμα 4

4. Αφαιρέστε τον πρόσθετο τζόγο από την ζώνη 
ασφαλείας, πατήστε κάτω (3) και πίσω (4) στα-
θερά στο κέντρο που παιδικού καθίσματος με το 
γόνατό σας για να πιέσετε την ταπετσαρία του 
καθίσματος του αυτοκινήτου και την πλάτη του 
καθίσματος ενώ τραβάτε επάνω την ζώνη ασφα-
λείας.

Εάν το παιδικό κάθισμα είναι εξοπλισμένο με 
πάνω ιμάντα πρόσδεσης, καθοδηγήστε τον και 
ασφαλίστε τον στο σημείο στήριξης. (∆είτε το 
«Στερέωση παιδικού καθίσματος» πιο πριν).

Βήμα 5

5.  ∆οκιμάστε το παιδικό κάθισμα πριν τοποθετή-
σετε το παιδί σε αυτό (5). Σπρώξτε το παιδικό 
κάθισμα από την μία πλευρά στην άλλη και τρα-
βήξτε το μπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρί-
ζετε καλά στην θέση του.

6. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθι-
σμα είναι σωστά ασφαλισμένο πριν από κάθε 
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι χαλαρό, 
επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.

Με την όψη πίσω:

Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθί-
σματος. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τοπο-
θετήσετε το παιδικό κάθισμα με την όψη πίσω στα 
πίσω καθίσματα με την χρήση της ζώνης ασφαλείας 
τριών σημείων, χωρίς την λειτουργία αυτόματου 
κλειδώματος:

1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα 
του αυτοκινήτου (1).

Βήμα 2
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2. Καθοδηγήστε την γλώσσα της ζώνης ασφαλείας 
μέσα από το παιδικό κάθισμα και βάλτε την στην 
πόρπη (2) έως ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι 
αυτή έχει ασφαλίσει.

3. Για να αποφύγετε τον τζόγο στον ιμάντα της ζώ-
νης ασφαλείας είναι απαραίτητο να ασφαλίσετε 
την ζώνη ασφαλείας στην θέση της με τις μονά-
δες ασφάλισης που βρίσκονται στο παιδικό κά-
θισμα.

Βήμα 4

4. Αφαιρέστε τον πρόσθετο τζόγο από την ζώνη 
ασφαλείας, πατήστε κάτω (3) και πίσω (4) στα-
θερά στο κέντρο που παιδικού καθίσματος με το 
γόνατό σας για να πιέσετε την ταπετσαρία του 
καθίσματος του αυτοκινήτου και την πλάτη του 
καθίσματος ενώ τραβάτε επάνω την ζώνη ασφα-
λείας.

Βήμα 5

∆οκιμάστε το παιδικό κάθισμα πριν τοποθετήσετε 
το παιδί σε αυτό (5). Σπρώξτε το παιδικό κάθι-
σμα από την μία πλευρά στην άλλη και τραβήξτε 
το μπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρίζετε 
καλά στην θέση του.

6. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθι-
σμα είναι σωστά ασφαλισμένο πριν από κάθε 
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι χαλαρό, 
επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.
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Τοποθέτηση στο κάθισμα του συνοδηγού

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην  τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα 
με την όψη πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού 
χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθείτε ότι 
έχει απενεργοποιηθεί ο αερόσακος του συ-
νοδηγού. Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι εξο-
πλισμένο με ένα χειροκίνητο ή αυτόματο σύ-
στημα απενεργοποίησης αερόσακου συνο-
δηγού. Όταν υπάρχει χειροκίνητο  σύστημα 
απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού, ο 
διακόπτης του αερόσακου θα πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε τον 
αερόσακο του συνοδηγού (Για λεπτομέρειες 
δείτε το «Αυτόματο σύστημα απενεργοποίη-
σης αερόσακου συνοδηγού (όπου υπάρχει)» 
και το «Χειροκίνητο σύστημα απενεργοποίη-
σης αερόσακου συνοδηγού (όπου υπάρχει)» 
παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο). Θα πρέπει 
να ανάψει το ενδεικτικό φως ανενεργού αε-
ρόσακου συνοδηγού . Σε μία μετωπική 
σύγκρουση, οι μπροστινοί αερόσακοι ανοί-
γουν με μεγάλη δύναμη. 

Ένας μπροστινός αερόσακος που ανοίγει 
θα  μπορούσε να τραυματίσει σοβαρά ή να 
σκοτώσει το παιδί σας.

• Η Nissan συνιστά το παιδικό κάθισμα να το-
ποθετείται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινή-
του. Ωστόσο, εάν θα πρέπει να τοποθετήσετε 
το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του συνο-
δηγού, μετακινήστε το κάθισμα του συνοδη-
γού στην τελείως πίσω θέση.

• Τα παιδικά καθίσματα για βρέφη θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με την όψη πίσω και 
για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται στο κάθισμα του συνοδηγού 
όταν ο αερόσακος του συνοδηγού δεν έχει 
απενεργοποιηθεί.

Με την όψη μπροστά:

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθί-
σματος. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τοπο-
θετήσετε το παιδικό κάθισμα με την όψη μπροστά 
στο κάθισμα του συνοδηγού με την χρήση της ζώ-
νης ασφαλείας τριών σημείων:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανάλογα με την προδιαγραφή του, το αυτοκίνητο 
μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα αυτόματο ή ένα 
χειροκίνητο σύστημα απενεργοποίησης αερόσα-
κου συνοδηγού. (Για λεπτομέρειες δείτε το «Αυτό-
ματο σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνο-
δηγού (όπου υπάρχει)» και το «Χειροκίνητο σύστη-
μα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού (όπου 
υπάρχει)» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο).

1. Εάν το παιδικό κάθισμα έχει τοποθετηθεί στο 
κάθισμα του συνοδηγού, ανοίξτε τον διακόπτη 
της μίζας. Θα ανάψει το φως απενεργοποιημέ-
νου αερόσακου συνοδηγού  που βρίσκεται 
στην κονσόλα της οροφής. Εάν ανάβει το φως 

ενεργού αερόσακου συνοδηγού  , δείτε το  
«Πρόσθετο σύστημα συγκράτησης (SRS)» πιο 
κάτω. Βάλτε το παιδικό κάθισμα σε άλλη θέση 
του αυτοκινήτου. Ζητήστε τον έλεγχο του συ-
στήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

SSS0300AZ
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2. Μετακινήστε το κάθισμα στην τελείως πίσω 
θέση (1).

3. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα 
του αυτοκινήτου.

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή του παιδικού καθίσματος για την 
τοποθέτηση και την χρήση.

Βήμα 4 και 5

4. Καθοδηγήστε την γλώσσα της ζώνης ασφαλείας 

μέσα από το παιδικό κάθισμα και βάλτε την στην 
πόρπη (3) έως ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι 
αυτή έχει ασφαλίσει.

5. Για να αποφύγετε τον τζόγο στον ιμάντα της ζώ-
νης ασφαλείας είναι απαραίτητο να ασφαλίσετε 
την ζώνη ασφαλείας στην θέση της με τις μονά-
δες ασφάλισης που βρίσκονται στο παιδικό κά-
θισμα.

6. Αφαιρέστε τον πρόσθετο τζόγο από την ζώνη 
ασφαλείας, πατήστε κάτω (4) και πίσω (5) στα-
θερά στο κέντρο που παιδικού καθίσματος με το 
γόνατό σας για να πιέσετε την ταπετσαρία του 
καθίσματος του αυτοκινήτου και την πλάτη του 
καθίσματος ενώ τραβάτε επάνω την ζώνη ασφα-
λείας.

7. ∆οκιμάστε το παιδικό κάθισμα πριν τοποθετήσε-
τε το παιδί σε αυτό. Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα 
από την μία πλευρά στην άλλη και τραβήξτε το 
μπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρίζετε καλά 
στην θέση του.

Βήμα 7 και 8

8. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθι-
σμα είναι σωστά ασφαλισμένο πριν από κάθε 
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισμα είναι χαλαρό, 
επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8.
Εάν το παιδικό κάθισμα είναι ακόμη χαλαρό, 
μην το χρησιμοποιήσετε. Ελέγξτε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του για την τοποθέτηση και 
την χρήση του. Αναζητήστε συμβουλές από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο για την σωστή τοποθέτηση 
του παιδικού καθίσματος.

Με την όψη πίσω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανάλογα με την προδιαγραφή του, το αυτοκίνητο 
μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα αυτόματο ή ένα 
χειροκίνητο σύστημα απενεργοποίησης αερόσα-
κου συνοδηγού. (Για λεπτομέρειες δείτε το «Αυτό-
ματο σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνο-
δηγού (όπου υπάρχει)» και το «Χειροκίνητο σύστη-
μα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού (όπου 
υπάρχει)» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο).

Εάν πρέπει να τοποθετήσετε ένα παιδικό κάθισμα 
στο κάθισμα του συνοδηγού, ακολουθήστε αυτά τα 

Βήμα 2 Βήμα 6
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βήματα:

1. Εάν το παιδικό κάθισμα έχει τοποθετηθεί στο 
κάθισμα του συνοδηγού, ανοίξτε τον διακόπτη 
της μίζας. Θα ανάψει το φως απενεργοποιημέ-
νου αερόσακου συνοδηγού  που βρίσκεται 
στην κονσόλα της οροφής. Εάν ανάβει το φως 
ενεργού αερόσακου συνοδηγού  , δείτε το  
«Πρόσθετο σύστημα συγκράτησης (SRS)» πιο 
κάτω. Βάλτε το παιδικό κάθισμα σε άλλη θέση 
του αυτοκινήτου. Ζητήστε τον έλεγχο του συ-
στήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Βήματα 2 και 3

2. Μετακινήστε το κάθισμα στην τελείως πίσω 
θέση (1).

3. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα 
του αυτοκινήτου.

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή του παιδικού καθίσματος για την 
τοποθέτηση και την χρήση.

4. Καθοδηγήστε την γλώσσα της ζώνης ασφαλείας 
μέσα από το παιδικό κάθισμα και βάλτε την στην 
πόρπη έως ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι αυτή 
έχει ασφαλίσει. 

Για να αποφύγετε τον τζόγο στον ιμάντα μέσης 
της ζώνης ασφαλείας, ασφαλίστε τον ιμάντα 
του ώμου στην θέση του με το κλιπ ασφάλισης 
(Α). Χρησιμοποιήστε το κλιπ που είναι προσαρ-
τημένο στο σύστημα του παιδικού καθίσματος ή 
ένα που είναι ισάξιο σε διαστάσεις και δύναμη.

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος για 
την διαδρομή της ζώνης.

5. Σύρετε το κάθισμα προς τα εμπρός ώστε η ζώνη 
ασφαλείας να σφίξει τελείως το σύστημα του 
παιδικού καθίσματος και το παιδικό κάθισμα να 
φτάνει στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

6. ∆οκιμάστε το παιδικό κάθισμα πριν τοποθετήσε-
τε το παιδί σε αυτό. Ελέγξτε ότι αυτό δεν  γέρνει 
πολύ από την μία ή την άλλη πλευρά. Προσπα-
θήστε να το τραβήξετε μπροστά και ελέγξτε ότι 
κρατιέται καλά στην θέση του.

Εάν το παιδικό κάθισμα είναι ακόμη χαλαρό, 
μην το χρησιμοποιήσετε. Ελέγξτε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του για την τοποθέτηση και 
την χρήση του. Αναζητήστε συμβουλές από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο για την σωστή τοποθέτηση 
του παιδικού καθίσματος.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (SRS)
Το κεφάλαιο αυτό αφορά το Πρόσθετο Σύστημα 
Συγκράτησης (SRS) και περιέχει σημαντικές πληρο-
φορίες για τους πρόσθετους μπροστινούς αερόσα-
κους οδηγού και του συνοδηγού, τους πλευρικούς 
αερόσακους που είναι τοποθετημένοι στο κάθισμα, 
τους αερόσακους κουρτίνα που είναι τοποθετημέ-
νοι στην οροφή και το σύστημα ζωνών ασφαλείας 
με προεντατήρες. 

Σύστημα μπροστινού αερόσακου
Το σύστημα του μπροστινού αερόσακου αποτελείται 
από ένα Αερόσακο Οδηγού, τοποθετημένο στον κέ-
ντρο του τιμονιού και έναν Αερόσακο Συνοδηγού 
τοποθετημένο στο ταμπλό πάνω από το ντουλαπάκι.

Το σύστημα μπροστινού αερόσακου μπορεί να βοη-
θήσει στην απορρόφηση της δύναμης πρόσκρου-
σης στο κεφάλι και το στέρνο του οδηγού και του 
συνοδηγού σε συγκεκριμένες  υψηλής σφοδρότη-
τας μετωπικές συγκρούσεις, αν και μπορεί να ανοί-
ξει και σε άλλου τύπου συγκρούσεις που είναι πα-
ρόμοιες με εκείνες μίας υψηλής σφοδρότητας με-
τωπικής σύγκρουσης. Η ζημιά του αυτοκινήτου (ή η 
έλλειψή της) δεν είναι πάντα ένδειξη της σωστής 
λειτουργίας των μπροστινών αερόσακων.

Σύστημα πλευρικού αερόσακου (όπου 
υπάρχει) 
Το σύστημα πλευρικού αερόσακου αποτελείται από 
δύο Μπροστινούς Πλευρικούς Αερόσακους που 
βρίσκονται στις πλάτες των μπροστινών καθισμά-
των, δύο Αερόσακους Κουρτίνα που βρίσκονται 
στην ραφή της ταπετσαρίας της οροφής και ανάλο-
γα με τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου έναν 
Μπροστινό Κεντρικό Αερόσακο  (όπου υπάρχει) 
που βρίσκεται στο εσωτερικό της πλάτης του καθί-
σματος του οδηγού.

Το σύστημα του Αερόσακου Κουρτίνα μπορεί να 
βοηθήσει στην απορρόφηση της δύναμης πρό-
σκρουσης στο κεφάλι του οδηγού, τον συνοδηγό 
και τους επιβάτες των πίσω εξωτερικών καθισμά-
των. Το σύστημα του Πλευρικού Αερόσακου μπορεί 
να βοηθήσεις στην απορρόφηση της δύναμης πρό-
σκρουσης στην λεκάνη του οδηγού και του συνοδη-
γού σε συγκεκριμένες υψηλής σφοδρότητας πλευ-
ρικές συγκρούσεις, αν και μπορεί να ανοίξει και σε 
δυνάμεις άλλου τύπου συγκρούσεων εάν αυτές εί-

ναι παρόμοιες με υψηλής σφοδρότητας πλευρική 
σύγκρουση. Μπορεί να μην ανοίξει σε συγκεκριμέ-
νους τύπους συγκρούσεων.  Η ζημιά του αυτοκινή-
του (ή η έλλειψή της) δεν είναι πάντα ένδειξη της 
σωστής λειτουργίας των πλευρικών αερόσακων.

Πρόσθετο Σύστημα Συγκράτησης (Σύστημα 
Αερόσακου) (SRS)
Το Πρόσθετο Σύστημα Συγκράτησης (SRS) είναι 
σχεδιασμένο για να συμπληρώνει την προστασία 
από τις συγκρούσεις που παρέχεται από τις ζώνες 
ασφαλείας και δεν είναι σχεδιασμένο για να τις 
υποκαταστήσει. Οι επιβάτες του αυτοκινήτου θα 
πρέπει πάντα να φοράνε σωστά τις ζώνες ασφαλεί-
ας και ο οδηγός και ο συνοδηγός να κάθονται στην 
κατάλληλη απόσταση από το τιμόνι, το ταμπλό των 
οργάνων και τις ταπετσαρίες των μπροστινών πορ-
τών. Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να κάθονται πάντα 
σε κατάλληλη απόσταση από την ραφή της ταπε-
τσαρίας της οροφής. Για περισσότερες πληροφορί-
ες δείτε τις «Ζώνες ασφαλείας» πιο πριν.

Όταν ανοίγουν οι αερόσακοι μπορεί να ακουστεί 
ένας δυνατός θόρυβος και να ακολουθήσει απελευ-
θέρωση καπνού. Ο καπνός αυτός δεν είναι βλαβερός 
και δεν υποδηλώνει την ύπαρξη φωτιάς. Ωστόσο θα 
πρέπει να προσέχετε να μην τον εισπνεύσετε καθώς 
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και βήχα. Οι επιβά-
τες με ιστορικό αναπνευστικών δυσκολιών, όπως 
άσθμα, θα πρέπει να πάρουν άμεσα καθαρό αέρα.

Οι αερόσακοι, σε συνδυασμό με την χρήση των ζω-
νών ασφαλείας, βοηθούν στην απορρόφηση της 
δύναμης πρόσκρουσης στους επιβάτες. Μπορούν 
να βοηθήσουν να σωθούν ζωές και να μειωθούν οι 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (SRS)
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σοβαροί τραυματισμοί. Ωστόσο, ένας αερόσακος 
που ανοίγει μπορεί να προκαλέσει εκδορές ή άλ-
λους τραυματισμούς. Οι αερόσακοι δεν παρέχουν 
προστασία στο κάτω μέρος του σώματος.

Αφού βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση 
ΟΝ, θα ανάψει το προειδοποιητικό φως του αερό-
σακου. Εάν το σύστημα είναι λειτουργικό, το προ-
ειδοποιητικό φως του αερόσακου θα σβήσει μετά 
από περίπου 7 δευτερόλεπτα.  Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε το «Προειδοποιητικά / Ενδει-
κτικά φώτα και βομβητές» στο κεφάλαιο «2. Όργα-
να και Χειριστήρια».
Ο αερόσακος θα λειτουργήσει μόνο όταν ο διακό-
πτης της μίζας είναι στην θέση ON.

Σωστές (πίσω) θέσεις

Για τους αερόσακους του οδηγού και του συνοδη-
γού:

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Υπό κανονικές συνθήκες οι μπροστινοί αε-
ρόσακοι δεν θα ανοίξουν σε περίπτωση 
πλευρικής σύγκρουσης, σύγκρουσης στο

πίσω μέρος του αυτοκινήτου, τουμπάρισμα ή 
σε ελαφριά μετωπική σύγκρουση. Θα πρέπει 
πάντα να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας σας 
για να μειώσετε τον κίνδυνο ή την σοβαρότη-
τα του τραυματισμού σε διαφορετικά είδη 
ατυχημάτων.

• Οι ζώνες ασφαλείας και οι μπροστινοί αερό-
σακοι είναι πιο αποτελεσματικά όταν κάθεστε 
τελείως πίσω και σε όρθια θέση στο κάθισμα. 
Οι μπροστινοί αερόσακοι ανοίγουν με μεγάλη 
δύναμη. Εάν δεν είστε δεμένοι, γέρνετε μπρο-
στά, κάθεστε στο πλάι ή κατά οποιονδήποτε 
τρόπο εκτός θέσης, διατρέχετε μεγαλύτερο 
κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε περί-
πτωση σύγκρουσης ενώ μπορεί να υποστείτε 
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό από τον αε-
ρόσακο εάν ακουμπάτε πάνω του όταν ανοί-
ξει. Επίσης μπορεί να λάβετε σοβαρό ή θανά-
σιμο τραυματισμό από τον μπροστινό αερό-
σακο εάν ακουμπάτε πάνω του όταν ανοίξει. 
Να κάθεστε πάντα καλά πίσω και να ακου-
μπάτε στην πλάτη του καθίσματος και όσο πιο 
μακριά είναι πρακτικά δυνατό από το τιμόνι. 
Να χρησιμοποιείτε πάντα την ζώνη ασφαλεί-
ας.

• Οι πλευρικοί αερόσακοι και οι αερόσακοι 
κουρτίνα κανονικά δεν θα ανοίξουν στην πε-
ρίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, σύγκρου-
σης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, του-
μπάρισμα ή μικρής σφοδρότητας πλευρική 
σύγκρουση. Να φοράτε πάντα τις ζώνες 
ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο ή την 
σοβαρότητα του τραυματισμού σε περίπτωση 
ατυχήματος.

• Οι ζώνες ασφαλείας, οι μπροστινοί αερόσα-
κοι, οι πλευρικοί αερόσακοι και οι αερόσακοι 
κουρτίνα είναι πιο αποτελεσματικοί όταν κά-
θεστε καλά πίσω και σε όρθια θέση στο κάθι-
σμα.  Οι μπροστινοί αερόσακοι, οι πλευρικοί 
αερόσακοι και οι αερόσακοι κουρτίνα ανοί-
γουν με μεγάλη δύναμη. Εάν εσείς και οι επι-
βάτες σας δεν είστε προσδεμένοι, γέρνετε 
μπροστά, κάθεστε στο πλάι ή εκτός θέσης με 
οποιονδήποτε τρόπο, τότε εσείς και οι επι-
βάτες σας έχετε μεγαλύτερο κίνδυνο τραυ-
ματισμού ή θανάτου σε ατύχημα.

• Μην αφήνετε κανέναν να βάζει τα χέρια, πό-
δια ή πρόσωπό του κοντά στους μπροστι-
νούς αερόσακους, τους πλευρικούς αερόσα-
κους ή τους αερόσακους κουρτίνα, στα πλα-
ϊνά των μπροστινών καθισμάτων ή κοντά 
στην ταπετσαρία στα πλαϊνά της οροφής. 
Μην αφήνετε κανέναν που να κάθετε στα 
μπροστινά καθίσματα να βγάζει τα χέρια του 
έξω από τα παράθυρα ή να ακουμπάει στις 
πόρτες.

• Όταν κάθεστε στο πίσω κάθισμα, μην κρατιέ-
στε από την πλάτη του μπροστινού καθίσμα-
τος. Εάν ανοίξει ο πλευρικός αερόσακος ή ο 
αερόσακος κουρτίνα μπορεί να τραυματι-
στείτε σοβαρά. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή 
στα παιδιά που θα πρέπει να είναι πάντοτε 
σωστά δεμένα.

• Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα στις πλάτες 
των μπροστινών καθισμάτων. Μπορεί να πα-
ρεμποδίσουν το άνοιγμα του αερόσακου
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Τα παιδιά θα μπορούσαν να τραυματιστούν 
σοβαρά ή να σκοτωθούν όταν ανοίξει ο αε-
ρόσακος εάν δεν είναι κατάλληλα προσδεμέ-
να, δείτε το «Παιδικά καθίσματα» πιο πριν.

• Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να επιβαίνουν 
στο αυτοκίνητο χωρίς να φοράνε ζώνη 
ασφαλείας. Επίσης μην να αφήνετε να βγά-
ζουν τα χέρια τους ή το πρόσωπό τους από 
το παράθυρο. Μην επιχειρήσετε να κρατήσε-
τε τα παιδιά στα χέρια σας ή την αγκαλιά σας

1. Μονάδες μπροστινών αερόσακων
2. Μονάδα ελέγχου συστήματος κατηγοριοποίη-
σης επιβατών (όπου υπάρχει)

3. Μονάδα Ελέγχου Αερόσακου (ACU)
4. Αισθητήρας κατηγοριοποίησης επιβάτη (όπου 
υπάρχει) (κάθισμα συνοδηγού)

5. Μονάδες πλευρικού αερόσακου στα μπροστινά 
καθίσματα

6. Αναφλεκτήρες πλευρικών αερόσακων κουρτίνα 

στερεωμένων στην οροφή
7. Μονάδες πλευρικών αερόσακων κουρτίνα στε-
ρεωμένων στην οροφή

8. Αισθητήρας ζώνης πρόσκρουσης
9. Αισθητήρες πίεσης μπροστινής πόρτας (όπου 
υπάρχει)

10. Εξωτερικοί προεντατήρες ιμάντα μέσης (μπρο-
στινά καθίσματα)

11. Ζώνη ασφαλείας με προεντατήρες

SSS0100Z
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12. Μπροστινός πλευρικός αερόσακος στο κέντρο 
των καθισμάτων (όπου υπάρχει)

13. Αισθητήρες Εντοπισμού Επιβατών πίσω καθι-
σμάτων (όπου υπάρχει)

14. ∆ορυφορικοί αισθητήρες (φαίνεται η πλευρά 
του οδηγού, η πλευρά του συνοδηγού είναι πα-
ρόμοια) (όπου υπάρχει)

15. Ζώνη ασφαλείας με προεντατήρες (πίσω εξωτε-
ρικές θέσεις)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο τι-
μόνι. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο 
ανάμεσα στον οδηγό και το τιμόνι. Τα αντικεί-
μενα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυ-
να εάν εκτιναχτούν και να προκαλέσουν 
τραυματισμό εάν ανοίξει ο αερόσακος.

• Αμέσως μετά το άνοιγμα διάφορα εξαρτή-
ματα του συστήματος των αερόσακων μπο-
ρεί να είναι ζεστά. Μην τα ακουμπάτε καθώς 
μπορεί να καείτε.

• ∆εν θα πρέπει να γίνονται μη εξουσιοδοτη-
μένες αλλαγές σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή 
την καλωδίωση του συστήματος των αερό-
σακων. Αυτό για να αποτραπεί το κατά λά-
θος άνοιγμα των αερόσακων ή ζημιά στα 
συστήματα των αερόσακων.

• Μην κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές 
στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου 
σας, το σύστημα ανάρτησης ή το εμπρός 
μέρος του οχήματος. Αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει την λειτουργία των συστημάτων 
του αερόσακου.

• Η ενασχόληση με τα συστήματα του αερόσα-
κου μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό 
τραυματισμό. Σαν ενασχόληση νοούνται και 
οι αλλαγές στο τιμόνι με την τοποθέτηση υλι-
κού πάνω στην στεφάνη του τιμονιού, καθώς 
και η τοποθέτηση πρόσθετης ταπετσαρίας 
γύρω από τα συστήματα του αερόσακου.

• Η εργασία γύρω και πάνω στα συστήματα 
του αερόσακου πρέπει να γίνεται από εξου-
σιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευ-
μένο συνεργείο. Οι καλωδιώσεις των αερό-
σακων δεν πρέπει να τροποποιούνται ή να 
αποσυνδέονται. ∆εν πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται στα συστήματα των αερόσακων μη 
εξουσιοδοτημένος εξοπλισμός ηλεκτρικού 
ελέγχου και μονάδες διάγνωσης.

• Οι σύνδεσμοι των καλωδιώσεων του αερό-
σακου είναι κίτρινοι και/ή πορτοκαλί για εύ-
κολη αναγνώριση.

• Ποτέ μην  τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα 
με την όψη πίσω στο κάθισμα του συνοδη-
γού χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθείτε 
ότι έχει απενεργοποιηθεί ο αερόσακος του 
συνοδηγού. Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι 
εξοπλισμένο με ένα χειροκίνητο ή αυτόματο 
σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συ-
νοδηγού. Όταν υπάρχει χειροκίνητο  σύστη-
μα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδη-
γού, ο διακόπτης του αερόσακου θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε 
τον αερόσακο του συνοδηγού (Για λεπτομέ-
ρειες δείτε το «Αυτόματο σύστημα απενερ-
γοποίησης αερόσακου συνοδηγού (όπου 
υπάρχει)» και το «Χειροκίνητο σύστημα

απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού 
(όπου υπάρχει)» παρακάτω σε αυτό το κε-
φάλαιο). Θα πρέπει να ανάψει το ενδεικτικό 
φως ανενεργού αερόσακου συνοδηγού 

. Σε μία μετωπική σύγκρουση, οι μπρο-
στινοί αερόσακοι ανοίγουν με μεγάλη δύνα-
μη. Ένας μπροστινός αερόσακος που ανοί-
γει θα  μπορούσε να τραυματίσει σοβαρά ή 
να σκοτώσει το παιδί σας..

Σύστημα προεντατήρων ζωνών ασφαλείας
Το σύστημα του προεντατήρα των ζωνών ασφαλείας 
μπορεί να ενεργοποιηθεί με το σύστημα του αερό-
σακου σε συγκεκριμένους τύπους πρόσκρουσης.
Λειτουργώντας με το καρούλι της ζώνης ασφαλείας 
βοηθάει να σφίξει η ζώνη ασφαλείας την στιγμή που 
το αυτοκίνητο εμπλακεί σε συγκεκριμένους τύπους 
πρόσκρουσης, βοηθώντας στην πρόσδεση των επι-
βατών των μπροστινών καθισμάτων. ∆είτε το «Σύ-
στημα προεντατήρα ζώνης ασφαλείας» πιο πριν.

Προειδοποιητικές ετικέτες αερόσακου

NPA1598



38 Ασφάλεια – καθίσματα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο σύστημα συγκράτησης 

1. Προειδοποιητική ταμπέλα αερόσακου: Η προ-
ειδοποιητική ταμπέλα σχετικά με τον αερόσακο, 
είναι τοποθετημένη στην επιφάνεια του σκιαδίου 
του συνοδηγού.

2. Προειδοποιητική ταμπέλα αερόσακου συνο-
δηγού: Η προειδοποιητική ταμπέλα βρίσκεται 
στην εξωτερική πλευρά του ταμπλό στην πλευ-
ρά του συνοδηγού. Επίσης υπάρχουν ραμμένες 
ταμπέλες στα καλύμματα των εμπρός καθισμά-
των.

Αερόσακος συνοδηγού:

Η προειδοποιητική ετικέτα (1) βρίσκεται στο σκιάδιο.

«ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με 
την όψη πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από 
ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά του. Μπορεί να 
προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ στο ΠΑΙ∆Ι».

Το ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ είναι το ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ση-
μείο για τα παιδιά ηλικίας από 12 χρόνων και 
κάτω. Να χρησιμοποιείτε πάντα ζώνες ασφαλείας 
και παιδικά καθίσματα. Για την μέγιστη προστα-
σία σε όλους τους τύπους συγκρούσεων, θα πρέ-
πει να φοράτε πάντα την ζώνη ασφαλείας σας. 
Μην κάθεστε ή γέρνετε περισσότερο από ότι 
χρειάζεται κοντά στο τιμόνι. Μην τοποθετείτε 
αντικείμενα πάνω στον αερόσακο ή ανάμεσα 
στον αερόσακο και σε εσάς. Εάν το προειδοποιη-
τικό φως αερόσακου παραμένει αναμμένο ή ανα-
βοσβήνει όταν βάλετε τον διακόπτη της μίζας 
στην θέση ΟΝ, πηγαίνετε σε εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. Οι 
αερόσακοι μπορούν να αφαιρεθούν και να απορ-

ριφθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε την περιγραφή της 
Ετικέτας Αερόσακου στο τέλος αυτού του βιβλίου.

Στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με αερόσακο 
συνοδηγού να χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με 
την όψη πίσω μόνο στα πίσω καθίσματα.

Όταν τοποθετείτε παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητό 
σας, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή του για την τοποθέτηση. Για πληροφορί-
ες δείτε το «Παιδικά καθίσματα» πιο πριν.

Προειδοποιητικό φως αερόσακου

Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου, που έχει 
την ένδειξη  στο ταμπλό των οργάνων,  ελέγχει 
όλους τους αερόσακους και τις ζώνες ασφαλείας 
με προεντατήρες καθώς και τα σχετικά κυκλώματα. 
Τα κυκλώματα που ελέγχονται από το προειδοποιη-
τικό φως του αερόσακου είναι:

• Ο αισθητήρας της ζώνης πρόσκρουσης

• Οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού

• Οι εμπρός πλευρικοί αερόσακοι

• Ο μπροστά Κεντρικός Αερόσακος (εάν υπάρχει)

• Οι Αερόσακοι Κουρτίνα

• Τα κουρούλια των προεντατήρων των ζωνών 
ασφαλείας

• Οι μπροστινοί ∆ορυφορικοί Αισθητήρες (όπου 
υπάρχει)

• Ο πίσω ∆ορυφορικός Αισθητήρας

• Ο Αισθητήρας Πίεσης Μπροστινής Πόρτας 
(όπου υπάρχει)

• Η μονάδα του αισθητήρα διάγνωσης αερόσακου

• Ο αισθητήρας κατηγοριοποίησης επιβατών 
(όπου υπάρχει)

• Η ένδειξη κατάστασης αερόσακου συνοδηγού

Συμπεριλαμβανομένης και όλης της σχετικής καλω-
δίωσης.

Όταν ο διακόπτης της μίζας γυριστεί στην θέση 
ΟΝ το προειδοποιητικό φως του αερόσακου θα 
ανάψει για περίπου 7 δευτερόλεπτα και στην συ-
νέχεια θα σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα 
λειτουργεί.

Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συν-
θήκες, τότε τα συστήματα των αερόσακων και η 
ζώνη ασφαλείας με προεντατήρα χρειάζονται έλεγ-
χο και θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας 
στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή σε εξειδικευμένο συνεργείο:
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• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου παρα-
μένει αναμμένο μετά τα περίπου 7 δευτερόλε-
πτα.

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου αναβο-
σβήνει κατά διαστήματα.

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου δεν 
ανάβει καθόλου.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι αερόσακοι και / ή η 
ζώνη ασφαλείας με προεντατήρα μπορεί να μην λει-
τουργήσουν σωστά. Θα πρέπει να ελεγχθούν και να 
επισκευαστούν. Ελάτε σε επαφή με εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο 
αμέσως. 

ΦΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην  τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα με 
την όψη πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού χω-
ρίς προηγουμένως να βεβαιωθείτε ότι έχει απε-
νεργοποιηθεί ο αερόσακος του συνοδηγού. Το 
αυτοκίνητο μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα 
χειροκίνητο ή αυτόματο σύστημα απενεργοποί-
ησης αερόσακου συνοδηγού. Όταν υπάρχει 
χειροκίνητο  σύστημα απενεργοποίησης αερό-
σακου συνοδηγού, ο διακόπτης του αερόσακου 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να απενεργο-
ποιήσετε τον αερόσακο του συνοδηγού (Για 
λεπτομέρειες δείτε το «Αυτόματο σύστημα απε-
νεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού (όπου 
υπάρχει)» και το «Χειροκίνητο σύστημα απε-
νεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού (όπου 
υπάρχει)» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο). Θα 
πρέπει να ανάψει το ενδεικτικό φως ανενεργού 
αερόσακου συνοδηγού  . Σε μία μετωπική 
σύγκρουση, οι μπροστινοί αερόσακοι ανοίγουν 
με μεγάλη δύναμη. Ένας μπροστινός αερόσα-
κος που ανοίγει θα  μπορούσε να τραυματίσει 
σοβαρά ή να σκοτώσει το παιδί σας. 

Ανάλογα με την προδιαγραφή του αυτοκινήτου, το 
κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να είναι εξοπλισμέ-
νο με έναν αισθητήρα κατηγοριοποίησης επιβάτη 
που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον αερόσακο 
του συνοδηγού, ανάλογα με τον τύπο του επιβάτη ή 
του αντικειμένου που εντοπίζεται πάνω στο κάθισμα 
του συνοδηγού. Η κατάσταση του αερόσακου του 
συνοδηγού (ΟΝ ή OFF) υποδεικνύεται από τα φώτα 

κατάστασης αερόσακου συνοδηγού <PASSENGER 
AIR BAG OFF> (ανενεργός αερόσακος συνοδηγού)

 και <PASSENGER AIR BAG ON> (ενεργός 
αερόσακος συνοδηγού)    που βρίσκονται στην 
κονσόλα της οροφής.

Αφού βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ 
τα φώτα <PASSENGER AIR BAG OFF> (ανενεργός 
αερόσακος συνοδηγού)  ή <PASSENGER AIR 
BAG ON> (ενεργός αερόσακος συνοδηγού)  
αερόσακου θα πρέπει να ανάψουν ταυτόχρονα για 
περίπου 7 δευτερόλεπτα.

Τα ενδεικτικά φώτα εμφανίζουν την κατάσταση του 
αερόσακου του συνοδηγού:

• Εάν ανάβει το ενδεικτικό φως του ενεργού αε-
ρόσακου τότε ο αερόσακος του συνοδηγού εί-
ναι ενεργός. Εάν στην περίπτωση ενός ατυχήμα-
τος πληρούνται όλα τα κριτήρια τότε ο αερόσα-
κος του συνοδηγού θα ανοίξει.

• Εάν ανάβει το ενδεικτικό φως του σβηστού αε-
ρόσακου τότε ο αερόσακος του συνοδηγού εί-
ναι ανενεργός. ∆εν θα ανοίξει σε περίπτωση 
ατυχήματος.
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ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΦΩΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ 
ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ

 ή 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ 
ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ

Άδεια Άδειο κάθισμα συνοδηγού Ανάβει ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

Συνιστώμενο από τη 
Nissan παιδικό κάθισμα

Τσάντα ή παιδικό κάθισμα στο 
κάθισμα του συνοδηγού*

Ανάβει ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

Ενήλικας Ενήλικας στο κάθισμα του συ-
νοδηγού

Ανάβει ΕΝΕΡΓΟΣ

*:  Εάν δεν χρησιμοποιείται εγκεκριμένο σύστημα παιδικού καθίσματος μπορεί ο αερόσακος του συνοδηγού να είναι ενερ-
γός (ανάβει  )

Επιπλέον των παραπάνω, συγκεκριμένα αντικείμενα 
που τοποθετούνται στο κάθισμα του συνοδηγού 
μπορεί να προκαλέσουν την λειτουργία στο προει-
δοποιητικό φως όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την κα-
νονική λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημά-
των αυτού του συστήματος κατηγοριοποίησης επι-
βατών (όπου υπάρχει), παρακαλούμε να δείτε την 
«Αντιμετώπιση προβλημάτων» πιο κάτω.

Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης 
αερόσακου συνοδηγού (όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, το αυτοκίνητο μπο-
ρεί να είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα 
απενεργοποίησης μπροστινού αερόσακου συ-
νοδηγού.

Ο αερόσακος του συνοδηγού είναι σχεδιασμέ-
νος να σβήνει αυτόματα κάτω από ορισμένες-
συνθήκες. ∆ιαβάστε προσεκτικά το παρόν για 
να καταλάβετε πως λειτουργεί. Η σωστή χρήση 
του καθίσματος, της ζώνης ασφαλείας και του 
παιδικού καθίσματος είναι απαραίτητη για την 
πιο αποτελεσματική προστασία. Εάν δεν ακο-
λουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το βιβλίο σχετι-
κά με την χρήση των καθισμάτων, των ζωνών 
ασφαλείας και των παιδικών καθισμάτων μπο-
ρεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ή η σοβαρότητα του 
τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

Προκειμένου να αναγνωρίσει ένα παιδικό κάθισμα 
στο κάθισμα του συνοδηγού το σύστημα αυτόμα-
της απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού κατη-
γοριοποιεί το άτομο στο κάθισμα του συνοδηγού 
χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα κατηγοριοποίη-
σης επιβατών. Ανάλογα με αυτό το αποτέλεσμα, ο 

αερόσακος του συνοδηγού ενεργοποιείται ή απε-
νεργοποιείται. Εάν έχει τοποθετηθεί στο κάθισμα 
του συνοδηγού ένα παιδικό κάθισμα εγκεκριμένο 
από τη Nissan, το ενδεικτικό φως ανενεργού αερό-
σακου συνοδηγού  θα πρέπει να ανάψει μετά 
τον αυτοέλεγχο του συστήματος και να παραμείνει 
αναμμένο. Ο αερόσακος του συνοδηγού είναι ανε-
νεργός.
Ο αισθητήρας κατηγοριοποίησης επιβατών σε αυτό 
το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένος να εντοπίζει τον 
τύπο του επιβάτη ή αντικείμενα στο κάθισμα. Για 
παράδειγμα, εάν είναι ένα εγκεκριμένο παιδικό κά-
θισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου τότε θα 
εντοπιστεί μαζί με το παιδί και θα προκαλέσει το 
σβήσιμο του αερόσακου.
Οι ενήλικες επιβάτες της θέσης του συνοδηγού που 
κάθονται σωστά και χρησιμοποιούν την ζώνη ασφα-
λείας όπως υπογραμμίζεται σε αυτό το βιβλίο, θα 
πρέπει αυτόματα να προκαλέσουν την ενεργοποίη-
ση του αερόσακου συνοδηγού. Ωστόσο εάν ο επι-
βάτης δεν κάθεται σωστά στην βάση του καθίσμα-
τος (για παράδειγμα δεν κάθεται σε όρθια θέση, 
κάθεται στο άκρο του καθίσματος ή με οποιονδήπο-
τε τρόπο είναι εκτός θέσης), αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει την απενεργοποίηση του αερόσακου 
του συνοδηγού από τους αισθητήρες. Να βεβαιώ-
νεστε πάντα ότι κάθεστε και φοράτε την ζώνη 
ασφαλείας σωστά για να έχετε την πιο αποτελεσμα-
τική προστασία από την ζώνη ασφαλείας και τον 
αερόσακο.

Η Nissan συνιστά τα παιδιά πριν την εφηβεία να εί-
ναι κατάλληλα προσδεμένα σε ένα από τα πίσω κα-
θίσματα. Η Nissan συνιστά επίσης να τοποθετού-
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νται κατάλληλα παιδικά καθίσματα και βοηθητικά 
καθίσματα στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό, ο αισθητήρας κατηγοριοποί-
ησης επιβατών είναι σχεδιασμένοι για να λειτουρ-
γούν όπως περιγράφηκε παραπάνω για να απενερ-
γοποιήσουν τον αερόσακο του συνοδηγού για τα 
συνιστώμενα από τη Nissan παιδικά καθίσματα. Εάν 
δεν ασφαλίσετε καλά το παιδικό κάθισμα μπορεί 
αυτό να αναποδογυρίσει ή να μετακινηθεί σε περί-
πτωση ατυχήματος ή απότομου φρεναρίσματος. 
Αυτό μπορεί επίσης να έχει σαν αποτέλεσμα το 
άνοιγμα του αερόσακου σε περίπτωση πρόσκρου-
σης αντί να παραμείνει ανενεργός. (∆είτε το «Παιδι-
κά καθίσματα» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο για την 
σωστή χρήση και τοποθέτηση).

Εάν το κάθισμα του συνοδηγού είναι άδειο, ο αερό-
σακος του συνοδηγού είναι σχεδιασμένος να μην 
ανοίξει σε περίπτωση ατυχήματος. Ωστόσο τα βαριά 
αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στο κάθισμα θα 
μπορούσαν να έχουν σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα 
του αερόσακου εξαιτίας του τρόπου που το αντικεί-
μενο εντοπίζεται από τους αισθητήρες κατηγοριο-
ποίησης επιβατών. Επίσης, άλλες συνθήκες θα μπο-
ρούσαν να έχουν σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα του 
αερόσακου, όπως εάν ένα παιδί στέκεται στο κάθι-
σμα ή εάν στο κάθισμα είναι δύο παιδιά, εάν το κάθι-
σμα είναι υγρό ή εάν είναι μία ηλεκτρική συσκευή 
πάνω στο κάθισμα, αντίθετα με τις οδηγίες στο πα-
ρόν βιβλίο. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τόσο εσείς 
όσο και όλοι οι επιβάτες του αυτοκινήτου κάθεστε 
σωστά και έχετε προσδεθεί κατάλληλα.

Χρησιμοποιώντας το φως κατάστασης του αερόσα-
κου συνοδηγού μπορείτε να παρακολουθήσετε 

πότε ο αερόσακος του συνοδηγού έχει απενεργο-
ποιηθεί αυτόματα.

Εάν κάθεται ένας ενήλικας στο κάθισμα αλλά ανά-
βει το φως απενεργοποιημένου αερόσακου συνο-

δηγού  (δείχνοντας ότι ο αερόσακος του συ-
νοδηγού είναι σβηστός), θα μπορούσε να σημαίνει 
ότι το άτομο αυτό δεν κάθεται σωστά πάνω στο 
κάθισμα. Εάν χρησιμοποιείται κάλυμμα καθίσματος 
ή άλλη ταπετσαρία, αυτό θα μπορούσε επίσης να 
αποτρέπει τον αισθητήρα κατηγοριοποίησης επιβα-
τών από το να εντοπίσει σωστά έναν ενήλικα.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα παιδικό κάθι-
σμα στο κάθισμα του συνοδηγού, το ενδεικτικό φως 
ανενεργού αερόσακου συνοδηγού  μπορεί να 
ανάψει ή όχι, ανάλογα με το μέγεθος του παιδιού 
και τον τύπο του παιδικού καθίσματος που χρησιμο-
ποιείται. Εάν δεν ανάβει το ενδεικτικό φως ανενερ-
γού αερόσακου συνοδηγού  (δείχνοντας ότι ο 
αερόσακος μπορεί να ανοίξει σε περίπτωση πρό-
σκρουσης), αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το παιδικό 
κάθισμα ή η ζώνη ασφαλείας δεν χρησιμοποιούνται 
σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα έχει το-
ποθετηθεί σωστά, η ζώνη ασφαλείας χρησιμοποιεί-
ται σωστά και ο επιβάτης έχει τοποθετηθεί σωστά. 
Εάν δεν ανάβει το ενδεικτικό φως ανενεργού αερό-
σακου συνοδηγού  τοποθετήστε τον επιβάτη 
ή το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα του αυτοκι-
νήτου.

Εάν το ενδεικτικό φως ανενεργού αερόσακου συνο-
δηγού  δεν θα ανάψει ακόμη και όταν πιστεύ-
ετε ότι το παιδικό κάθισμα, ζώνη ασφαλείας και ο 
επιβάτης έχουν τοποθετηθεί σωστά, συνιστάται να 

πάτε το αυτοκίνητό σας σε εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. Το εξου-
σιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή το εξειδικευμένο 
συνεργείο μπορεί να ελέγξει την κατάσταση του 
συστήματος χρησιμοποιώντας ειδικό εργαλείο. 
Ωστόσο, έως ότου επιβεβαιώσετε με το συνεργείο 
σας ότι ο αερόσακος λειτουργεί σωστά, να βάλετε 
τον επιβάτη ή το παιδικό κάθισμα σε μία πίσω θέση 
του αυτοκινήτου.

Το σύστημα του αερόσακου και τα φώτα κατάστα-
σης αερόσακου συνοδηγού θα χρειαστούν λίγα 
δευτερόλεπτα για να καταχωρήσουν μία αλλαγή 
στην κατάσταση του καθίσματος του συνοδηγού. 
Αυτή είναι φυσιολογική λειτουργία του συστήματος 
και δεν δείχνει δυσλειτουργία.

Εάν υπάρξει δυσλειτουργία στο σύστημα του αερό-
σακου του συνοδηγού, το προειδοποιητικό φως 
αερόσακου  που βρίσκεται στην περιοχή των 
μετρητών και δεικτών θα ανάψει (αναβοσβήνει ή μέ-
νει σταθερά αναμμένο). Επίσης, εάν το κάθισμα εί-
ναι βρεγμένο και το σύστημα δεν μπορεί να δουλέ-
ψει σωστά, το σύστημα θα απενεργοποιήσει προ-
σωρινά τον αερόσακου του συνοδηγού και θα ανά-
ψει το προειδοποιητικό φως αερόσακου έως ότου 
να στεγνώσει το κάθισμα. Ζητήστε τον έλεγχο του 
συστήματος. Συνιστάται να επισκεφθείτε εξουσιο-
δοτημένο συνεργείου Nissan ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο.

Κανονική λειτουργία:
Προκειμένου το σύστημα του αισθητήρα κατηγορι-
οποίησης επιβατών να κατηγοριοποιήσει τον επιβά-
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τη του καθίσματος του συνοδηγού, παρακαλούμε 
ακολουθήστε με προσοχή τα βήματα που αναφέρο-
νται παρακάτω.

Προφυλάξεις:
• Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα ή άλλα αντι-
κείμενα δεν πιέζουν το πίσω μέρος της πλάτης 
του καθίσματος.

• Βεβαιωθείτε ότι ο επιβάτης του πίσω καθίσμα-
τος δεν σπρώχνει ή τραβάει την πλάτη του καθί-
σματος του συνοδηγού.

• Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα του συνοδηγού ή η 
πλάτη του καθίσματος δεν πιέζονται πίσω πάνω 
σε ένα αντικείμενο που να βρίσκεται πίσω του, 
πάνω στο κάθισμα ή το πάτωμα.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο 
τοποθετημένο κάτω από το κάθισμα του συνο-
δηγού.

• Βεβαιωθείτε ότι το προσκέφαλο του καθίσματος 
του συνοδηγού δεν έρχεται σε επαφή με την 
οροφή όταν ρυθμίζετε το μπροστινό κάθισμα.

• Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι στεγνό.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρι-
κές μονάδες πάνω στο κάθισμα.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο 
κάθισμα του συνοδηγού πρόσθετα μη γνήσια 
καλύμματα.

• Βεβαιωθείτε ότι οι επιβάτες του καθίσματος δεν 
φοράνε ρούχα με βαριά γέμιση.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά αντικεί-
μενα πάνω στο κάθισμα που θα μπορούσαν να 
κόψουν το κάλυμμα και να κάνουν ζημιά στον 
αισθητήρα

Βήματα:

1. Ρυθμίστε το κάθισμα όπως περιγράφεται. (∆είτε 
το «Καθίσματα» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο). 
Καθίστε σε όρθια θέση, ακουμπώντας στην πλά-
τη του καθίσματος και στο κέντρο του καθίσμα-
τος, με τα πόδια σας να εκτείνονται άνετα στο 
πάτωμα.

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στην 
αγκαλιά σας.

3. ∆έστε την ζώνη ασφαλείας όπως περιγράφεται. 
(∆είτε το «Ζώνες ασφαλείας» πιο πριν). Η κατά-
σταση της πόρπης της ζώνης ασφαλείας του συ-
νοδηγού παρακολουθείται από το σύστημα κατη-
γοριοποίησης επιβατών και χρησιμοποιείται σαν 
δεδομένο για να καθοριστεί η πληρότητα του 
καθίσματος. Για τον λόγο αυτό συνιστάται ο συ-
νοδηγός να δέσει την ζώνη ασφαλείας του.

4. Παραμείνετε σε αυτή την θέση για αρκετά δευ-
τερόλεπτα επιτρέποντας στο σύστημα να κατη-
γοριοποιήσει τον συνοδηγό πριν βάλετε το αυ-
τοκίνητο σε κίνηση.

5. Επιβεβαιώστε την σωστή κατηγοριοποίηση 
ελέγχοντας το φως κατάστασης του αερόσακου 
του συνοδηγού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αισθητήρας του συστήματος κατηγοριοποίη-
σης επιβατών σε αυτό το αυτοκίνητο σε γενικές 
γραμμές διατηρεί την κατηγοριοποίηση κλειδωμέ-
νη κατά την διάρκεια της οδήγησης. Για τον λόγο 
αυτό είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε ότι ο συ-
νοδηγός έχει κατηγοριοποιηθεί σωστά πριν ξεκι-
νήσετε την οδήγηση. Ωστόσο, ο αισθητήρας του 

συστήματος κατηγοριοποίησης επιβατών μπορεί 
να κάνει νέο υπολογισμό της κατηγοριοποίησης 
του επιβάτη κάτω από ορισμένες συνθήκες (τόσο 
κατά την οδήγηση όσο και όταν είστε σταματημέ-
νος), άρα ο συνοδηγός θα πρέπει να παραμένει 
στην θέση του όπως περιγράφεται παραπάνω.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το ενδεικτικό φως ανενεργού αερόσακου 
συνοδηγού  είναι αναμμένο, ο αερόσακος 
του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος. ∆εν 
θα ανοίξει σε περίπτωση ατυχήματος και δεν 
μπορεί να κάνει την λειτουργία προστασίας για 
την οποία προορίζεται. Ένα άτομο στο κάθισμα 
του συνοδηγού θα μπορούσε τότε, για παρά-
δειγμα, να έρθει σε επαφή με το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου, ιδιαίτερα εάν το άτομο αυτό κάθε-
ται πολύ κοντά στο ταμπλό. Αυτό εμπεριέχει 
έναν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού ή ακόμη 
και θανάσιμο τραυματισμό.

Όταν κάθεται κάποιος στην θέση του συνοδη-
γού να βεβαιώνεστε πάντα ότι:

• Η κατηγοριοποίηση του ατόμου στο κάθι-
σμα του συνοδηγού είναι σωστή και ο αερό-
σακος του συνοδηγού είναι ενεργοποιημέ-
νος ή όχι ανάλογα με το άτομο στο κάθισμα 
του συνοδηγού.

• Το κάθισμα του συνοδηγού είναι όσο πιο 
πίσω γίνεται.

• Ο επιβάτης κάθεται σωστά.
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Εάν ασφαλίσετε ένα παιδί στο κάθισμα του συ-
νοδηγού με παιδικό κάθισμα με την όψη πίσω 
και αναμμένο το ενδεικτικό φως ενεργού αερό-
σακου  , ο αερόσακος του συνοδηγού θα 
μπορούσε να ανοίξει σε περίπτωση ατυχήμα-
τος. Το παιδί θα μπορούσε να χτυπηθεί από τον 
αερόσακο. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυ-
ματισμού, πιθανά ακόμη και θανάσιμου. Σε 
αυτή την περίπτωση, να βεβαιώνεστε πάντα ότι 
ο αερόσακος του συνοδηγού είναι ανενεργός. 
Θα πρέπει να ανάβει το ενδεικτικό φως ανενερ-
γού αερόσακου συνοδηγού  .

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Εάν νομίζετε ότι το φως κατάστασης του αερόσα-
κου συνοδηγού είναι λάθος:

1. Εάν ανάβει το φως σβηστού αερόσακου συνο-
δηγού  ενώ επιβαίνει ένας ενήλικος στο 
κάθισμα του συνοδηγού:

Αυτό μπορεί να οφείλετε στις παρακάτω συνθήκες 
που μπορεί να παρεμβαίνουν στους αισθητήρες κα-
τηγοριοποίησης επιβατών:

• Ο επιβάτης δεν κάθετε σε όρθια θέση, ακου-
μπώντας στην πλάτη του καθίσματος και στο 
κέντρο του καθίσματος με τα πόδια του να εκτεί-
νονται άνετα στο πάτωμα.

• Ένα παιδικό κάθισμα ή άλλο αντικείμενο πιέζει 
την πίσω πλευρά της πλάτης του καθίσματος.

• Το κάθισμα είναι βρεγμένο ή νοτισμένο.

• Μία ηλεκτρική συσκευή όπως ένα smartphone ή 
ένα tablet είναι τοποθετημένο στο κάθισμα.

• Χρησιμοποιούνται στο κάθισμα του συνοδηγού 
μη γνήσια καλύμματα καθισμάτων.

• Ο επιβάτης φοράει ρούχα με βαριά γέμιση.

• Ένα επιβάτης από πίσω σπρώχνει ή τραβάει την 
πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού.

• Το κάθισμα του συνοδηγού ή η πλάτη του πιέζο-
νται πάνω σε ένα αντικείμενο πίσω από το κάθι-
σμα ή στο πάτωμα πίσω του.

• Έχει τοποθετηθεί ένα αντικείμενο κάτω από το 
κάθισμα του συνοδηγού.

• Έχει τοποθετηθεί ένα αντικείμενο ανάμεσα στην 
ταπετσαρία του καθίσματος και την κεντρική 
κονσόλα.

• Το προσκέφαλο του καθίσματος του συνοδηγού 
ακουμπάει την οροφή.

Εάν το αυτοκίνητο κινείται, σταματήστε το όταν 
αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Ελέγξτε και διορ-
θώστε οποιαδήποτε από τις παραπάνω συνθήκες. 
Βάλτε πάλι μπροστά το αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα γίνει ένας έλεγχος του συστήματος στην διάρ-
κεια του οποίου το φως κατάστασης του αερόσα-
κου του συνοδηγού θα παραμείνει αρχικά αναμ-
μένο για περίπου 7 δευτερόλεπτα.

Εάν το φως του σβηστού αερόσακου συνοδηγού 
 παραμένει αναμμένο μετά από αυτό, ο επιβά-

της θα πρέπει να αλλάξει κάθισμα και το αυτοκίνητο 
θα πρέπει να ελεγχθεί το ταχύτερο δυνατό. Συνιστά-
ται να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο για αυτό τον λόγο.

2. Εάν το φως ενεργού αερόσακου συνοδηγού   εί-
ναι αναμμένο με ένα παιδικό κάθισμα τοποθετη-
μένο στο κάθισμα του συνοδηγού.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες συνθήκες 
που μπορεί να παρεμβάλλονται στους αισθητήρες 
κατηγοριοποίησης επιβατών:

• Το παιδικό κάθισμα δεν είναι σωστά τοποθετη-
μένο, όπως περιγράφεται. (∆είτε «Παιδικά καθί-
σματα» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο).

• Ένα παιδικό κάθισμα ή άλλο αντικείμενο πιέζει 
το πίσω μέρος της πλάτης του καθίσματος.

• Ένα επιβάτης από πίσω σπρώχνει ή τραβάει την 
πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού.

• Το κάθισμα είναι βρεγμένο ή νοτισμένο.

• Μία ηλεκτρική συσκευή όπως ένα smartphone ή 
ένα tablet είναι τοποθετημένο στο κάθισμα.

• Το κάθισμα του συνοδηγού ή η πλάτη του πιέζο-
νται πάνω σε ένα αντικείμενο πίσω από το κάθι-
σμα ή στο πάτωμα πίσω του.

• Έχει τοποθετηθεί ένα αντικείμενο κάτω από το 
κάθισμα του συνοδηγού.

• Έχει τοποθετηθεί ένα αντικείμενο ανάμεσα στην 
ταπετσαρία του καθίσματος και την κεντρική 
κονσόλα.

• Το προσκέφαλο του καθίσματος του συνοδηγού 
ακουμπάει την οροφή.

Εάν το αυτοκίνητο κινείται, σταματήστε το όταν 
αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Ελέγξτε και διορ-
θώστε οποιαδήποτε από τις παραπάνω συνθήκες. 
Βάλτε πάλι μπροστά το αυτοκίνητο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα γίνει ένας έλεγχος του συστήματος στην διάρ-
κεια του οποίου το φως κατάστασης του αερόσα-
κου του συνοδηγού θα παραμείνει αρχικά αναμ-
μένο για περίπου 7 δευτερόλεπτα.

Εάν το φως του ενεργού αερόσακου συνοδηγού  
συνεχίζει να ανάβει μετά από αυτό, το παιδικό 

κάθισμα θα πρέπει να αλλάξει θέση και α τοποθετη-
θεί στο πίσω κάθισμα ενώ συνιστάται ο έλεγχος του 
αυτοκινήτου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan 
ή εξειδικευμένο συνεργείο το ταχύτερο δυνατό.

3. Εάν το φως ενεργού αερόσακου συνοδηγού 
 ανάβει ενώ δεν υπάρχει επιβάτης ή αντικεί-

μενα πάνω στο κάθισμα του συνοδηγού, το αυ-
τοκίνητο θα πρέπει να ελεγχθεί το ταχύτερο 
δυνατόν. Συνιστάται να επισκεφθείτε εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο για αυτό τον έλεγχο.

Σύστημα χειροκίνητης απενεργοποίησης 
αερόσακου συνοδηγού (όπου υπάρχει)
Εάν το όχημα δεν είναι εξοπλισμένο με ένα αυτόμα-
το σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδη-
γού, τότε  μπορεί να είναι εξοπλισμένο με έναν δια-
κόπτη για τον αερόσακο του συνοδηγού που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε τον 
αερόσακο του συνοδηγού με το χέρι. (Για λεπτομέ-
ρειες για το αυτόματο σύστημα δείτε το «Σύστημα 
αυτόματης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδη-
γού (όπου υπάρχει)» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο).
Ο αερόσακος του συνοδηγού μπορεί να απενεργο-
ποιηθεί από τον διακόπτη (Α) που βρίσκεται μέσα 
στο ντουλαπάκι για τα δεξιοτίμονα μοντέλα ή στο 
πάνελ της ταπετσαρίας στα πλαϊνά του ταμπλό για 
τα αριστεροτίμονα μοντέλα.

   
 Αριστεροτίμονα μοντέλα     

 ∆εξιοτίμονα μοντέλα        

(A) ∆ιακόπτης αερόσακου (όπου υπάρχει) 

    Για να απενεργοποιήσετε τον αερόσακο του συνο-
δηγού: 

1.    Βάλτε τον διακόπτη της μίζας στην θέση OFF.

2.  Ανοίξτε το ντουλαπάκι (δεξιοτίμονο μοντέλο) ή 
ανοίξτε την πόρτα του συνοδηγού (αριστεροτίμο-
νο μοντέλο).

3.  Πατήστε και γυρίστε στην θέση OFF τον διακό-
πτη του αερόσακου του συνοδηγού.

4.  Βάλτε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ. Θα 
ανάψει το ενδεικτικό φως απενεργοποιημένου 
αερόσακου συνοδηγού   και θα παραμείνει 
αναμμένο.

   
NIC4283
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  Για να ενεργοποιήσετε τον αερόσακο του συνοδη-
γού: 

1.   Βάλτε τον διακόπτη της μίζας στην θέση OFF.

2.  Ανοίξτε το ντουλαπάκι (δεξιοτίμονο μοντέλο) ή 
ανοίξτε την πόρτα του συνοδηγού (αριστεροτίμο-
νο μοντέλο).

3.  Πατήστε και γυρίστε στην θέση ΟΝ τον διακόπτη 
του αερόσακου του συνοδηγού.

4.  Βάλτε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ. Θα 
ανάψει το ενδεικτικό φως ενεργοποιημένου αε-
ρόσακου συνοδηγού  και θα σβήσει μετά 
από περίπου 60 δευτερόλεπτα.

  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Από την στιγμή που θα ανοίξει ο αερόσακος  
η μονάδα του αερόσακου δεν θα λειτουργή-
σει ξανά και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Η 
μονάδα του αερόσακου θα πρέπει να αντι-
κατασταθεί από εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο. Η 
μονάδα του αερόσακου δεν μπορεί να επι-
σκευαστεί. Αυτά ισχύουν για όλους τους αε-
ρόσακους.

• Όλα τα συστήματα του αερόσακου θα πρέ-
πει να ελεγχθούν από εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο της NISSAN ή εξειδικευμένο συνερ-
γείο εάν γίνει ζημιά στο μπροστινό άκρο του 
αυτοκινήτου.

• Όταν μεταπωλήσετε το αυτοκίνητο, σας πα-
ρακαλούμε να πληροφορήσετε τον νέο αγο-
ραστή για τον αερόσακο και να του υποδεί-
ξετε να διαβάσει τα κατάλληλα κεφάλαια 
αυτού του βιβλίου.

• Εάν χρειαστεί να καταστρέψετε τον αερό-
σακο ή να καταστρέψετε το αυτοκίνητο, πα-
ρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο. Οι σωστές διαδικασίες για 
την καταστροφή του αερόσακου περιγρά-
φονται στο Service Manual της NISSAN. Η 
λανθασμένη διαδικασία καταστροφής μπο-
ρεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Τα συστήματα του  αερόσακου και της ζώνης ασφα-
λείας με προεντατήρα είναι σχεδιασμένα ώστε να 
ενεργοποιηθούν μία φορά μόνο. Εάν έχει ανοίξει ο 
αερόσακος, το προειδοποιητικό φως τους αερόσα-
κου θα παραμένει αναμμένο σαν υπενθύμιση, εκτός 
αν έχει υποστεί βλάβη. Η επισκευή και η αντικατά-
σταση αυτών των συστημάτων πρέπει να γίνεται 
μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
εξειδικευμένο συνεργείο. 

Όταν απαιτείται εργασία συντήρησης στο αυτοκί-
νητο, θα πρέπει να υποδεικνύονται σε αυτόν που θα 
κάνει την συντήρηση το σύστημα του αερόσακου 
και των ζωνών ασφαλείας με προεντατήρα, καθώς 
και τα σχετικά μέρη. Ο διακόπτης της μίζας θα πρέ-
πει να είναι πάντα στην θέση LOCK όταν δουλεύετε 
κάτω από το καπό ή στο εσωτερικό του αυτοκινή-
του.
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 1. ∆είκτης ισχύος

2. Προειδοποιητικά και ενδεικτικά φώτα

3. Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

4. Ταχύμετρο

5. ∆είκτης μπαταρίας

6. ∆είκτης καυσίμου

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα μα-
λακό πανί, βρεγμένο με νερό. Ποτέ μην χρη-
σιμοποιείτε άγριο πανί, αλκοόλ, βενζίνη, δι-
αλυτικό ή οποιονδήποτε είδους διαλύτη ή 
χαρτί κουζίνας με χημικό απορρυπαντικό. 
Θα κάνουν γρατζουνιές ή θα προκαλέσουν 
αποχρωματισμό των φακών.

• Μην ψεκάζετε κανένα υγρό, όπως είναι το 
νερό, στον φακό των μετρητών. Εάν ψεκά-
σετε υγρό μπορεί να προκληθεί δυσλειτουρ-
γία του συστήματος.

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΘΟΝΗΣ 1. ∆είκτης ισχύος

2. Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

3. Προειδοποιητικά και ενδεικτικά φώτα

4. Ταχύμετρο

5. ∆είκτης μπαταρίας

6. ∆είκτης καυσίμου

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα μα-
λακό πανί, βρεγμένο με νερό. Ποτέ μην χρη-
σιμοποιείτε άγριο πανί, αλκοόλ, βενζίνη, δι-
αλυτικό ή οποιονδήποτε είδους διαλύτη ή 
χαρτί κουζίνας με χημικό απορρυπαντικό. 
Θα κάνουν γρατζουνιές ή θα προκαλέσουν 
αποχρωματισμό των φακών.

• Μην ψεκάζετε κανένα υγρό, όπως είναι το 
νερό, στον φακό των μετρητών. Εάν ψεκά-
σετε υγρό μπορεί να προκληθεί δυσλειτουρ-
γία του συστήματος.
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Αλλαγή της ένδειξης των μετρητών στην οθόνη (μοντέλα με ένδειξη πλήρους οθόνης) Για τα μοντέλα με ένδειξη πλήρους οθόνης, η ένδει-
ξη των μετρητών μπορεί να αλλάξει από την Κλασ-
σική Άποψη (C) στην Ενισχυμένη Άποψη (D) για να 
επεκτείνετε την περιοχή ένδειξης της οθόνης πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου.

Για να αλλάξετε την ένδειξη της οθόνης των μετρη-
τών:

1. Πατήστε τον διακόπτη ελέγχου (Α) στην αριστε-
ρή πλευρά του τιμονιού.

 Εμφανίζεται το μενού συντομεύσεων στην περι-
οχή της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου.

2. Επιλέξτε την «Αλλαγή της Ένδειξης των Μετρη-
τών» (Change Meter View) περιστρέφοντας το 
κουμπί (Β) και πατήστε το για να αλλάξετε την 
ένδειξη.

ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ

Παράδειγμα

Το ταχύμετρο δείχνει την ταχύτητα του αυτοκινή-
του. Η κλίμακα των ενδείξεων των ταχυτήτων ποικί-
λει ανάλογα με το μοντέλο.
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Απόσταση έως το άδειασμα (dte) / 
χιλιομετρητής

Παράδειγμα

Απόσταση έως το άδειασμα (dte):

Η απόσταση έως το άδειασμα (dte) (1) παρέχει μία 
εκτίμηση της απόστασης που μπορεί να διανυθεί 
πριν χρειαστεί να βάλετε καύσιμο. Η απόσταση dte 
υπολογίζεται διαρκώς, με βάση την ποσότητα του 
καυσίμου στο ρεζερβουάρ και την πραγματική κα-
τανάλωση καυσίμου.

Η ένδειξη ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία dte περιλαμβάνει μία λειτουργία προ-
ειδοποίησης χαμηλής στάθμης. Εάν η στάθμη του 
καυσίμου είναι χαμηλή, εμφανίζεται η προειδοποίη-
ση στην οθόνη και η ένδειξη dte θα γίνει κίτρινη.

Όταν η στάθμη του καυσίμου πέσει ακόμη περισσό-
τερο, η ένδειξη dte θα αλλάξει σε «0».

• Εάν η ποσότητα καυσίμου που θα προστεθεί εί-
ναι μικρή, η ένδειξη αμέσως πριν το σβήσιμο της 
μίζας μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται.

• Όταν οδηγείτε σε ανηφόρα ή σε διαδοχικές 
στροφές, το καύσιμο μέσα στο ρεζερβουάρ με-
τατοπίζεται και μπορεί στιγμιαία να αλλάξει η 
ένδειξη.

Χιλιομετρητής:

Ο χιλιομετρητής (2) εμφανίζεται στην οθόνη πληρο-
φοριών του αυτοκινήτου για να δείξει την συνολική 
απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.

∆είκτης ισχύος

Παράδειγμα

Ο μετρητής ισχύος εμφανίζει το επίπεδο ισχύος του 
ηλεκτρικού μοτέρ για την οδήγηση όταν πατάτε το 
πεντάλ του γκαζιού, καθώς και το επίπεδο της ισχύ-
ος που παρέχεται στην μπαταρία Li-ion από το φρέ-
νο αναγέννησης.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LI-ION

Μοντέλο πλήρους οθόνης

Αναλογικό μοντέλο

Ο δείκτης υποδεικνύει την κατά προσέγγιση φόρτι-
ση της μπαταρίας Li-ion που απομένει και είναι δια-
θέσιμη για να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η θερμοκρασία της μπαταρίας Li-ion επηρεάζει 
την ποσότητα φόρτισης της μπαταρίας Li-ion που 
απομένει.

WAC0429XZ

NIC4215

NIC4216

NIC4217
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Μοντέλο πλήρους οθόνης

Αναλογικό μοντέλο

Ο δείκτης καυσίμου εμφανίζεται όταν ο διακόπτης 
της μίζας είναι στην θέση ΟΝ.

Ο δείκτης μπορεί να μετακινηθεί ελαφρά κατά το 
φρενάρισμα, όταν στρίβετε, όταν επιταχύνετε ή 
όταν οδηγείτε σε ανήφορο ή κατήφορο.

Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι το στόμιο γεμί-
σματος του ρεζερβουάρ βρίσκεται στην δεξιά πλευ-

ρά του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το φως ένδειξης χαμηλής στάθμης καυσίμου θα 
ανάψει στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του όταν η στάθμη στο ρεζερβουάρ χαμηλώσει. 
Γεμίστε το ρεζερβουάρ όσο μπορείτε πιο γρήγο-
ρα. Συνήθως, όταν ο δείκτης καυσίμου φτάσει 
στην ένδειξη άδειο, υπάρχει ακόμη ένα μικρό 
απόθεμα στο ρεζερβουάρ. 

Η διαθέσιμη κλίματα ή απόσταση έως το άδεια-
σμα εμφανίζεται μόνιμα στο κάτω μέρος της οθό-
νης πληροφοριών του αυτοκινήτου. ∆είτε το 
«Απόσταση έως το άδειασμα (dte) / χιλιομετρη-
τής» πιο πριν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βάλτε καύσιμα πριν η κλίμακα εμφανίσει [0] ή 
[---] και ο δείκτης φτάσει στην θέση «άδειο».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΠΛΟ

Ο διακόπτης ελέγχου φωτισμού ταμπλό μπορεί να 
λειτουργήσει όταν ο διακόπτης της μίζας είναι στην 
θέση ΟΝ. Όταν χειρίζεστε τον διακόπτη, η λειτουρ-
γία ρύθμισης φωτεινότητας εμφανίζεται στο κάτω 
μέρος της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Πατήστε την πλευρά + του διακόπτη (A) για να κά-
νετε πιο έντονο τον φωτισμό των φώτων του ταμπλό 
και των μετρητών. Η μπάρα (1) μετακινείται στην 
δεξιά πλευρά.
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Πατήστε την πλευρά – του διακόπτη (Β) για να μει-
ώσετε τα φώτα. Η μπάρα (1) μετακινείται στην αρι-
στερή πλευρά-.

Η οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου επιστρέφει 
στην κανονική ένδειξη όταν δεν χειρίζεστε τον δια-
κόπτη ελέγχου φωτισμού ταμπλό για λίγα δευτερό-
λεπτα.

Ένδειξη θέσης επιλογέα ταχυτήτων
Η ένδειξη θέσης επιλογέα ταχυτήτων δείχνει την 
θέση του επιλογέα όταν ο διακόπτης παροχής έχει 
τοποθετηθεί στην θέση ΟΝ ή έτοιμο για την οδήγη-
ση READY (∆είτε στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και 
οδήγηση»).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην κρατάτε τον επιλογέα ταχυτήτων σε οποια-
δήποτε θέση εκτός από την κεντρική. Η συνε-
χόμενη οδήγηση με τον επιλογέα ταχυτήτων 
εκτός θέσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζη-
μιά στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, εάν ο επιλογέας 
ταχυτήτων είναι τοποθετημένος εκτός θέσης, η 
ένδειξη θέσης αναβοσβήνει.

[ECO Drive Report] (αναφορά οδήγησης 
ECO)

Παράδειγμα

Όταν ο διακόπτης της μίζας γυρίζει από το ΟΝ στο 
OFF και η παρούσα απόσταση της διαδρομής είναι 
μεγαλύτερη από τα 5 χλμ (3 μίλια), εμφανίζεται η 
Αναφορά Οδήγησης ECO ([ECO Drive Report]).

Η ένδειξη «Regen mileage» είναι ο συνολικός αριθ-
μός των μιλίων που συσσωρεύονται λόγω του φρε-
ναρίσματος αναγέννησης. Για να αυξήσετε τον 
αριθμό των μιλίων χρησιμοποιήστε την λειτουργία Β 
για να κατακτήσετε περισσότερη ενέργεια όταν 
φρενάρετε.

(1) Αξιολόγηση ECO

Όσο πιο οικονομικά οδηγείτε, τόσα περισσότε-
ρα αστέρια   εμφανίζονται.

(2) Ιστορικό των προηγούμενων 5 διαδρομών

Θα εμφανιστεί η μέση εξοικονόμηση καυσίμου 
για τις προηγούμενες 5 διαδρομές.

(3) Παρούσα μέση εξοικονόμηση καυσίμου

Η παρούσα μέση εξοικονόμηση καυσίμου από 
την εκκίνηση της διαδρομής θα εμφανιστεί.

(4) Καλύτερη εξοικονόμηση καύσιμου

Η καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου του προη-
γούμενου ιστορικού θα εμφανιστεί.

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Tyre Pressures] (πιέ-
σεις ελαστικών) στην αναφορά οδήγησης ECO 
([ECO Drive Report]), η οθόνη θα αλλάξει σε οθόνη 
ένδειξης πιέσεων ελαστικών πατώντας τον διακό-
πτη κύλισης στο τιμόνι, προκειμένου να εμφανιστεί 
ένα πρόσθετο μήνυμα.  
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Προειδοποιητικό φως Συστήματος 
Αντιμπλοκαρίσματος Φρένων (ABS)

Προειδοποιητικό φως κλειστού 
Συστήματος Ήχου Οχήματος που 
Πλησιάζει για τους Πεζούς (VSP)

Προειδοποιητικό φως Προειδοποίησης 
Τυφλού Σημείου (BSW)* / Συστήματος 
Παρέμβασης Τυφλού Σημείου

Προειδοποιητικό φως φρένων 

Προειδοποιητικό φως φόρτισης

Προειδοποιητικό φως συστήματος 
φρένων (κίτρινο)

Προειδοποιητικό φως Ηλεκτρικής 
Υποβοήθησης Τιμονιού

Προειδοποιητικό φως συστήματος 
ελέγχου ηλεκτρικής αλλαγής

Προειδοποιητικό φως σβηστής 
Υποβοήθησης Λωρίδας Ανάγκης (ELA)*

Φως πίεσης λαδιού κινητήρα

Προειδοποιητικό φως συστήματος 
e-POWER

Προειδοποιητικό φως χεριών εκτός 
τιμονιού*

Προειδοποιητικό φως* Ευφυούς Συστή-
ματος Πέδησης (ΙΕΒ)*

Προειδοποιητικό φως* Προειδοποίησης 
Αλλαγής Λωρίδας (LDW)* / Συστήματος 
Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από 
την Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI)* / 
Υποβοήθησης Λωρίδας Ανάγκης (ELA)*

Προειδοποιητικό φως χαμηλής 
στάθμης καυσίμου

Προειδοποιητικό φως χαμηλής πίεσης 
ελαστικού*

Κύριο προειδοποιητικό φως

Προειδοποιητικό φως Πίσω Αυτόματου 
Φρένου (RAB)*

Προειδοποιητικό φως σβηστού Πίσω 
Αυτόματου Φρένου (RAB)*

Προειδοποιητικό φως ζώνης ασφαλείας

Προειδοποιητικό φως αερόσακου 
(SRS)

Προειδοποιητικό φως εντοπισμού 
προπορευόμενου οχήματος*

Ενδεικτικό φως αυτόματου Φρένου 
συγκράτησης (λευκό)

Ενδεικτικό φως αυτόματου Φρένου 
συγκράτησης (πράσινο)

Ενδεικτικό φως μεσαίας σκάλας 
προβολέων*

Ενδεικτικό  φως κλειδαριάς πόρτας**

Ενδεικτικό φως ηλεκτρικού 
χειρόφρενου

Ένδειξη ενεργού (ΟΝ) e-Pedal

Ένδειξη ανενεργού (OFF) e-Pedal

Ενδεικτικό φως κλειστού Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Ευστάθειας (ESP)

Ενδεικτικό φως για το εμπρός φως 
ομίχλης

Φώτα κατάστασης αερόσακου 
συνοδηγού*, **

Ενδεικτικό φως υποβοήθησης μεγάλης 
σκάλας προβολέων*
Ενδεικτικό φως προσαρμοστικής 
δέσμης προβολέων κατά την οδήγηση*

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΩΤΑ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΒΟΜΒΗΤΕΣ 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ



10 Όργανα και χειριστήρια 

Ενδεικτικό φως μεγάλης σκάλας 
προβολέων

Ενδεικτικό φως Υποβοήθησης 
Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HSA)*

Ενδεικτικό φως δυσλειτουργίας (MIL)

Ενδεικτικό φως περιορισμού ισχύος

Ενδεικτικό φως ProPILOT* / Βοήθειας 
οδηγού Μπλε / Λευκό

Ενδεικτικό φως «έτοιμο για την 
οδήγηση» (READY)

Ενδεικτικό φως για το πίσω φως 
ομίχλης*

Ενδεικτικό φως πλευρικών φώτων 
πορείας

Ενδεικτικό φως ολίσθησης*

Ενδεικτικά φώτα φλας / αλάρμ

*: όπου υπάρχει
**: βρίσκεται στην κονσόλα της οροφής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ
Με όλες τις πόρτες κλειστές, βάλτε το χειρόφρενο, 
δέστε τις ζώνες ασφαλείας  και γυρίστε τον διακό-
πτη της μίζας στην θέση ΟΝ χωρίς να βάλετε μπρο-
στά τον κινητήρα. Τα παρακάτω φώτα θα ανάψουν 

ΟΝ, το προειδοποιητικό φως ABS ανάβει και στην 
συνέχεια σβήνει. Αυτό δείχνει ότι το ABS λειτουργεί 
κανονικά.
Εάν το προειδοποιητικό φως ABS ανάψει ενώ λει-
τουργεί ο κινητήρας, ή ενώ οδηγείτε, μπορεί να δηλώ-
νει ότι το ABS δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευ-
μένο συνεργείο να ελέγξει το σύστημα.
Εάν υπάρξει δυσλειτουργία του ABS, η λειτουργία 
αντιμπλοκαρίσματος είναι κλειστή. Το σύστημα των 
φρένων μετά λειτουργεί κανονικά αλλά χωρίς την 
υποβοήθηση αντιμπλοκαρίσματος (δείτε το «Σύστημα 
Φρένων» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση»).

 Προειδοποιητικό κλειστού 
Συστήματος Ήχου Οχήματος που 
Πλησιάζει για τους Πεζούς (VSP)

Το προειδοποιητικό φως Συστήματος Ήχου Οχήμα-
τος που Πλησιάζει για τους Πεζούς (VSP) ανάβει όταν 
προκύψει μία δυσλειτουργία στο σύστημα VSP.
Ζητήστε τον έλεγχο του VSP συστήματος από  εξου-
σιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο.

 Προειδοποιητικό φως Προειδοποίη-
σης Τυφλού Σημείου (BSW)* / Συστή-
ματος Παρέμβασης Τυφλού Σημείου

Για λεπτομέρειες δείτε το «Σύστημα Προειδοποίη-
σης Τυφλού Σημείου (BSW) / Συστήματος Παρέμ-
βασης Τυφλού Σημείου (όπου υπάρχει)» στο κεφά-
λαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

(όπου υπάρχουν):

 ,  ,  ,  ,  , 

Τα ακόλουθα φώτα (όπου υπάρχουν) θα ανάψουν 
σύντομα και στην συνέχεια θα σβήσουν:

,  ,  , ,  , , ,  , 

, 

Εάν κάποιο από τα φώτα δεν ανάψει, μπορεί να 
υπάρχει κάποια καμένη λάμπα ή κάποιο ανοικτό κύ-
κλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα. Επισκεφθείτε το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο για να γίνει ο ανάλογος έλεγχος και 
εάν απαιτείται επισκευή.

Ορισμένες ενδείξεις και προειδοποιήσεις εμφανίζο-
νται επίσης στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του ανάμεσα στο ταχύμετρο και τον χιλιομετρητή. 
∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το φως  ή  (όπου υπάρχει), ανάβει και πα-
ραμένει αναμμένο ανάλογα με την κατάσταση του 
αερόσακου του συνοδηγού. Το φως κατάστασης 
αερόσακου συνοδηγού  θα ανάψει όταν ο αε-
ρόσακος του συνοδηγού είναι ανενεργός. Όταν ο 
αερόσακος του συνοδηγού είανι ενεργός, ανάβει 
το φως ενεργού αερόσακου συνοδηγού  .

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΩΤΑ
∆είτε επίσης την «Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκι-
νήτου» παρακάτω.

  Προειδοποιητικό φως συστήματος 
αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS)

Όταν γυρίσετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση 
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 Προειδοποιητικό φως φρένων 
(κόκκινο)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Το σύστημα των φρένων μπορεί να μην λει-
τουργεί σωστά όταν είναι αναμμένο το προ-
ειδοποιητικό φως. Η οδήγηση θα μπορούσε 
να είναι επικίνδυνη. Εάν κρίνετε ότι το σύ-
στημα των φρένων είναι ασφαλές, οδηγήστε 
προσεκτικά στο πλησιέστερο συνεργείο για 
επισκευές. ∆ιαφορετικά ζητήστε την ρυμού-
λκηση του αυτοκινήτου επειδή η οδήγηση 
θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη.

• Πατώντας το πεντάλ του φρένου όταν δεν λει-
τουργεί ο κινητήρας και / ή όταν η στάθμη των 
υγρών των φρένων είναι χαμηλή μπορεί να αυ-
ξηθεί η απόσταση φρεναρίσματος και να απαι-
τείται μεγαλύτερη δύναμη στο πεντάλ καθώς 
μπορεί να μεγαλώσει η διαδρομή του πεντάλ.

• Εάν η στάθμη των υγρών των φρένων είναι 
κάτω από το ελάχιστο ή την ένδειξη <MIN> 
(Ελάχιστο) στο ρεζερβουάρ των υγρών των 
φρένων, μην οδηγήσετε έως ότου ελεγχθεί το 
σύστημα των φρένων από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Όταν ο διακόπτης της μίζας μπει στην θέση ΟΝ, το 
φως παραμένει αναμμένο για λίγα δευτερόλεπτα. 
Εάν το φως ανάβει οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μπο-
ρεί να δείχνει ότι το σύστημα των φρένων δεν λει-
τουργεί σωστά. Εάν ανάψει το προειδοποιητικό 
φως φρένων, σταματήστε το αυτοκίνητο αμέσως 
και αποτανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Εάν προκύψει δυσλειτουργία στην παροχή ισχύος 
του συστήματος των φρένων ηχεί ένας βομβητής.
Προειδοποιητικό χαμηλής στάθμης υγρών φρένων 
Όταν ο διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ, το 
φως προειδοποιεί για την χαμηλή στάθμη του 
υγρού των φρένων. Εάν το φως ανάβει ενώ ο διακό-
πτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ με το χειρόφρε-
νο λυμένο, σταματήστε το αυτοκίνητο και ακολου-
θήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Ελέγξτε την στάθμη των υγρών των φρένων. Εάν 
η στάθμη των υγρών των φρένων είναι χαμηλή, 
προσθέστε υγρό και ζητήστε τον έλεγχο του συ-
στήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. ∆είτε το κεφά-
λαιο «8. Συντήρηση και Κάντε το μόνος σας» στην 
παράγραφο «Υγρό φρένων και συμπλέκτη».

2. Εάν η στάθμη των υγρών των φρένων είναι σω-
στή και η προειδοποίηση των φρένων συνεχίζει 
να ανάβει, μπορεί να δηλώνει ότι το σύστημα των 
φρένων δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε από το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευ-
μένο συνεργείο να ελέγξει το σύστημα των φρέ-
νων και το σύστημα προειδοποίησης.

Προειδοποιητικό φως Συστήματος Αντιμπλοκαρί-
σματος Φρένων (ABS)

Όταν λυθεί το χειρόφρενο και η στάθμη των υγρών 
των φρένων είναι επαρκής, εάν ανάβουν μαζί το 
προειδοποιητικό φως φρένων και το προειδοποιητι-
κό φως Συστήματος Αντιμπλοκαρίσματος Φρένων 
(ABS), αυτό μπορεί να δηλώνει ότι το ABS δεν λει-
τουργεί σωστά. Ζητήστε τον έλεγχο του συστήμα-
τος των φρένων και εάν απαιτείται την επισκευή του 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο. 

 Προειδοποιητικό φως φόρτισης
Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέσηΟΝ, 
ανάβει το προειδοποιητικό φως φόρτισης. Αφού 
βάλετε μπροστά το σύστημα e-POWER, το προει-
δοποιητικό φως φόρτισης θα σβήσει. Αυτό δείχνει 
ότι το σύστημα φόρτισης λειτουργεί κανονικά.
Εάν το προειδοποιητικό φως φόρτισης ανάψει ενώ 
λειτουργεί ο σύστημα e-POWER, ή ενώ οδηγείτε, 
μπορεί να δηλώνει ότι το σύστημα φόρτισης δεν 
λειτουργεί σωστά και μπορεί να χρειάζεται επι-
σκευή.
Εάν το προειδοποιητικό φως φόρτισης παραμένει 
αναμμένο, ζητήστε άμεσα τον έλεγχο του συστήμα-
τος φόρτισης από  ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην συνεχίζετε την οδήγηση εάν το προειδο-
ποιητικό φως φόρτισης είναι αναμμένο.

 Προειδοποιητικό φως συστήματος 
φρένων (κίτρινο)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Πατώντας το πεντάλ του φρένου όταν ο δια-
κόπτης παροχής είναι σε κάποια θέση διαφο-
ρετική από την θέση ΟΝ ή READY και / ή όταν 
η στάθμη του υγρού των φρένων είναι χαμηλή 
μπορεί να αυξηθεί η απόσταση φρεναρίσμα-
τος και το φρενάρισμα να απαιτεί μεγαλύτερη 
δύναμη καθώς και διαδρομή του πεντάλ.
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• Εάν η στάθμη του υγρού των φρένων είναι 
κάτω από την ένδειξη ελάχιστου ή MIN στο 
δοχείο του υγρού των φρένων, μην οδηγή-
σετε έως ότου το σύστημα των φρένων να 
ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

• Το συνεργατικό σύστημα του φρένου ανα-
γέννησης μπορεί να μην λειτουργεί σωστά 
εάν ανάβει το προειδοποιητικό φως του συ-
στήματος των φρένων όταν είναι αναμμένο 
το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για οδήγηση 
(READY). Εάν κρίνετε ότι είναι ασφαλές, 
οδηγήστε προσεκτικά στο πλησιέστερο συ-
νεργείο για επισκευές. ∆ιαφορετικά ζητήστε 
την μεταφορά του αυτοκινήτου καθώς η 
οδήγησή του μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Το προειδοποιητικό φως για το σύστημα των φρέ-
νων λειτουργεί τόσο για το συνεργατικό φρένο ανα-
γέννησης όσο και τα ηλεκτρονικά καθοδηγούμενα 
συστήματα έξυπνου φρένου. Όταν ο διακόπτης πα-
ροχής τοποθετηθεί στην θέση ΟΝ ή έτοιμο για την 
οδήγηση READY, το φως παραμένει αναμμένο για 
λίγα δευτερόλεπτα. Εάν το φως ανάβει οποιαδήπο-
τε άλλη φορά, μπορεί να δηλώνει ότι το φρένο ανα-
γέννησης και / ή το ηλεκτρονικά καθοδηγούμενα 
συστήματα έξυπνου φρένου δεν λειτουργούν σω-
στά. Ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος από  Συ-
νεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. Εάν 
ανάβει επίσης το προειδοποιητικό φως φρένων 
(κόκκινο), σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο και 
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο. 

 Προειδοποιητικό φως Ηλεκτρικής 
Υποβοήθησης Τιμονιού

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν δεν λειτουργεί το σύστημα e-POWER ή 
σβήσει ενώ οδηγείτε, δεν θα λειτουργήσει η 
ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού. Το τι-
μόνι θα είναι πιο βαρύ.

• Όταν ανάβει το προειδοποιητικό φως του 
Ηλεκτρικά Υποβοηθούμενου Τιμονιού με το 
σύστημα e-POWER σε λειτουργία δεν θα έχε-
τε την ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού. 
Θα συνεχίσετε να έχετε τον έλεγχο του αυτο-
κινήτου αλλά το τιμόνι θα είναι πιο δύσκολο 
στον χειρισμό του. Ζητήστε τον έλεγχο του 
συστήματος του Ηλεκτρικά υποβοηθούμε-
νου τιμονιού από  εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέσηΟΝ,  
ανάβει το προειδοποιητικό φως του Ηλεκτρικά υπο-
βοηθούμενου τιμονιού. Αφού βάλετε μπροστά το 
σύστημα e-POWER, το προειδοποιητικό φως του 
Ηλεκτρικά Υποβοηθούμενου Τιμονιού θα σβήσει. 
Αυτό δείχνει ότι το σύστημα του ηλεκτρικού τιμο-
νιού λειτουργεί κανονικά.

Εάν το προειδοποιητικό φως του Ηλεκτρικά Υποβοη-
θούμενου Τιμονιού ανάψει ενώ λειτουργεί ο σύστη-
μα e-POWER, μπορεί να δείχνει ότι το σύστημα του 
Ηλεκτρικά Υποβοηθούμενου Τιμονιού δεν λειτουργεί 
σωστά και μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Ζητήστε 
τον έλεγχο του συστήματος του Ηλεκτρικά υποβοη-
θούμενου τιμονιού από  εξουσιοδοτημένο συνεργείο 

Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. ∆είτε το «Σύστη-
μα Ηλεκτρικά Υποβοηθούμενου Τιμονιού» στο κεφά-
λαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

 Προειδοποιητικό φως συστήματος 
ελέγχου ηλεκτρικής αλλαγής

Όταν ο διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ, το 
προειδοποιητικό φως του συστήματος ελέγχου 
ηλεκτρικής αλλαγής ανάβει και στην συνέχεια σβή-
νει. Αυτό δηλώνει ότι το σύστημα ελέγχου ηλεκτρι-
κής αλλαγής λειτουργεί κανονικά.

Το προειδοποιητικό φως συστήματος ελέγχου ηλε-
κτρικής αλλαγής ανάβει για να προειδοποιήσει όταν 
προκύψει μία δυσλειτουργία στο σύστημα. Ζητήστε 
τον έλεγχο του συστήματος από  εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. Όταν 
εμφανιστεί οποιοδήποτε προειδοποιητικό μήνυμα 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου, ακο-
λουθήστε το προειδοποιητικό μήνυμα που εμφανί-
ζεται.

 Προειδοποιητικό φως κλειστής 
Υποβοήθησης Λωρίδας Ανάγκης 
(ELA) (όπου υπάρχει)

Για λεπτομέρειες για το σύστημα Υποβοήθησης 
Λωρίδας Ανάγκης (ELA) δέιτε το «Σύστημα Υποβοή-
θησης Λωρίδας Ανάγκης (ELA) (όπου υπάρχει)» στο 
κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

 Προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού 
κινητήρα

Όταν ο διακόπτης της παροχής αλλάξει στην θέση 
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ΟΝ, ανάβει το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού 
κινητήρα. Αφού βάλετε μπροστά το σύστημα 
e-POWER, το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού 
κινητήρα θα σβήσει. Αυτό δείχνει ότι οι αισθητήρες 
πίεσης λαδιού στον κινητήρα λειτουργούν κανονικά.

Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού 
κινητήρα ή αναβοσβήνει ενώ λειτουργεί ο κινητή-
ρας, μπορεί να δηλώνει ότι η πίεση του λαδιού είναι 
χαμηλή.

Σταματήστε το αυτοκίνητο αμέσως μόλις αυτό μπο-
ρεί να γίνει με ασφάλεια. Σβήστε αμέσως το σύστη-
μα e-POWER και καλέστε εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Εάν έχετε τον κινητήρα σε λειτουργία ενώ 
ανάβει το προειδοποιητικό φως πίεσης λα-
διού κινητήρα θα μπορούσε να προκληθεί 
σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

• Το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού του 
κινητήρα δεν είναι σχεδιασμένο να δείχνει 
την χαμηλή στάθμη λαδιού. Η στάθμη λα-
διού θα πρέπει να ελέγχεται με την χρήση 
της βυθομετρικής ράβδου. (∆είτε το «Λάδι 
κινητήρα» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και 
κάντε το μόνος σας»).

 Προειδοποιητικό φως συστήματος 
e-POWER

Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ΟΝ, το 
προειδοποιητικό φως του συστήματος e-POWER 
ανάβει και στην συνέχεια σβήνει.

Εάν το προειδοποιητικό φως του συστήματος 
e-POWER ανάβει ενώ οδηγείτε, αυτό μπορεί να 
υποδηλώνει ότι υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστη-
μα e-POWER.

Σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο σε ασφαλές ση-
μείο και καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN.

 Προειδοποιητικό φως χεριών εκτός 
τιμονιού (όπου υπάρχει)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Υποβοήθηση Τιμονιού 
αυτή παρακολουθεί τον χειρισμό του τιμονιού από 
τον οδηγό.

Αυτοκίνητα με ProPILOT:

Εάν δεν γίνεται χειρισμός του τιμονιού ή ο οδηγός 
πάρει τα χέρια του από το τιμόνι για μία χρονική περί-
οδο, ανάβει το προειδοποιητικό φως. Εάν ο οδηγός 
δεν κάνει χειρισμό του τιμονιού αφού έχει ανάψει το 
προειδοποιητικό φως, ηχεί μία ειδοποίηση και το 
προειδοποιητικό φως αναβοσβήνει στην οθόνη πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου, ακολουθούμενο από μία 
γρήγορη εφαρμογή του φρένου για να ζητήσει από 
τον οδηγό να πάρει πάλι τον έλεγχο του αυτοκινήτου. 
Εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί, το αυτοκίνητο θα 
ανάψει αυτόματα τα αλάρμ και θα επιβραδύνει έως 
ότου έρθει σε στάση. (∆είτε το «Εντοπισμός χεριών 
στο τιμόνι» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση»).

 Προειδοποιητικό φως Ευφυούς 
Συστήματος Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου 
υπάρχει)

Το φως αυτό ανάβει όταν το Ευφυές Σύστημα Πέδη-

σης (ΙΕΒ) είναι απενεργοποιημένο (OFF) στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

Εάν το φως ανάβει όταν το σύστημα ΙΕΒ είναι ενεργό 
(ΟΝ) μπορεί να δηλώνει ότι το σύστημα δεν είναι δι-
αθέσιμο. ∆είτε το «Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) 
(όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδή-
γηση» για περισσότερες λεπτομέρειες.

Απενεργοποιώντας το σύστημα ESP από την Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου δεν θα είναι διαθέσι-
μο και το σύστημα ΙΕΒ. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

 Προειδοποιητικό φως 
Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας 
(LDW) / Συστήματος Ευφυούς 
Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) / 
Υποβοήθησης Λωρίδας Ανάγκης 
(ELA) (όπου υπάρχει)

Για λεπτομέρειες σχετικά με την Προειδοποίηση 
Αλλαγής Λωρίδας (LDW) και το Σύστημα Ευφυούς 
Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορί-
ας (ILI) και την Υποβοήθηση Λωρίδας Ανάγκης 
(ELA) δείτε τα αντίστοιχα χωρία στο κεφάλαιο «5. 
Ξεκίνημα και οδήγηση».

 Προειδοποιητικό φως χαμηλής 
στάθμης καυσίμου

Εάν είναι αναμμένο το κίτρινο προειδοποιητικό φως 
της ρεζέρβας καυσίμου ενώ λειτουργεί το σύστημα 
e-POWER, η στάθμη του καυσίμου έχει πέσει και 
χρησιμοποιείται η ρεζέρβα. Βάλτε καύσιμο στο πλη-
σιέστερο βενζινάδικο.
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 Προειδοποιητικό φως χαμηλής 
πίεσης ελαστικού (όπου υπάρχει)

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με ένα Σύστη-
μα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) 
(όπου υπάρχει) που παρακολουθεί την πίεση σε όλα 
τα ελαστικά εκτός της ρεζέρβας.

Το προειδοποιητικό φως χαμηλής πίεσης ελαστικού 
προειδοποιεί για την χαμηλή πίεση ή δείχνει ότι το 
TPMS δεν λειτουργεί σωστά.

Αφού βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ, 
το φως ανάβει για περίπου 1 δευτερόλεπτο και 
μετά σβήνει.

Προειδοποίηση χαμηλής πίεσης ελαστικού:

Το προειδοποιητικό φως χαμηλής πίεσης ελαστικού 
θα ανάψει εάν το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή πί-
εση σε κάποιο λάστιχο. Μία προειδοποίηση χαμη-
λής πίεσης (π.χ. [Low tyre pressure] – [Χαμηλή Πίε-
ση Ελαστικού]) θα εμφανιστεί και στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών του Αυτοκινήτου.

Όταν ανάψει το ενδεικτικό φως TPMS θα πρέπει να 
σταματήσετε και να ρυθμίσετε την πίεση και των 4 
ελαστικών στην συνιστώμενη πίεση ΚΡΥΟΥ ελαστι-
κού που εμφανίζεται στο πινακιδάκι των ελαστικών 
που βρίσκεται στην μεσαία κολώνα στην πλευρά του 
οδηγού. ∆είτε το «Πινακιδάκι ελαστικών» στο κεφά-
λαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».. Το ενδεικτικό φως 
TPMS δεν σβήνει αυτόματα όταν ρυθμιστεί η πίεση 
του ελαστικού. Αφού φουσκώσετε το ελαστικό στην 
συνιστώμενη πίεση θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτο-
κίνητο με ταχύτητες πάνω από τα 25 χλμ/ώρα για να 
ενεργοποιηθεί το TPMS και να σβήσει το προειδοποι-

ητικό φως TPMS. Χρησιμοποιήστε έναν δείκτη πίεσης 
ελαστικών για να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών. 

Η προειδοποίηση της χαμηλής πίεσης (π.χ. [Low tyre 
pressure] – [Χαμηλή Πίεση Ελαστικού]) θα εμφανίζε-
ται κάθε φορά που ο διακόπτης της μίζας τοποθετεί-
ται στην θέση ΟΝ και για όσο το προειδοποιητικό 
φως χαμηλής πίεσης ελαστικού παραμένει αναμμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οθόνη 
πληροφοριών αυτοκινήτου» και το «Σύστημα Παρα-
κολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση» 
παρακάτω.

Επαναφορά του TPMS θα πρέπει να γίνεται και 
κάθε φορά που αλλάζετε ένα ελαστικό ή έναν τροχό 
ή κάνετε περιστροφή των ελαστικών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστημα 
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» στο 
κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση» και το «Οθόνη 
πληροφοριών αυτοκινήτου» παρακάτω.

Ανάλογα με την αλλαγή της εξωτερικής θερμοκρα-
σίας μπορεί το προειδοποιητικό φως χαμηλής πίε-
σης ελαστικών να ανάψει ακόμη και εάν η πίεση των 
ελαστικών είναι σωστά ρυθμισμένη. Ρυθμίστε την 
πίεση των ελαστικών στην συνιστώμενη ΚΡΥΑ πίεση 
πάλι, όταν τα ελαστικά είναι κρύα και επαναφέρετε 
το TPMS.

Εάν το προειδοποιητικό φως χαμηλής πίεσης ελα-
στικών συνεχίζει να ανάβει αφού έχετε κάνει την 
διαδικασία επαναφοράς, μπορεί αυτό να δηλώνει 
ότι το TPMS δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε τον 
έλεγχο του συστήματος από εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστημα 
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» στο 
κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση» και το «Οθόνη 
πληροφοριών αυτοκινήτου» παρακάτω.

∆υσλειτουργία TPMS:
Εάν το TPMS δεν λειτουργεί σωστά, το προειδοποιη-
τικό φως χαμηλής πίεσης ελαστικού θα αναβοσβήσει 
για περίπου 1 λεπτό όταν βάλετε τον διακόπτη της 
μίζας στην θέση ΟΝ. Το φως θα παραμείνει αναμμέ-
νο μετά το περίπου 1 λεπτό. Ζητήστε τον έλεγχο του 
συστήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. Το προειδοποιητι-
κό χαμηλής πίεσης ελαστικού δεν θα εμφανιστεί εάν 
το προειδοποιητικό φως χαμηλής πίεσης ελαστικού 
ανάβει για να δείξει την δυσλειτουργία του TPMS.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστημα 
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Τα ραδιοκύματα θα μπορούσαν να επηρεά-
σουν ανεπανόρθωτα τον ηλεκτρικό ιατρικό 
εξοπλισμό. Αυτή που χρησιμοποιούν βημα-
τοδότη θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με 
τον κατασκευαστή του ηλεκτρικού ιατρικού 
εξοπλισμού για τις πιθανές επήρειες πριν 
από την χρήση.

• Εάν το φως δεν ανάβει όταν πατήστε τον δια-
κόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ, ζητήστε τον 
έλεγχο του αυτοκινήτου από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.
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• Εάν το προειδοποιητικό φως χαμηλής πίε-
σης ανάβει ενώ οδηγείτε, αποφύγετε τις 
απότομες μανούβρες του τιμονιού ή το από-
τομο φρενάρισμα, μειώστε την ταχύτητα του 
αυτοκινήτου, βγείτε από τον δρόμο σε ασφα-
λές σημείο και σταματήστε το αυτοκίνητο το 
συντομότερο δυνατό. Η οδήγηση με ξεφού-
σκωτα λάστιχα μπορεί να κάνει μόνιμη ζημιά 
στα ελαστικά και αυξάνει το ενδεχόμενα να 
σκάσει κάποιο λάστιχο. Αυτό θα μπορούσε 
να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο 
και ατύχημα που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε σοβαρό τραυματισμό. Ελέγξτε την πίεση 
και στα τέσσερα ελαστικά. Ρυθμίστε την πίε-
ση των ελαστικών στην συνιστώμενη ΚΡΥΑ 
πίεση που εμφανίζεται στο πινακιδάκι των 
ελαστικών που βρίσκεται στην μεσαία κολώνα 
στην πλευρά του οδηγού, προκειμένου να 
σβήσει το προειδοποιητικό φως πίεσης ελα-
στικών. Εάν το φως συνεχίζει να ανάβει ενώ 
οδηγείτε και αφού έχετε ρυθμίσει την πίεση 
των ελαστικών, μπορεί ένα λάστιχο να είναι 
σκασμένο. Εάν έχετε σκασμένο ελαστικό, επι-
σκευάστε το με το κιτ επισκευής ανάγκης 
σκασμένου ελαστικού (όπου υπάρχει) ή αντι-
καταστήστε το με την ρεζέρβα (όπου υπάρ-
χει) το συντομότερο δυνατό.

• Αφού ρυθμίσετε την πίεση των ελαστικών, 
βεβαιωθείτε ότι επαναφέρατε το TPMS. Εάν 
δεν κάνετε επαναφορά, το TPMS δεν θα 
προειδοποιεί σωστά για χαμηλή πίεση των 
ελαστικών.

• Όταν έχετε τοποθετήσει μία ρεζέρβα ή έχετε 
αντικαταστήσει έναν τροχό, το TPMS δεν θα 
λειτουργήσει και το προειδοποιητικό φως χα-
μηλής πίεσης ελαστικών θα αναβοσβήνει για 
περίπου 1 λεπτό. Το φως θα παραμείνει 
αναμμένο μετά το 1 λεπτό. Επισκεφθείτε το 
συντομότερο δυνατό εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο 
για την αντικατάσταση του ελαστικού και/ή 
την επαναφορά του συστήματος.

• Η αντικατάσταση των ελαστικών με διαφο-
ρετικά από αυτά που αρχικά είχε τοποθετή-
σει η Nissan μπορεί να επηρεάσει την σω-
στή λειτουργία του TPMS.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το TPMS δεν υποκαθιστά τον τακτικό έλεγ-
χο της πίεσης των ελαστικών. Να ελέγχετε 
τακτικά την πίεση του αέρα των ελαστικών.

• Εάν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητες 
κάτω από τα 25 χλμ / ώρα, το TPMS μπορεί 
να μην λειτουργεί σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά 
την καθορισμένη διάσταση ελαστικών και 
στους τέσσερις τροχούς.

 Κύριο προειδοποιητικό φως

Όταν ο διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ, 
ανάβει το κύριο προειδοποιητικό φως εάν εμφανίζε-
ται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στην Οθόνη 

Πληροφοριών του Αυτοκινήτου (δείτε το «Οθόνη 
πληροφοριών αυτοκινήτου» πιο κάτω):

• Προειδοποίηση ανοιχτής πόρτας / καπό

• Προειδοποίηση απελευθέρωσης χειρόφρενου

• Προειδοποίηση χαμηλής πίεσης ελαστικού 
(όπου υπάρχει)

• Ένδειξη Σφάλματος Συστήματος

• Προειδοποίηση ότι δεν υπάρχει κλειδί (όπου 
υπάρχει)

• Προειδοποίηση λάθος ID κλειδιού (όπου υπάρ-
χει)

• Προειδοποίηση συστήματος Έξυπνου Κλειδιού 
(όπου υπάρχει)

• Προειδοποίηση σφάλματος Συστήματος Ελέγ-
χου Αμαξώματος (όπου υπάρχει)

Εάν οι προειδοποιήσεις του συστήματος βοήθειας 
στον οδηγό (όπου υπάρχει) εμφανιστεί στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, ανάβει επίσης το 
κύριο προειδοποιητικό φως. ∆είτε τα «Σύστημα 
Προειδοποίησης Απότομης Αλλαγής Λωρίδας 
(LDW) (όπου υπάρχει)» και/ή το «Ευφυές Σύστημα 
Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. 
Ξεκίνημα και οδήγηση».

  Προειδοποιητικό φως Πίσω Αυτό-
ματου Φρένου (RAB) (όπου 
υπάρχει)

Για λεπτομέρειες για το σύστημα του Πίσω Αυτόμα-
του Φρένου (RAB) (όπου υπάρχει) δείτε το κεφά-
λαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».
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 Προειδοποιητικό φως σβηστού 
Πίσω Αυτόματου Φρένου (RAB) 
(όπου υπάρχει)

Για λεπτομέρειες για το σύστημα του Πίσω Αυτόμα-
του Φρένου (RAB) (όπου υπάρχει) δείτε το κεφά-
λαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

 Προειδοποιητικό φως ζώνης 
ασφαλείας

Το προειδοποιητικό φως ζωνών ασφαλείας σας 
υπενθυμίζει να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας σας. 
∆είτε το «Ζώνες ασφαλείας» στο κεφάλαιο «1. 
Ασφάλεια – Καθίσματα, Ζώνες Ασφαλείας και Πρό-
σθετο Σύστημα Συγκράτησης».

 Προειδοποιητικό φως πρόσθετου 
συστήματος συγκράτησης (SRS) 
(αερόσακου)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το προειδοποιητικό φως του πρόσθετου 
συστήματος συγκράτησης είναι αναμμένο, θα 
μπορούσε να σημαίνει ότι ο μπροστινός αερό-
σακος, ο πλευρικός αερόσακος (όπου υπάρχει), 
ο αερόσακος κουρτίνα (όπου υπάρχει) και/ή τα 
συστήματα των προεντατήρων δεν θα λειτουρ-
γήσουν σε περίπτωση ατυχήματος. Για να απο-
φύγετε τον τραυματισμό τον δικό σας ή άλλων, 
ζητήστε τον έλεγχο του αυτοκινήτου από εξου-
σιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο 
συνεργείο το συντομότερο δυνατό.

Όταν ο διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ ή 
START, το προειδοποιητικό φως αερόσακου (SRS) 
θα ανάψει για περίπου 7 δευτερόλεπτα και μετά θα 
σβήσει, εάν το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συν-
θήκες, ο αερόσακος και/ή ο προεντατήρας της ζώ-
νης ασφαλείας χρειάζεται επισκευή και θα πρέπει 
να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN.

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου παρα-
μένει αναμμένο μετά τα περίπου 7 δευτερόλεπτα.

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου αναβο-
σβήνει κατά διαστήματα.

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου δεν 
ανάβει καθόλου.

Το πρόσθετο σύστημα συγκράτησης (αερόσακος) 
και ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας μπορεί 
να μην λειτουργήσει κανονικά εάν προηγουμένως 
δεν ελεγχθούν και επισκευαστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο κεφάλαιο 
«1. Ασφάλεια – καθίσματα, ζώνες ασφαλείας και 
πρόσθετο σύστημα συγκράτησης» το «Προειδοποι-
ητικό φως αερόσακου».

 Προειδοποιητικό φως εντοπισμού 
προπορευόμενου οχήματος (όπου 
υπάρχει)

Για λεπτομέρειες σχετικές με το προειδοποιητικό 
φως εντοπισμού προπορευόμενου οχήματος δείτε 
το «Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου υπάρχει)» 
στο κεφάλαιο «5. Εκκίνηση και οδήγηση».

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑ

 Ενδεικτικό φως Αυτόματου φρένου 
συγκράτησης (λευκό)

Το ενδεικτικό φως για το αυτόματο φρένο συγκράτη-
σης ανάβει λευκό όταν το σύστημα του Αυτόματου 
Φρένου συγκράτησης είναι σε κατάσταση αναμονής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το «Αυτόματο 
Φρένο Συγκράτησης (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο 
«3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

 Ενδεικτικό φως Αυτόματου φρένου 
συγκράτησης (πράσινο)

Το ενδεικτικό φως για το αυτόματο φρένο συγκρά-
τησης ανάβει πράσινο όταν το σύστημα του Αυτό-
ματου Φρένου συγκράτησης λειτουργεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το «Αυτόματο 
Φρένο Συγκράτησης (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο 
«3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

 Ενδεικτικό φως μεσαίας σκάλας 
προβολέων (όπου υπάρχει)

Το φως αυτό ανάβει όταν γυρίσετε τον διακόπτη 
των φώτων στην θέση  . Οι προβολείς ανάβουν 
και παραμένουν αναμμένα τα μπροστινά, τα πλευρι-
κά και τα πίσω φώτα πορείας, το φως της πινακίδας 
κυκλοφορίας και τα φώτα του ταμπλό. Το φως αυτό 
ανάβει επίσης όταν έχετε γυρίσει τον διακόπτη των 
προβολέων στην θέση AUTO και έξω είναι σκοτάδι.

 Ενδεικτικό φως κλειδώματος 
πορτών (όπου υπάρχει)

Το ενδεικτικό φως κλειδώματος πορτών που βρί-
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σκεται στην κονσόλα της οροφής ανάβει όταν είναι 
κλειδωμένες όλες οι πόρτες ενώ ο διακόπτης της 
μίζας είναι στην θέση ΟΝ.

• Όταν οι πόρτες είναι κλειδωμένες με τον διακό-
πτη ηλεκτρικής κλειδαριάς, το ενδεικτικό φως 
κλειδώματος πορτών θα ανάψει για 30 λεπτά.

• Όταν οι πόρτες είναι κλειδωμένες πατώντας το 
κουμπί LOCK στο Έξυπνο Κλειδί ή με οποιον-
δήποτε διακόπτη επερώτησης (όπου υπάρχει), 
το ενδεικτικό φως κλειδώματος πορτών θα 
ανάψει για 1 λεπτό.

• Το ενδεικτικό φως κλειδώματος πορτών σβήνει 
όταν ξεκλειδώσετε οποιαδήποτε πόρτα.

Για το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα των πορτών δείτε 
το «Κλειδαριές πορτών» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι 
και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

 Ενδεικτικό φως Ηλεκτρικού Χειρόφρενου

στε ότι το ενδεικτικό φως ηλεκτρικού χειρόφρενου 
έχει σβήσει.
Εάν το ενδεικτικό φως του ηλεκτρικού χειρόφρενου 
ανάβει ή αναβοσβήνει ενώ το προειδοποιητικό φως 
συστήματος φρένων (κίτρινο) ανάβει μπορεί να 
δηλώνει ότι το σύστημα του ηλεκτρικού χειρόφρε-
νου δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε άμεσα τον 
έλεγχο του συστήματος των φρένων και εάν απαι-
τείται την επισκευή του από εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.
Για περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία 

Μετρητές ∆ιακόπτης

Ένδειξη Προειδοποιητικό 
φως

Κύριο Προειδο-
ποιητικό φως Κείμενο Βομβητής LED

Χειρόφρενο δεμένο - – - - LED

∆υναμικό χειρόφρε-
νο - Ελευθερώστε 

το χειρόφρενο Ναι LED

Βλάβη συστήματος Ανάλογα με 
την κατάσταση

Αναμμένο προει-
δοποιητικό φως - - Ανάλογα με 

την κατάσταση

Πατημένος ∆ιακό-
πτης χειρόφρενου 
χωρίς να είναι πατη-
μένο το πεντάλ του 
φρένου

- –
Πατήστε το 
πεντάλ του 
φρένου

- LED

Το χειρόφρενο δεν 
μπορεί να ελευθε-
ρωθεί αυτόματα

- – Ελευθερώστε 
το χειρόφρενο - LED

∆υσλειτουργία 
χειρόφρενου

Αναβοσβήνει
- – - -

LED

αναβοσβήνει

ο ενδεικτικό φως του ηλεκτρικού χειρόφρενου δεί-
χνει ότι το σύστημα του ηλεκτρικού χειρόφρενου 
είναι σε λειτουργία.
Όταν ο διακόπτης παροχής μπει στην θέσηΟΝ, ανά-
βει το ενδεικτικό φως του ηλεκτρικού χειρόφρενου. 
Όταν ξεκινήσετε το σύστημα e- POWER και το χει-
ρόφρενο ελευθερωθεί το προειδοποιητικό φως 
σβήνει.
Εάν το χειρόφρενο δεν έχει ελευθερωθεί πλήρως, 
το ενδεικτικό αυτό φως ηλεκτρικού χειρόφρενου 
παραμένει αναμμένο. Πριν οδηγήσετε να βεβαιώνε-
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έχετε πατήσει το κουμπί Υποβοήθησης Μεγάλης 
Σκάλας Προβολέων / ∆έσμης Προσαρμοσμένης 
στην Οδήγηση. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα υποβοή-
θησης μεγάλης σκάλας προβολέων και/ή η ∆έσμη 
Προσαρμοσμένη στην Οδήγηση λειτουργεί κανονι-
κά. (∆είτε το «∆ιακόπτης προβολέων και φλας» πα-
ρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο).

 Ενδεικτικό φως μεγάλης σκάλας 
προβολέων 

Το φως αυτό ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη 
σκάλα των προβολέων και σβήνει όταν επιλέξετε 
την μεσαία σκάλα.

 Ενδεικτικό φως ενεργού συστήματος 
Υποβοήθησης Εκκίνησης στην 
Ανηφόρα (HSΑ) (όπου υπάρχει)

Το φως ανάβει όταν πληρούνται οι συνθήκες για το 
σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης στην Ανηφόρα 
(HSΑ) ενώ το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο σε ανη-
φόρα.

Μετά το φως αναβοσβήνει όταν αφήσετε το πεντάλ 
του φρένου, πράγμα που δηλώνει ότι το σύστημα 
Υποβοήθησης Εκκίνησης στην Ανηφόρα (HSΑ) έχει 
ενεργοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Υποβοή-
θηση Εκκίνησης στην Ανηφόρα (HSΑ)» στο κεφά-
λαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

  Προειδοποιητικό φως 
δυσλειτουργίας (MIL) 

Όταν ο διακόπτης παροχής μπει στην θέσηΟΝ, το 

του χειρόφρενου δείτε το «Ηλεκτρικό χειρόφρενο» 
στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την 
οδήγηση».

  Ενδεικτικά φώτα e-Pedal
Αυτές οι ενδείξεις εμφανίζουν την κατάσταση του 
συστήματος e-Pedal Step.

 Ενδεικτικό φως ESP OFF (όπου 
υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ESP θα πρέπει να παραμένει αναμμένο, 
εκτός εάν ελευθερώνετε το αυτοκίνητο από λά-
σπη ή χιόνι.

Το φως αυτό ανάβει όταν έχει απενεργοποιηθεί το 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP). Αυτό δεί-
χνει ότι το σύστημα ESP και το σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης δεν λειτουργούν.

Ενεργοποιήστε το ESP χρησιμοποιώντας την οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου ή σβήστε και βάλτε 
πάλι μπροστά το σύστημα e-POWER και το σύστημα 
θα λειτουργήσει κανονικά. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε το «Σύστημα Ηλεκτρονικού Προγράμ-
ματος Ευστάθειας (ESP) (όπου υπάρχει)» στο κε-
φάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

Το φως ανάβει επίσης όταν αλλάξετε τον διακόπτη 
παροχής στο ΟΝ. Εάν το σύστημα λειτουργεί κανονι-
κά, το φως θα σβήσει μετά από 2 περίπου δευτερό-
λεπτα. Εάν το φως παραμένει αναμμένο ή ανάβει 
μαζί με το ενδεικτικό φως  ενώ οδηγείτε, ζητήστε 
τον έλεγχο του συστήματος ESP από εξουσιοδοτη-

μένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Όταν λειτουργεί το σύστημα ESP, μπορεί να νιώσετε 
μία ελαφριά δόνηση ή να ακούσετε το σύστημα να 
λειτουργεί όταν ξεκινάτε το αυτοκίνητο ή επιταχύνε-
τε, αλλά αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

 Ενδεικτικό φως για το εμπρόσθιο 
φως ομίχλης

Το φως ανάβει όταν ανάψετε τα μπροστινά φώτα 
ομίχλης. ∆είτε το «Φώτα ομίχλης» πιο κάτω.

 /  Φως κατάστασης 
αερόσακου συνοδηγού 
(όπου υπάρχει)

Το φως σβηστού αερόσακου συνοδηγού ( ) θα 
ανάψει όταν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι απε-
νεργοποιημένος. Όταν ο αερόσακος του συνοδη-
γού είναι ενεργός, θα ανάψει το φως κατάστασης 
αερόσακου συνοδηγού ( ).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Προειδο-
ποιητικό φως SRS» στο κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – 
Καθίσματα, Ζώνες ασφαλείας και Πρόσθετο Σύστη-
μα Συγκράτησης».

 Ενδεικτικό φως υποβοήθησης μεγάλης 
σκάλας προβολέων (όπου υπάρχει) / 
Ενδεικτικό φως δέσμης προσαρμοσμένη 
στην οδήγηση (όπου υπάρχει)

Το ενδεικτικό φως ανάβει όταν οι προβολείς ανά-
βουν ενώ ο διακόπτης των προβολέων είναι στην 
θέση AUTO και έχει επιλεγεί η μεγάλη σκάλα, ενώ 
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πορτοκαλί ενδεικτικό φως ∆υσλειτουργίας ανάβει. 
Αυτό δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

Εάν το πορτοκαλί ενδεικτικό φως ∆υσλειτουργίας 
παραμένει σταθερά αναμμένο ενώ λειτουργεί το σύ-
στημα e-POWER, μπορεί να υποδηλώνει δυσλει-
τουργία στο σύστημα ελέγχου του κινητήρα ή αχρό-
νιστη ανάφλεξη.

Σταθερά αναμμένο και μήνυμα [∆υσλειτουργία κι-
νητήρα μείωση Ισχύος Εξυπηρέτηση τώρα] 
(Engine malfunction Power reduced Service now):

Έχει εντοπιστεί δυσλειτουργία του κινητήρα.ΣΒΗ-
ΣΤΕ το σύστημα e-POWER. Ζητήστε τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου από  εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.Το αυτοκίνητο 
πρέπει να ρυμουλκηθεί στο συνεργείο.

Σταθερά αναμμένο και μήνυμα [∆υσλειτουργία κι-
νητήρα Εξυπηρέτηση τώρα] (Engine malfunction 
Service now):

Έχει εντοπιστεί δυσλειτουργία του κινητήρα που 
μπορεί να κάνει ζημιά στο σύστημα ελέγχου του κι-
νητήρα.

Για να μειώσετε ή να αποφύγετε την ζημιά στο σύ-
στημα ελέγχου του κινητήρα:

• Μην οδηγείτε με ταχύτητες πάνω από 70 χλμ/
ώρα (43 μίλια την ώρα).

• Αποφύγετε την απότομη επιτάχυνση ή επιβρά-
δυνση.

• Αποφύγετε τις απότομες ανηφόρες.

• Εάν είναι δυνατό, μειώστε το φορτίο που μετα-
φέρετε ή ρυμουλκείτε.

Ζητήστε τον έλεγχο του αυτοκινήτου από  εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνερ-
γείο. Το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να ρυμουλκηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συνέχιση της χρήσης του αυτοκινήτου χωρίς 
να ελεγχθεί και να επισκευαστεί προηγουμένως 
το σύστημα ελέγχου του κινητήρα, μπορεί να έχει 
σαν αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση, αυξημένη 
κατανάλωση καυσίμου και πιθανή ζημιά στο σύ-
στημα ελέγχου του κινητήρα η οποία μπορεί να 
επηρεάσει την κάλυψή σας από την εγγύηση.

 Ενδεικτικό φως 
περιορισμού ισχύος

Η λειτουργία περιορισμού ισχύος έχει σαν αποτέλε-
σμα μειωμένη ισχύ και ταχύτητα του αυτοκινήτου. Η 
μειωμένη ταχύτητα μπορεί να είναι χαμηλότερη από 
την υπόλοιπη κυκλοφορία αυξάνοντας τον κίνδυνο 
σύγκρουσης. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν 
οδηγείτε. Εάν το αυτοκίνητο δεν μπορεί να διατηρή-
σει μία ασφαλή ταχύτητα οδήγησης, βγείτε από τον 
δρόμο σε ασφαλές σημείο.
Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ΟΝ, το 
ενδεικτικό φως περιορισμού ισχύος ανάβει και στην 
συνέχεια σβήνει.
Όταν ανάψει το ενδεικτικό φως περιορισμού ισχύος 
με τον διακόπτη παροχής στην θέση ετοιμότητα για 
οδήγηση READY, η ισχύς που παρέχεται στα ηλε-
κτρικά μοτέρ (για την οδήγηση και την παραγωγή 
ισχύος) είναι μειωμένη. Για τον λόγο αυτό το αυτοκί-
νητο δεν ανταποκρίνεται τόσο όταν πατάτε το πε-
ντάλ του γκαζιού ενώ έχει ανάψει το ενδεικτικό φως 

περιορισμού ισχύος.
Όταν ανάβει αυτό το φως και οποιοδήποτε μήνυμα 
εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου, 
ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το φως αυτό ανάβει στις ακόλουθες συνθήκες.
• Η φόρτιση της μπαταρίας Li-ion είναι εξαιρετικά 
χαμηλή.
• Η θερμοκρασία της μπαταρίας Li-ion είναι εξαιρε-
τικά χαμηλή.
• Όταν η θερμοκρασία του συστήματος e-POWER 
είναι υψηλή (μοτέρ, σύστημα ψύξης, μπαταρία Li-ion 
, κλπ.).
• Όταν περιορίζεται η παροχή από την γεννήτρια 
ρεύματος.
Πριν αδειάσει η μπαταρία Li-ion και όταν εμφανίζεται 
επίσης η προειδοποίηση Χαμηλού Καυσίμου στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου, βάλτε καύσι-
μο το συντομότερο δυνατό.
Εάν το φως αυτό ανάψει επειδή η μπαταρία Li-ion 
είναι κρύα λόγω χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας, 
μετακινήστε το αυτοκίνητο σε μία πιο ζεστή τοποθε-
σία.
Εάν το φως ανάβει επειδή η θερμοκρασία της μπα-
ταρίας Li-ion είναι εξαιρετικά υψηλή, σταματήστε το 
αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία και περιμένετε 
έως ότου να σβήσει το φως.
Το φως αυτό ανάβει επίσης στην ακόλουθη συνθήκη.
• Εάν πατάτε το πεντάλ του γκαζιού ενώ το αυτοκί-
νητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων 
έχει  τοποθετηθεί στην θέση Ν (Νεκρά).
Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και εάν αλλάξετε τον 
επιλογέα ταχυτήτων στην θέση D (οδήγηση), η επι-
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τάχυνση θα μειωθεί. Ενώ πατάτε το πεντάλ του γκα-
ζιού, το φως ανάβει και ένα μήνυμα εμφανίζεται 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου και ηχεί 
ένας βομβητής. Όταν αφήσετε το πεντάλ του γκα-
ζιού, το ενδεικτικό φως και το μήνυμα θα σβήσουν 
και ο βομβητής θα σταματήσει.
Εάν το φως ανάψει σε μία περίσταση διαφορετική 
από αυτές που περιγράφονται πιο πάνω ή δεν σβή-
νει, μπορεί να υπάρχει δυσλειτουργία του συστήμα-
τος. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

 Ενδεικτικό φως ProPILOT / 
Βοήθειας Οδηγού (όπου υπάρχει)

Για λεπτομέρειες για το σύστημα ProPILOT δείτε το 
αντίστοιχo τμήμα στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και 
οδήγηση».

 Ενδεικτικό φως READY

To ενδεικτικό φως «έτοιμο για την οδήγηση» 
(READY) ανάβει όταν το σύστημα του e- POWER 
έχει πάρει μπροστά και το αυτοκίνητο είναι έτοιμο 
για την οδήγηση. Εάν το φως αναβοσβήνει, συνεχί-
στε να πατάτε τον διακόπτη παροχής με πατημένο 
το πεντάλ του φρένου έως ότου το φως να σταμα-
τήσει να αναβοσβήνει (ανάβει).

 Ενδεικτικό φως για το πίσω φως 
ομίχλης (όπου υπάρχει)

Το φως αυτό ανάβει όταν ανάψετε το πίσω φώς ομί-
χλης.(∆είτε το «Πίσω φως ομίχλης» παρακάτω σε 
αυτό το κεφάλαιο).

 Ενδεικτικό φως πλευρικών φώτων 
πορείας

Το φως αυτό ανάβει όταν έχετε επιλέξει τα πλευρι-
κά φώτα πορείας. ∆είτε το «Προβολείς και φλας» 
παρακάτω για λεπτομέρειες.

 Ενδεικτικό φως ολίσθησης (SLIP) 
(όπου υπάρχει)

Όταν ο διακόπτης παροχής αλλάξει στην θέση ΟΝ, 
το ενδεικτικό φως SLIP ανάβει και στην συνέχεια 
σβήνει.

Το φως θα αναβοσβήνει όταν το Ηλεκτρονικό Σύ-
στημα Ευστάθειας (ESP) ή το σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης είναι σε λειτουργία, ειδοποιώντας τον 
οδηγό ότι το αυτοκίνητο πλησιάζει τα όρια πρόσφυ-
σης του. Η επιφάνεια του δρόμου μπορεί να γλι-
στράει.
Μπορεί να νιώσετε ή να ακούσετε το σύστημα να 
λειτουργεί, αυτό είναι φυσιολογικό.
Εάν το φως ανάβει όταν το σύστημα ESP είναι ενερ-
γό, ειδοποιεί τον οδηγό για το γεγονός ότι λειτουρ-
γεί το fail-safe του συστήματος, για παράδειγμα το 
σύστημα του ESP μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. 
Ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος από εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνερ-
γείο. Εάν προκύψει μία δυσλειτουργία στο σύστη-
μα, θα ακυρωθεί η λειτουργία του συστήματος του 
ESP, αλλά το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να μπορεί να 
οδηγηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστημα 
Ηλεκτρονικού Προγράμματος Ευστάθειας (ESP) 
(όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και 
οδήγηση».

 Ενδεικτικό φως φλας / αλάρμ
Το φως αυτό ανάβει όταν λειτουργούν τα φλας ή τα 
αλάρμ. ∆είτε το «∆ιακόπτης προβολέων και φλας» 
παρακάτω και το «∆ιακόπτης αλάρμ» στο κεφάλαιο 
«6. Σε περίπτωση ανάγκης» για περισσότερες λε-
πτομέρειες.

Ηχητικές υπενθυμίσεις
Επιπλέον των ηχητικών υπενθυμίσεων που περιγρά-
φονται σε αυτό το κεφάλαιο, ένας αριθμός άλλων 
συστημάτων του αυτοκινήτου παράγουν επίσης 
ηχητικές προειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις. Αυτά 
περιλαμβάνουν:
• Εντοπισμός Κινούμενου Αντικειμένου (MOD) 

(όπου υπάρχει)
• Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW) (όπου 
υπάρχει)

• Ευφυές Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
(όπου υπάρχει)

• Ειδοποίηση ∆ιασταυρούμενης Κυκλοφορίας στο 
πίσω μέρους του οχήματος (RCTA) (όπου υπάρ-
χει)

• Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (LDW) (όπου 
υπάρχει)

• Ευφυής Παρέμβαση Λωρίδας (ILI) (όπου υπάρχει)
• Ευφυές Cruise Control (ICC) (όπου υπάρχει)
• Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου υπάρχει)
• Ευφυής Ειδοποίηση Σύγκρουσης (I-FCW) (όπου 
υπάρχει)

• Πίσω Αυτόματο Φρένο (RAB) (όπου υπάρχει)
• Ειδοποίηση Προσοχής Οδηγού (DAA) (όπου 
υπάρχει)
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Βομβητής υπενθύμισης ανοικτής πόρτας
Ο βομβητής θα ηχήσει εάν οποιαδήποτε άλλη πόρ-
τα, εκτός από αυτή του οδηγού, είναι ανοικτή και ο 
διακόπτης του ηλεκτρικού κλειδώματος της πόρτας 
είναι πατημένος.

Μοντέλα με Έξυπνο Κλειδί: Ο εξωτερικός βομβη-
τής θα ηχήσει εάν το αυτοκίνητο έχει κλειδώσει με 
τηλεχειρισμό η με την χρήση της εξωτερικής κλει-
δαριάς και οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοικτή.

Βομβητής υπενθύμισης χειρόφρενου
Θα ακουστεί ένας βομβητής εάν πάτε να ξεκινήσετε 
το αυτοκίνητο και το χειρόφρενο είναι δεμένο. Στα-
ματήστε το αυτοκίνητο και λύστε το χειρόφρενο.

Βομβητής υπενθύμισης φώτων
Ένας βομβητής θα ηχήσει για 10 δευτερόλεπτα 
όταν ο διακόπτης των φώτων είναι αναμμένος και 
ανοίξετε την πόρτα του οδηγού (διακόπτης μίζας 
στην θέση OFF). 

∆είτε το «∆ιακόπτης προβολέων και φλας» παρακά-
τω για πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του 
φωτισμού του αυτοκινήτου.

Βομβητής υπενθύμισης φώτων ομίχλης
Θα ηχήσει ένας βομβητής, εάν ο διακόπτης της μί-
ζας είναι στην θέση OFF και ο διακόπτης των προ-
βολέων είναι στην θέση <AUTO> (όπου υπάρχει) 
και έχετε αφήσει αναμμένα τα φώτα ομίχλης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το «∆ιακό-
πτης προβολέων και φλας» πιο κάτω.

Βομβητής υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας
Ο βομβητής σας υπενθυμίζει να δέσετε τις ζώνες 
ασφαλείας. ∆είτε το «Ζώνες ασφαλείας» στο κεφά-
λαιο «1. Ασφάλεια – Καθίσματα, ζώνες ασφαλείας 
και πρόσθετο σύστημα συγκράτησης».

Βομβητής υπενθύμισης κλειδιών (μοντέλα με 
Έξυπνο κλειδί)
Ο εξωτερικός βομβητής θα ηχήσει 3 φορές εάν:

• Βγάλετε το Έξυπνο Κλειδί έξω από το αυτοκίνη-
το και το κουμπί της μίζας δεν είναι στην θέση 
LOCK.

• Το αυτοκίνητο κλειδωθεί με τηλεχειρισμό ή με 
την χρήση της εξωτερικής ασφάλειας της πόρ-
τας και έχετε αφήσει το Έξυπνο Κλειδί μέσα στο 
αυτοκίνητο.

Βομβητής υπενθύμισης στάθμευσης (όπου 
υπάρχει)
Θα ηχήσει ένας βομβητής ένα γυρίσετε το σύστημα 
e-POWER στην θέσηOFFκαι το αυτοκίνητο δεν είναι 
στην θέση P (παρκάρισμα).

Βομβητής συστήματος ελέγχου ηλεκτρικής 
αλλαγής
Εάν γίνει μία ακατάλληλη λειτουργία του επιλογέα 
θα ηχήσει ένας βομβητής για λόγους ασφαλείας και 
ταυτόχρονα, ανάλογα με τις συνθήκες, η λειτουρ-
γία θα ακυρωθεί ή η θέση του επιλογέα θα αλλάξει 
στη N (νεκρά). ∆είτε στο «Οδηγόντας το αυτοκίνη-
το» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

Η Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου (1) βρίσκεται 
ανάμεσα στο στροφόμετρο και το ταχύμετρο και 
εμφανίζει προειδοποιήσεις και πληροφορίες. Επί-
σης, τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται εάν το αυ-
τοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αυτά:

• Υπολογιστής οδήγησης
• Ρυθμίσεις αυτοκινήτου
• Πληροφορίες υπολογιστή ταξιδιού
• Βοήθεια στον Οδηγό
• Πληροφορίες του συστήματος Cruise Control
• ProPILOT
• Πληροφορίες λειτουργίας Έξυπνου Κλειδιού 

Nissan
• Πληροφορίες Ηχοσυστήματος
• Πλοήγηση από στροφή σε στροφή
• Καθοδήγηση και προειδοποιήσεις
• Πληροφορίες πίεσης ελαστικών
• Άλλες πληροφορίες

ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



22 Όργανα και χειριστήρια 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΘΟΝΗΣ)
Για τα μοντέλα με ένδειξη πλήρους οθόνης η ένδει-
ξη της οθόνης των μετρητών μπορεί να αλλάξει για 
να επεκτείνει τις περιοχή εμφάνισης των πληροφο-
ριών του αυτοκινήτου. ∆είτε το «Αλλάζοντας την 
ένδειξη της οθόνης των μετρητών (μοντέλα με έν-
δειξη πλήρους οθόνης)» πιο πριν σε αυτό το κεφά-
λαιο για τον τρόπο αλλαγής της ένδειξης.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου μπορεί να 
αλλάξει χρησιμοποιώντας το κουμπί κύλισης (1),   

(2), και   (3) που βρίσκονται στο τιμόνι.

(1) Κουμπί κύλισης - πλοηγηθείτε ανάμεσα στα στοι-
χεία και αλλάξτε ή επιλέξτε ένα στοιχείο στη 
οθόνη πληροφοριών. Αυτό το κουμπί κύλισης 
επιτρέπει την πλοήγηση πάνω / κάτω και την πίε-
ση για την επιλογή.

(2)   - πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο μενού

(3)   - αλλάζει από την μία οθόνη ένδειξης 
στην επόμενη (π.χ. ταξίδι, εξοικονόμηση καυσί-
μου)
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ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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Όταν ο διακόπτης παροχής αλλάξει στην θέση ΟΝ, 
η οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου μπορεί να 
εμφανίσει στην οθόνη τα παρακάτω, εάν το αυτοκί-
νητο είναι εξοπλισμένο με αυτά:

• 1. [Home] (αρχικό μενού)
• 2. [Blank] (κενό)
• 3. [Speed] (ταχύτητα) (όπου υπάρχει)
• 4. [Drive Computer] (υπολογιστής οδήγησης) – 

[Average Speed] (μέση ταχύτητα) (Distance & 
Time) (απόσταση και χρόνος)

• 5. [ECO Pedal Guide] (οδηγός πεντάλ ECO)
• 6. [Fuel Economy History] (Ιστορικό Εξοικονόμη-
σης Καυσίμου)

• 7. [Tyre Pressures] (πιέσεις ελαστικών)
• 8. [Energy Flow] (ροή ενέργειας)
• 9. [Navigation] (πλοήγηση) (όπου υπάρχει)
• 10. [Navigation] (πλοήγηση) (όπου υπάρχει)
• 11. [Compass] (πυξίδα) (όπου υπάρχει)
• 12. [Audio] (ηχοσύστημα)
• 13. Οθόνη τηλεφώνου (εμφανίζεται όταν υπάρ-
χει εισερχόμενη κλήση)

• 14. [Driving Aids] (βοήθειες στην οδήγηση) 
(όπου υπάρχει)

• 15. ProPILOT (όπου υπάρχει)
• 16. [Traffic Sign] (Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλο-
φορίας) (όπου υπάρχει)

• Προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις θα εμφα-
νίζονται μόνο εάν υπάρχει κάποια παρούσα. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προ-
ειδοποιήσεις και τις ενδείξεις δείτε .

• 17. [Settings] (ρυθμίσεις)
Για να ελέγξετε πια στοιχεία εμφανίζονται στην 
οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου, δείτε το 
«[Personal Display] (προσωπική εμφάνιση) (όπου 

υπάρχει)» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Οι διακόπτες για την οθόνη πληροφοριών του αυτοκι-
νήτου βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.

(1) Κουμπί κύλισης - πλοηγηθείτε ανάμεσα στα 
στοιχεία και αλλάξτε ή επιλέξτε ένα στοιχείο στη 
οθόνη πληροφοριών. Αυτό το κουμπί κύλισης 
επιτρέπει την πλοήγηση πάνω / κάτω και την πί-
εση για την επιλογή.

(2)   - πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο μενού

(3)  - αλλάζει από την μία οθόνη ένδειξης στην 
επόμενη (π.χ. ταξίδι, εξοικονόμηση καυσίμου)

Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με το μοντέλο.

1. [Home] (σπίτι)
Η λειτουργία αυτή εμφανίζει τις ακόλουθες πληρο-
φορίες.
• Ταχύτητα του αυτοκινήτου
• Πλοήγηση (όπου υπάρχει)
• Ηχοσύστημα

2. [Blank] (κενό)
Κενή ένδειξη

 3 Ταχύτητα 
 Η λειτουργία αρχικού μενού εμφανίζει τις ακόλου-
θες πληροφορίες. 
  • Ταχύτητα του αυτοκινήτου 
  • Μέση ταχύτητα 
4. Υπολογιστής Οδήγησης [Drive Computer] 
Ο υπολογιστής οδήγησης εμφανίζει την μέση εξοι-
κονόμηση καυσίμου, την μέση ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου, τον χρόνο οδήγησης και την απόσταση οδή-
γησης. Μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στο [Since 
Reset] (από τον μηδενισμό), [Since Start] (από την 
αρχή) και [Since Refuel] (από το γέμισμα με καύσι-
μο), πατώντας το κουμπί <ΟΚ>.
Το [Since Reset] (από τον μηδενισμό) μπορεί να μη-
δενιστεί με το χέρι, πατώντας το κουμπί <ΟΚ> για 
περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα ή έως ότου να 
εμφανιστεί η σελίδα του μηδενισμού.
Το [Since Start] (από την αρχή) θα μηδενιστεί μετά 
από 30 λεπτά από την τελευταία φορά που σβήσατε 
τον διακόπτη της μίζας. Μπορεί επίσης να μηδενι-
στεί με το χέρι πατώντας το κουμπί <ΟΚ> για πε-
ρισσότερα από 2 δευτερόλεπτα ή έως ότου να φα-
νεί η σελίδα του μηδενισμού.
Το [Since Refuel] (από το γέμισμα με καύσιμο) θα 
μηδενιστεί αυτόματα κάθε φορά. Όταν βάζετε καύσι-
μο και όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι μεγα-
λύτερη από 10 χλμ/ώρα (6 μίλια την ώρα) ή όταν το 
αυτοκίνητο διανύσει 500 μέτρα ή περισσότερα. Μπο-
ρεί επίσης να μηδενιστεί με το χέρι πατώντας το κου-
μπί <ΟΚ> για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα ή 
έως ότου να φανεί η σελίδα του μηδενισμού.

Μέση κατανάλωση καυσίμου:

Η μέση κατανάλωση καυσίμου εμφανίζει την μέση 
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κατανάλωση καυσίμου από τον τελευταίο μηδενι-
σμό.

Μέση ταχύτητα:

Η μέση ταχύτητα εμφανίζει την μέση ταχύτητα του 
αυτοκινήτου από τον τελευταίο μηδενισμό.

Χιλιομετρητής ταξιδιού:

Ο χιλιομετρητής ταξιδιού εμφανίζει την συνολική 
απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο από τον 
τελευταίο μηδενισμό.

Χρόνος που έχει περάσει:

Ο χρόνος που έχει περάσει εμφανίζει τον χρόνο 
από τον τελευταίο μηδενισμό.

5.  Λειτουργία [ECO Pedal Guide] (οδηγός 
πεντάλ ECO)

Η οθόνη [ECO Pedal Guide] (οδηγός πεντάλ ECO) 
μπορεί να επιλεγεί  από την οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου στην λειτουργία [ECO]. Χρησιμοποιή-
στε την λειτουργία [ECO Pedal Guide] (οδηγός πε-
ντάλ ECO) για να βελτιώσετε την εξοικονόμηση καυ-

σίμου.

Όταν η μπάρα [ECO Pedal Guide] (οδηγός πεντάλ 
ECO) είναι στην πράσινη κλίμακα (1), δείχνει ότι 
οδηγείτε το αυτοκίνητο μέσα στην κλίμακα της εξαι-
ρετικά οικονομικής οδήγησης.

Όταν η μπάρα [ECO Pedal Guide] (οδηγός πεντάλ 
ECO) είναι στην ανοιχτή πράσινη κλίμακα (2), δεί-
χνει ότι οδηγείτε το αυτοκίνητο μέσα στην κλίμακα 
της οικονομικής οδήγησης.

Εάν η μπάρα [ECO Pedal Guide] (οδηγός πεντάλ 
ECO) είναι εκτός της πράσινης περιοχής ((1) και 
(2)), δείχνει ότι πατάτε το πεντάλ του γκαζιού εκτός 
της κλίμακας της οικονομικής οδήγησης.

Η μπάρα [ECO Pedal Guide] (οδηγός πεντάλ ECO) 
δεν εμφανίζεται όταν:

• Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι κάτω από τα 
περίπου 4 χλμ/ώρα (2 μίλια την ώρα).

• Το σαζμάν είναι στην θέση Ρ (παρκάρισμα), Ν 
(νεκρά) ή R (όπισθεν).

6. Ιστορικό Εξοικονόμησης Καυσίμου

Η ένδειξη του Ιστορικού Εξοικονόμησης Καυσίμου 
εμφανίζει τα δεδομένα της παρούσας εξοικονόμη-
σης καυσίμου που καταγράφονται σε διαστήματα 
των 2 λεπτών.

7. Πιέσεις ελαστικών
Η λειτουργία πιέσεων ελαστικών εμφανίζει την πίε-
ση όλων των τεσσάρων τροχών όταν το αυτοκίνητο 
κινείται.

 Με την λειτουργία [Tyre ECO advice] (συμβουλή ελα-
στικών ECO) στο ΟΝ, όταν η πίεση των ελαστικών 
χαμηλώνει θα εμφανίζεται το [Check Tire Pressures 
for Best Energy Economy] (ελέγξτε τις πιέσεις των 
ελαστικών για καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας). 

Όταν εμφανίζεται η προειδοποίηση [Low Tyre 
Pressure] (χαμηλή πίεση ελαστικών), η οθόνη μπορεί 
να αλλάξει στην λειτουργία πίεσης ελαστικών πατώ-
ντας το κουμπί κύλισης για να εμφανιστούν περισσό-
τερες λεπτομέρειες για την προειδοποίηση.

8. Ροή Ενέργειας

Κλασσική άποψη
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Ενισχυμένη άποψη

Η Ροή Ενέργειας εμφανίζει την παρούσα ροή ενέρ-
γειας ανάμεσα στον κινητήρα, την μπαταρία Ιόντων 
Λιθίου (Li-ion) και τους μπροστινούς τροχούς.

(1) Κινητήρας

(2) Μπαταρία Li-ion

Η παρούσα κατάσταση ενέργειας του κινητήρα, της 
μπαταρίας Li-ion και της φόρτισης της μπαταρίας 
Li-ion εμφανίζονται από το χρώμα ή το σχέδιο που 
ανάβουν, ως εξής:

(1) Χρώμα ένδειξης κινητήρα
Γκρι:Όταν ∆ΕΝ καταναλώνεται καύσιμο

Πορτοκαλί:Όταν καταναλώνεται καύσιμο

(2) Χρώμα ένδειξης μπαταρίας Ιόντων Λιθίου (Li-ion)
Μπλε:Η φόρτιση της μπαταρίας που απομένει είναι 
κανονική.

Κίτρινο:Η φόρτιση της μπαταρίας που απομένει εί-
ναι χαμηλή. (Όταν η φόρτιση της μπαταρίας που 
απομένει είναι χαμηλή, μπορεί να παρέχεται λιγότε-

ρη ισχύς για την οδήγηση από ότι συνήθως.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για το σύστημα e-POWER ο κινητήρας μπορεί 
επίσης να ξεκινήσει όταν το ηλεκτρικό μοτέρ 
δεν παράγει ισχύ. Η ροή ενέργειας δεν εμφα-
νίζεται όταν δεν παράγεται ηλεκτρική ισχύς.

• Όταν ανάβουν τα φώτα φρένων του αυτοκινή-
του, ανάβουν επίσης τα φώτα φρένων  στην 
Ροή Ενέργειας.

Η ένδειξη του επιπέδου φόρτισης θα αλλάζει συνε-
χόμενα καθώς το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας 
Li-ion αυξάνεται ή μειώνεται κατά την κανονική λει-
τουργία του αυτοκινήτου.

9. και 10.  [Navigation] (πλοήγηση) (όπου 
υπάρχει)

Όταν έχει οριστεί η καθοδήγηση διαδρομής στο σύ-
στημα πλοήγησης, το στοιχείο αυτό εμφανίζει τις 
πληροφορίες για την διαδρομή.

11. Πυξίδα (όπου υπάρχει)
Η οθόνη εμφανίζει την κατεύθυνση προς την οποία 
κινείται το αυτοκίνητο.

12. Ηχοσύστημα
Η λειτουργία ηχοσυστήματος εμφανίζει την κατά-
σταση των πληροφοριών του ηχοσυστήματος.

 13 Τηλέφωνο 
 Η λειτουργία τηλεφώνου εμφανίζει τις πληροφορί-
ες για την κατάσταση του τηλεφώνου. 

14. Βοήθεια στον οδηγό
Η λειτουργία Βοήθειας στον Οδηγό εμφανίζει την 

κατάσταση λειτουργίας για τα ακόλουθα συστήματα.

• Μπροστά:

-  Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου υπάρ-
χει)

-  Ευφυής Ειδοποίηση Σύγκρουσης (I-FCW) 
(όπου υπάρχει)

• Λωρίδα:

-  Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (LDW) (όπου 
υπάρχει)

-  Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από 
την Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) (όπου υπάρχει)

• Τυφλό σημείο:

-  Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW) (όπου 
υπάρχει)

-  Ευφυής Παρέμβαση Τυφλού Σημείου (όπου 
υπάρχει)

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις περιγρα-
φές των παραπάνω συστημάτων στο κεφάλαιο «5. 
Ξεκίνημα και οδήγηση».

15. ProPILOT (όπου υπάρχει)
Η λειτουργία ProPILOT δείχνει τις συνθήκες λει-
τουργίας των ακόλουθων συστημάτων:

• ICC

• Υποβοήθηση Τιμονιού

Η ένδειξη θα εμφανίζεται όταν είναι ενεργό το 
ProPILOT. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
«ProPILOT (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκί-
νημα και οδήγηση».
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16.  Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλοφορίας 
(όπου υπάρχει)

Το σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας 
(TSR) παρέχει στον οδηγό πληροφορίες για το πιο 
πρόσφατα εντοπισμένο όριο ταχύτητας. ∆είτε το 
«Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας (όπου υπάρ-
χει)» πιο κάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

17. [Settings] (ρυθμίσεις)
Η λειτουργία ρυθμίσεων επιτρέπει στον χρήστη να 
αλλάξει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου καθώς και 
ορισμένες ρυθμίσεις. ∆είτε το επόμενο τμήμα.

[SETTINGS] (ρυθμίσεις)
Η λειτουργία ρυθμίσεων επιτρέπει στον χρήστη να 
αλλάξει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου καθώς και 
ορισμένες ρυθμίσεις:

• [ESP Setting] (ρύθμιση ESP)

• [Driver Assistance] (Βοήθεια στον Οδηγό)

• [Personal Display] (προσωπική ένδειξη) (όπου 
υπάρχει)

• [Head-Up Display] (ένδειξη κατεύθυνσης κίνη-
σης) (όπου υπάρχει)

• [ECO Settings] (ρυθμίσεις ECO)

• [Tyre Pressures] (Πιέσεις ελαστικών)

• [Clock] (Ρολόι)

• [Vehicle Settings] (Ρυθμίσεις οχήματος)

• [Maintenance] (Συντήρηση)

• [Display Settings] (Ρυθμίσεις οθόνης)

• [Unit / Language] (Μονάδες / Γλώσσα)

• [i-key Link] (Σύνδεση i-key) (όπου υπάρχει)

• [Factory Reset] (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)

[Shortcut Menu] (μενού συντομεύσεων)
Είναι διαθέσιμο ένα μενού συντομεύσεων για να 
έχετε γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοι-
χεία. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού πα-
τώντας τον διακόπτη συντομεύσεων (Α) στο τιμόνι 
και χρησιμοποιώντας τον διακόπτη κύλισης (Β) για 
να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. Είναι διαθέσι-
μα τα ακόλουθα στοιχεία:
• [Emergency Lane] (λωρίδα ανάγκης) (όπου υπάρχει)
• [Change Display View] (αλλαγή της άποψης της 
ένδειξης)

• [Audio Source] (πηγή ήχου)
• [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό)
• [Personal Display] (προσωπική ένδειξη)

[ESP Setting] (ρύθμιση ESP)
Για να αλλάξετε την ρύθμιση χρησιμοποιήστε το κου-
μπί κύλισης για να την επιλέξετε και μετά πατήστε το.
• [System] (σύστημα)
Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να κλεί-
σει το σύστημα ESP. Από το εργοστάσιο το ESP θα 
είναι ενεργό. Εάν το σύστημα του ESP απενεργο-
ποιηθεί θα ανάψει το ενδεικτικό φως ESP OFF.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Ηλεκτρο-
νικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP) (όπου υπάρχει)» 
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης το αυτο-
κίνητο θα πρέπει να κινείται με το σύστημα ESP 
ενεργό.

[Driver Assistance] (Βοήθεια στον Οδηγό)
Χρησιμοποιήστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να 
επιλέξετε και να αλλάξετε ένα στοιχείο του μενού, 
δηλαδή να αλλάξετε την κατάσταση, τις προειδο-
ποιήσεις ή να ανοίξετε ή να κλείσετε οποιαδήποτε 
από τα συστήματα / προειδοποιήσεις που εμφανίζο-
νται στο μενού βοήθειας στον οδηγό. 

• [Steering Assist] (Υποβοήθηση Τιμονιού) (όπου 
υπάρχει)

• [Lane] (λωρίδα)
• [Blind Spot] (Σύστημα προειδοποίησης τυφλού 
σημείου) (όπου υπάρχει)

• [Emergency Brake] (Φρένο ανάγκης)
• [Traffic Sign] (πινακίδες κυκλοφορίας) (όπου 
υπάρχει)
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• [CRUISE Navi Link] (σύνδεση πλοήγησης με 
cruise) (όπου υπάρχει)

• [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου ταχύτητας) 
(όπου υπάρχει)

• [Speed Link Offset] (αντιστάθμιση σύνδεσης τα-
χύτητας) (όπου υπάρχει)

• [Parking Aids] (βοήθειες στο παρκάρισμα)
• [Rear Cross Traffic Alert] (ειδοποίηση διασταυρού-
μενης κίνησης στο πίσω μέρος) (όπου υπάρχει)

• [Driver Attention Alert] (ειδοποίηση προσοχής 
οδηγού) (όπου υπάρχει)

• [Timer Alert] (ειδοποίηση χρονοδιακόπτη)
• [Low Temp. Alert] (ειδοποίηση χαμηλής θερμο-
κρασίας)

• [Steering Effort] (προσπάθεια στο τιμόνι) (όπου 
υπάρχει)

• [Chassis Control] (Έλεγχος Αμαξώματος)
[Steering Assist] (Υποβοήθηση Τιμονιού) (όπου 
υπάρχει)

• Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει την Υποβοήθηση του Τιμονιού

[Lane] (λωρίδα):

• [Warning] (προειδοποίηση

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει την Προειδοποίηση Αλλαγής 
Λωρίδας (LDW). ∆είτε το «Προειδοποίηση Αλλα-
γής Λωρίδας (όπου υπάρχει) στο κεφάλαιο «5. 
Ξεκίνημα και οδήγηση».

• [Intervention] (παρέμβαση)
Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απε-
νεργοποιήσει το Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης 

Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας. ∆είτε το 
«Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) (όπου υπάρχει)» στο κε-
φάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

•  [Vibration Level] (επίπεδο δόνησης) (όπου υπάρχει)
Επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει το επίπεδο 
δόνησης του τιμονιού για το σύστημα LDW. 
Μπορεί να οριστεί σε [High] (υψηλό), [Medium] 
(μέτριο) ή [Low] (χαμηλό). ∆είτε το «Σύστημα 
Προειδοποίησης LDW (όπου υπάρχει)» στο κε-
φάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

• [Emergency Lane] (λωρίδα ανάγκης) (όπου 
υπάρχει)
Επιτρέπει στον χρήση να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει το σύστημα Βοήθειας Λωρί-
δας (ELA). ∆είτε το «Σύστημα Υποβοήθησης Λω-
ρίδας Ανάγκης (ELA) (όπου υπάρχει)» στο κεφά-
λαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

• [Lane Sensitivity] (ευαισθησία λωρίδας) (όπου 
υπάρχει)
Επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την ευαισθη-
σία του συστήματος ELA (όπου υπάρχει). Μπορεί 
να οριστεί στο [Normal] (κανονικό), [Strong] (δυ-
νατό) ή [Mild] (απαλό). ∆είτε το «Σύστημα Υποβο-
ήθησης Λωρίδας Ανάγκης (ELA) (όπου υπάρχει)» 
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

[Blind Spot] (Σύστημα προειδοποίησης τυφλού 
σημείου) (όπου υπάρχει):

• [Warning] (προειδοποίηση)

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει την Προειδοποίηση Τυφλού 
Σημείου (BSW).

• [Intervention] (παρέμβαση) (όπου υπάρχει)
Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει το σύστημα Παρέμβασης Τυ-
φλού Σημείου.

∆είτε το «Σύστημα Προειδοποίησης Τυφλού Σημεί-
ου (BSW) / Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
(όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και 
οδήγηση».

[Emergency Brake] (Φρένο ανάγκης):

• [Front] (μπροστά)

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απε-
νεργοποιήσει το σύστημα Ευφυούς Πέδησης (ΙΕΒ) 
με σύστημα εντοπισμού πεζού (όπου υπάρχει). ∆εί-
τε το «Σύστημα Ευφυούς Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου 
υπάρχει) στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

• [Rear] (πίσω)

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει το σύστημα Αυτόματου Φρένου 
Πίσω (RAB) (όπου υπάρχει). ∆είτε το «Αυτόματο 
Φρένο Πίσω (RAB) (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο 
«5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

[Traffic Sign] (πινακίδες κυκλοφορίας) (όπου 
υπάρχει):

Επιτρέπει στον χρήση να ενεργοποιήσει ή να απενερ-
γοποιήσει την αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας.

[CRUISE Navi Link] (σύνδεση πλοήγησης με 
cruise) (όπου υπάρχει):

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απε-
νεργοποιήσει την λειτουργία [CRUISE Navi Link] 
(σύνδεση πλοήγησης με cruise) (ProPILOT με Navi-
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link). ∆είτε το «Cruise Navi Link – ProPILOT με Navi 
Link (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και 
οδήγηση».

[Speed Limit Link] (ProPILOT με Navi-link) (σύν-
δεση ορίου ταχύτητας) (όπου υπάρχει):

Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τις επιλογές για 
το [Speed Limit Link] (ProPILOT με Navi-link) (σύν-
δεση ορίου ταχύτητας).

• [OFF] (κλειστό)

• [Prompt]  (υπενθύμιση)

• [Auto] (αυτόματο)

∆είτε το «Speed Limit Link – ProPILOT (όπου υπάρ-
χει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

[Speed Limit Link] (χωρίς Navi-link) (σύνδεση 
ορίου ταχύτητας) (όπου υπάρχει):

Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τις επιλογές για 
το [Speed Limit Link] (χωρίς Navi-link) (σύνδεση 
ορίου ταχύτητας).

• [ΟΝ] / [OFF] (ανοικτό / κλειστό)

∆είτε το «Speed Limit Link – ProPILOT (όπου υπάρ-
χει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

[Speed Link Offset] (αντιστάθμιση σύνδεσης τα-
χύτητας) (όπου υπάρχει):

Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει εάν το καθορι-
σμένο όριο ταχύτητας που χρησιμοποιείται από το 
[Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου ταχύτητας) θα 
πρέπει να γίνεται αποδεκτό ακριβώς ή με μία ανοχή 
των -10 έως +10 χλμ/ώρα (-5 έως +5 μίλια/ώρα). 
∆είτε το «Speed Limit Link – ProPILOT (όπου υπάρ-
χει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

[Parking Aids] (βοήθειες στο παρκάρισμα):

Για να αλλάξετε την κατάσταση ή να ενεργοποιήσε-
τε ή απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε από τα συστή-
ματα που εμφανίζονται στο μενού [Parking Aids] 
(βοήθειες στο παρκάρισμα), χρησιμοποιήστε το 
κουμπί κύλισης για να επιλέξετε και να αλλάξετε 
ένα στοιχείο του μενού.

• [Moving Object] (κινούμενο αντικείμενο) (όπου 
υπάρχει)

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει τον Εντοπισμό Κινούμενου 
Αντικειμένου (MOD).

• [Display] (ένδειξη) (όπου υπάρχει)

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει το σύστημα αισθητήρων ή το 
Σύστημα Πίσω Αισθητήρων.

• [Front] (μπροστά) (όπου υπάρχει)

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει / απε-
νεργοποιήσει τους μπροστινούς αισθητήρες.

• [Rear] (πίσω)

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει / απε-
νεργοποιήσει τους πίσω αισθητήρες.

• [Distance] (απόσταση) (όπου υπάρχει)

Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την απόστα-
ση εντοπισμού των αισθητήρων ([Far] (μακριά), 
[Medium] (μέση) ή [Near] (κοντά)).

• [Volume] (ένταση)

Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την ένταση 
του τόνου του αισθητήρα ([High] (υψηλή), 

[Medium] (μεσαία) ή [Low] (χαμηλή)).

[Rear Cross Traffic Alert] (ειδοποίηση διασταυ-
ρούμενης κίνησης στο πίσω μέρος):

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει / απενερ-
γοποιήσει το σύστημα Ειδοποίησης για την ∆ια-
σταυρούμενη Κίνηση στο Πίσω Μέρος του αυτοκι-
νήτου. ∆είτε το «Σύστημα Ειδοποίησης ∆ιασταυ-
ρούμενης Κίνησης στο Πίσω Μέρος (RCTA) (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

[Driver Attention Alert] (ειδοποίηση προσοχής 
οδηγού):

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει και να 
απενεργοποιήσει την Ειδοποίηση Προσοχής Οδη-
γού (όπου υπάρχει). ∆είτε το «Ειδοποίηση Προσο-
χής Οδηγού (όπου υπάρχει) στο κεφάλαιο «5. Ξεκί-
νημα και οδήγηση».

[Timer Alert] (ειδοποίηση χρονοδιακόπτη):

Επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την ειδοποίηση 
του χρονοδιακόπτη ή να την μηδενίσει.

[Low Temp. Alert] (ειδοποίηση χαμηλής θερμο-
κρασίας):

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απε-
νεργοποιήσει την ειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασί-
ας.

[Steering Effort] (προσπάθεια στο τιμόνι):

Επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την ισχύ στο τι-
μόνι ώστε να μειώσει ή να αυξήσει την προσπάθεια 
στο τιμόνι.

• [Drive Mode] (λειτουργία οδήγησης)

• [Standard] (στάνταρ)
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• [Sport] (σπορ)

[Chassis Control] (Έλεγχος Αμαξώματος)

• [Trace Control] (έλεγχος πορείας)

Επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απε-
νεργοποιήσει την λειτουργία [Trace Control] (έλεγ-
χος πορείας). (∆είτε «‘Εξυπνος έλεγχος πορείας» 
στο στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

[Personal Display] (προσωπική ένδειξη) 
(όπου υπάρχει)
Για να αλλάξετε την ένδειξη στο μενού [Personal 
Display] (προσωπική ένδειξη), χρησιμοποιήστε το 
κουμπί κύλισης και αλλάξτε ένα στοιχείο του μενού:

• [Blank] (κενό)

• [Navigation] (πλοήγηση)

• [Time to Destination] (χρόνος έως τον προορι-
σμό)

• [Fuel Economy] (εξοικονόμηση καυσίμου)

- [Since Reset] (από τον μηδενισμό)

- [Since Start] (από την εκκίνηση)

- [Since Refuel] (από το γέμισμα με καύσιμο)

• [Trip] (διαδρομή)

- [Since Reset] (από τον μηδενισμό)

- [Since Start] (από την εκκίνηση)

- [Since Refuel] (από το γέμισμα με καύσιμο)

• [Gear position] (θέση ταχύτητας)

• [Average speed] (μέση ταχύτητα)

- [Since Reset] (από τον μηδενισμό)

Για να αλλάξετε την κατάσταση ή να ενεργοποιήσε-
τε / απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε από τα συστή-
ματα που εμφανίζονται στο μενού ρυθμίσεων ECO, 
χρησιμοποιήστε τον διακόπτη κύλισης για να επιλέ-
ξετε και να αλλάξετε ένα στοιχείο στο μενού:

• [ECO Drive Mode] (λειτουργία οδήγησης ECO)

- [ECO Cruise Control]

-  [ECO Climate Control] (λειτουργία κλιματισμού 
ECO)

• [ECO Info Settings] (πληροφορίες ρυθμίσεων 
ECO)

- [ECO Indicator] (ένδειξη ECO)

- [ECO Drive Report] (αναφορά οδήγησης ECO)

• [View History] (Θέαση ιστορικού)

Για να μηδενίσετε την θέαση ιστορικού:

1)  Επιλέξτε [View History] (θέαση ιστορικού) με 
το κουμπί κύλισης.

2) Πατήστε το κουμπί κύλισης.

3)  Επιλέξτε [Yes] (ναι) πατώντας το κουμπί κύλι-
σης.

• [Tyre ECO advice] (συμβουλή ECO ελαστικών)

Πατήστε το κουμπί κύλισης για να ενεργοποιή-
σετε ή να απενεργοποιήσετε την συμβουλή εξοι-
κονόμησης για τα ελαστικά.

[Tyre Pressures] (Πιέσεις ελαστικών)
Οι ρυθμίσεις στο μενού [Tyre pressures] (πιέσεις 
ελαστικών) έχουν όλες να κάνουν με το Σύστημα 
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) (όπου 

- [Since Start] (από την εκκίνηση)

- [Since Refuel] (από το γέμισμα με καύσιμο)

• [Brake Lamp] (φως φρένων)

[Head-Up Display] (Οθόνη κατεύθυνσης) 
(όπου υπάρχει)
Για να αλλάξετε την κατάσταση και να ενεργοποιή-
σετε ή να απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε από τα 
συστήματα που εμφανίζονται στην Οθόνη Κατεύ-
θυνσης, χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης και αλ-
λάξτε ένα στοιχείο του μενού:

• [Brightness] (φωτεινότητα)

• [Height] (ύψος)

• [Rotation] (περιστροφή)

•   [Contents selection] (επιλογή περιεχομένων)

- [Navigation] (πλοήγηση) (όπου υπάρχει)

-  [Driving Aids] (βοήθειες στην οδήγηση (όπου 
υπάρχει)

-  [Traffic Sign] (πινακίδες κυκλοφορίας) (όπου 
υπάρχει)

- [Audio] (ηχοσύστημα) (όπου υπάρχει)

- [Telephone] (τηλέφωνο) (όπου υπάρχει)

• [Reset] (μηδενισμός)

(∆είτε το «Οθόνη κατεύθυνσης (όπου υπάρχει)» πιο 
κάτω).

[ECO Settings] (ρυθμίσεις ECO)
Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει 
τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ECO.
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υπάρχει). (∆είτε το «Σύστημα Παρακολούθησης Πί-
εσης Ελαστικών (TPMS) (όπου υπάρχει)» στο κεφά-
λαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση»).

• [Target Front] (στόχος μπροστά)

• [Target Rear] (στόχος πίσω)

• [Tyre Pressure unit] (μονάδα πίεσης ελαστικών)

• [Calibrate] (καλιμπράρισμα)

[Target Front] (στόχος μπροστά):

Η πίεση [Target Front] (στόχος μπροστά) είναι αυτή 
που αφορά τα μπροστινά ελαστικά στο πινακιδάκι 
ελαστικών (δείτε το «Πινακιδάκι ελαστικών» στο κε-
φάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες» και το «Σύστημα 
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) στο 
κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση»).

Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε 
και να αλλάξετε την τιμή για την πίεση των μπροστι-
νών ελαστικών [Target front].

[Target Rear] (στόχος πίσω):

Η πίεση [Target Rear] (στόχος πίσω) είναι αυτή που 
αφορά τα πίσω ελαστικά στο πινακιδάκι ελαστικών 
(δείτε το «Πινακιδάκι ελαστικών» στο κεφάλαιο «9. 
Τεχνικές πληροφορίες» και το «Σύστημα Παρακο-
λούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) στο κεφάλαιο 
«5. Ξεκίνημα και οδήγηση»).

Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε 
και να αλλάξετε την τιμή για την πίεση των πίσω 
ελαστικών [Target Rear].

[Tyre Pressure Unit] (μονάδα πίεσης ελαστικών) 
(όπου υπάρχει):

Η μονάδα για την πίεση των ελαστικών που εμφανί-

ζεται στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου 
μπορεί να αλλάξει σε:

• [psi]

• [bar]

• [kPa]

• [kgf/cm2]

Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε 
και να αλλάξετε την μονάδα πίεσης ελαστικών.

Πίνακας μετατροπής μονάδων μέτρησης

kPa psi bar kgf/ cm2

200 29 2.0 2.0
210 30 2.1 2.1
220 32 2.2 2.2
230 33 2.3 2.3
240 35 2.4 2.4
250 36 2.5 2.5
260 38 2.6 2.6
270 38 2.7 2.7
280 41 2.8 2.8
290 42 2.9 2.9
300 44 3.0 3.0
310 45 3.1 3.1
320 46 3.2 3.2
330 48 3.3 3.3
340 49 3.4 3.4

[Calibrate] (καλιμπράρισμα):

Η πίεση των ελαστικών επηρεάζεται από την θερμο-
κρασία τους και αυξάνεται όταν οδηγείτε το αυτοκί-
νητο. Το σύστημα TPMS χρησιμοποιεί αισθητήρες 
θερμοκρασίας στα ελαστικά για να κάνουν υπολογι-
σμούς για το αντιστάθμισμα της θερμοκρασίας 
προκειμένου να αποφύγετε τις λανθασμένες προει-

δοποιήσεις του TPMS.

Η λειτουργία καλιμπραρίσματος [CALIBRATE] επα-
ναφέρει την προηγούμενη αποθηκευμένη μονάδα 
θερμοκρασίας. Συνιστάται η λειτουργία αυτή να γί-
νεται αφού προηγουμένως έχουν ρυθμιστεί οι πιέ-
σεις των ελαστικών.

∆είτε το «Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελα-
στικών (TPMS)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδή-
γηση».

Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να ξεκινήσετε 
και να ακυρώσετε την διαδικασία καλιμπραρίσματος. 
Όσο η διαδικασία καλιμπραρίσματος είναι ενεργή, θα 
εμφανίζεται το μήνυμα [Calibrate] (καλιμπράρισμα).

[Clock] (ρολόι)
Επιτρέπει στον χρήστη να κάνει τις ρυθμίσεις του 
ρολογιού και της ώρας στην οθόνη πληροφοριών 
του αυτοκινήτου.

• [Display] (ένδειξη) (όπου υπάρχει)

• [Clock Mode] (λειτουργία ρολογιού) (όπου 
υπάρχει)

• [Clock Format] (μορφή ρολογιού)

• [Summer Time] (θερινή ώρα) (όπου υπάρχει)

• [Time Zone] (ζώνη ώρας) (όπου υπάρχει)

• Ορισμός του ρολογιού με το χέρι

Το ρολόι μπορεί να οριστεί και στην κεντρική οθό-
νη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ξεχωρι-
στό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης NissanConnect.
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[Vehicle Settings] (Ρυθμίσεις οχήματος)
Οι ρυθμίσεις οχήματος επιτρέπουν στον χρήστη να 
αλλάξει τις ρυθμίσεις για τα ακόλουθα μενού.

• [Power Back Door] (ηλεκτρική πίσω πόρτα) 
(όπου υπάρχει)

• [Lighting] (φωτισμός)

• [Locking] (κλείδωμα)

• [Wipers] (καθαριστήρες)

• [Alarm System] (σύστημα συναγερμού) (όπου 
υπάρχει)

• [Driving Position] (θέση οδήγησης) (όπου υπάρ-
χει)

• [Rear Door Alert] (ειδοποίηση πίσω πόρτας)

• [Mirror Fold] (δίπλωμα καθρέπτη)

Οι ρυθμίσεις του αυτοκινήτου μπορούν να αλλά-
ξουν χρησιμοποιώντας το κουμπί κύλισης.

[Power Back Door] (ηλεκτρική πίσω πόρτα) (όπου 
υπάρχει):

Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει την ηλεκτρική πίσω πόρτα.

Όταν η ηλεκτρική πίσω πόρτα είναι ανενεργή, μπο-
ρείτε ακόμη να ανοίξετε την ηλεκτρική πίσω πόρτα 
και να την κλείσετε πατώντας το κουμπί ανοίγματος 
και μετακινώντας την πίσω πόρτα με το χέρι. Σημει-
ώστε ότι η προσπάθεια που χρειάζεται για να ανοί-
ξετε / κλείσετε την ηλεκτρική πίσω πόρτα θα είναι 
μεγαλύτερη από ότι του μοντέλου χωρίς ηλεκτρική 
πίσω πόρτα.

[Lighting] (φωτισμός):

Το μενού φωτισμού έχει τις ακόλουθες επιλογές:

• [Welcome Light] (φως καλωσορίσματος):

Το φως καλωσορίσματος κάνει τα φώτα να ανά-
βουν όταν ξεκλειδώνετε τις πόρτες χρησιμοποι-
ώντας το Έξυπνο Κλειδί. Χρησιμοποιήστε το 
κουμπί κύλισης για να ενεργοποιήσετε ή να απε-
νεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. 

• [Mood lighting] (ένταση φωτισμού):

Η ένταση του φωτισμού μπορεί να αυξομειωθεί. 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέ-
ξετε την ένταση του φωτισμού.

[Locking] (κλείδωμα):

Το μενού κλειδώματος έχει τις εξής επιλογές:

• [I-Key Door Lock] (κλειδαριά πόρτας με I-Key) 
(όπου υπάρχει)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό ενεργοποιεί-
ται ο διακόπτης επερώτησης στην πόρτα. Χρησι-
μοποιήστε το κουμπί κύλισης για να ενεργοποιή-
σετε ή απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία.

• [Selective Unlock] (επιλεκτικό ξεκλείδωμα) 
(όπου υπάρχει)

Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό και πατήσετε 
τον διακόπτη επερώτησης στην πόρτα του οδη-
γού θα ξεκλειδώσει μόνο η αντίστοιχη πόρτα. 
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες εάν 
πατήσετε πάλι τον διακόπτη επερώτησης στο χε-
ρούλι της πόρτας μέσα σε ένα λεπτό. Όταν το 
στοιχείο αυτό είναι ανενεργό, όταν πατήσετε τον 
διακόπτη επερώτησης στον διακόπτη της πόρτας 
μία φορά θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες. Χρη-
σιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να ενεργοποι-

ήσετε ή όχι αυτή την λειτουργία.

• [Auto Door Unlock] (αυτόματο ξεκλείδωμα πόρ-
τας) (όπου υπάρχει)

Η λειτουργία του αυτόματου ξεκλειδώματος 
πόρτας επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει 
τις επιλογές αυτόματου ξεκλειδώματος της 
πόρτας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για 
να αλλάξετε την λειτουργία.

- [Shift to Park] (αλλαγή στο παρκάρισμα)

- [Ignition OFF] (σβηστή μίζα)

- [OFF] (ανενεργό)

• [Horn Beeps on Lock] (η κόρνα ηχεί στο κλείδω-
μα) (όπου υπάρχει)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η κόρνα θα 
ηχήσει και τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν δύο φο-
ρές όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο με το Έξυ-
πνο Κλειδί. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης 
για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε 
αυτή την λειτουργία.

• [Auto Door Lock] (αυτόματο κλείδωμα πόρτας) 
(όπου υπάρχει)

Η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος πόρτας 
επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει τις επι-
λογές του αυτόματου κλειδώματος της πόρτας. 
Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη κύλισης για να 
αλλάξετε την λειτουργία.

-  [Vehicle Speed] (ταχύτητα του αυτοκινήτου 
(όπου υπάρχει)

-  [Shift out of Park] (αλλαγή σε έξοδο από την 
στάθμευση) (όπου υπάρχει)
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- [OFF] (ανενεργό)

[Wipers] (καθαριστήρες)

Το μενού των καθαριστήρων έχει τις ακόλουθες επι-
λογές:

• [Speed Dependent] (σε εξάρτηση από την ταχύ-
τητα)

Η λειτουργία των καθαριστήρων σε εξάρτηση 
από την ταχύτητα του αυτοκινήτου μπορεί να 
ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Χρησι-
μοποιήστε το κουμπί κύλισης για να βάλετε αυτή 
την λειτουργία  σε ΟΝ ή OFF. 

• [Auto Wipe] (αυτόματο σκούπισμα)

Η λειτουργία αυτόματου σκουπίσματος μπορεί 
να οριστεί σε ON και OFF. Χρησιμοποιήστε το 
κουμπί κύλισης για να βάλετε αυτή την λειτουρ-
γία  σε ΟΝ ή OFF.

• [Reverse link] (σύνδεση με την όπισθεν)

Η λειτουργία καθαριστήρων [Reverse link] (σύν-
δεση με την όπισθεν) μπορεί να οριστεί σε ΟΝ ή 
OFF. Από το μενού [Wipers] (καθαριστήρες) επι-
λέξτε [Reverse link] (σύνδεση με την όπισθεν). 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να ενεργο-
ποιήσετε ON ή όχι OFF αυτή την λειτουργία. Εάν 
την ορίσετε σε ΟΝ, ο πίσω καθαριστήρας θα λει-
τουργεί εάν είναι σε λειτουργία οι μπροστινοί κα-
θαριστήρες και βάλετε την όπισθεν στο σαζμάν.

• [Drip wipe] (σκούπισμα σταγόνας)

Η λειτουργία [Drip wipe] (σκούπισμα σταγόνας) 
μπορεί να οριστεί σε ON ή OFF. Από το μενού 
[Wipers] (καθαριστήρες) επιλέξτε [Drip wipe] 

(σκούπισμα σταγόνας). Χρησιμοποιήστε το κου-
μπί κύλισης για να ενεργοποιήσετε ON  ή όχι OFF 
αυτή την λειτουργία. Εάν την ορίσετε στο ΟΝ θα 
λειτουργεί μία φορά στα περίπου 3 δευτερόλε-
πτα μετά την χρήση του πλυστικού. Η λειτουργία 
αυτή έχει σκοπό να καθαρίσει το υγρό του πλυ-
στικού που έχει στάξει στο παρμπρίζ.

[Alarm System] (σύστημα συναγερμού) (όπου 
υπάρχει)

Το σύστημα συναγερμού έχει τις εξής επιλογές:

• [Always ON] (πάντα ενεργός)

• [Ask on Exit] (ερώτημα στην έξοδο)

Όταν έχει γίνει αυτή η επιλογή (όπου υπάρχει), 
το σύστημα συναγερμού θα σας δώσει την επι-
λογή να απενεργοποιήσετε τους αισθητήρες κί-
νησης στο εσωτερικό του οχήματος (όπου 
υπάρχει), μόλις βάλετε τον διακόπτη της μίζας 
στην θέση OFF. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλι-
σης για να επιλέξετε την λειτουργία που θέλετε.

• [Disable Once] (απενεργοποίηση μία φορά)

Όταν έχετε κάνει αυτή την επιλογή (όπου υπάρ-
χει), οι αισθητήρες κίνησης στο εσωτερικό του 
οχήματος (όπου υπάρχει), θα είναι απενεργο-
ποιημένοι έως την επόμενη φορά που θα απε-
νεργοποιήσετε το σύστημα συναγερμού.

[Driving Position] (θέση οδήγησης) (όπου υπάρχει)
• [Exit Seat Slide] (ολίσθηση καθίσματος στην 
έξοδο)
Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει 
και να απενεργοποιήσει την λειτουργία ολίσθη-
σης καθίσματος στην έξοδο. Χρησιμοποιήστε το 

κουμπί κύλισης για ενεργοποιήσετε και να απε-
νεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. (∆είτε το 
«Σύστημα Απομνημόνευσης Θέσης Οδήγησης 
(όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και 
ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».)

[Rear Door Alert] (ειδοποίηση πίσω πόρτας):
Η λειτουργία ειδοποίησης πίσω πόρτας επιτρέπει 
στον χρήστη να προσαρμόσει τις επιλογές για την 
Ειδοποίηση Πίσω Πόρτας. Χρησιμοποιήστε το κου-
μπί κύλισης για να αλλάξετε την λειτουργία.
• [Horn & Alert] (κόρνα και ειδοποίηση)
Όταν έχει επιλεγεί η ειδοποίηση εμφανίζεται και 
ηχεί η κόρνα.

• [Alert Only] (ειδοποίηση μόνο)

Όταν έχει επιλεγεί εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση.

• [OFF] (ανενεργό)

Όταν έχει επιλεγεί δεν ενεργοποιείται καμία ει-
δοποίηση ή η κόρνα.

[Mirror Fold] (δίπλωμα καθρέπτη)
Στο μενού διπλώματος καθρέπτη υπάρχουν τρεις 
επιλογές (όπου υπάρχει):

• [Auto Fold Off] (ανενεργό αυτόματο δίπλωμα) 
(όπου υπάρχει)

Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, η λειτουρ-
γία αυτόματου διπλώματος εξωτερικών καθρε-
πτών είναι ανενεργή. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 
κύλισης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-
ποιήσετε αυτή την λειτουργία.

• [Unfold at Power on] (ξεδίπλωμα με την ενεργή 
παροχή) (όπου υπάρχει)
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 Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, οι εξωτερι-
κοί καθρέπτες διπλώνουν αυτόματα όταν σβή-
σετε τον διακόπτη παροχής και ξεδιπλώνουν 
όταν ανοίξετε τον διακόπτης παροχής. Χρησιμο-
ποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε αυτή 
την λειτουργία..

• [Unfold at Unlock] (ξεδίπλωμα με το ξεκλείδω-
μα) (όπου υπάρχει)

Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, οι εξωτερικοί 
καθρέπτες διπλώνουν αυτόματα όταν κλειδώσετε 
τις πόρτες του αυτοκινήτου και ξεδιπλώνουν όταν 
τις ξεκλειδώσετε. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλι-
σης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
αυτήν την λειτουργία.

[Maintenance] (Συντήρηση)
Η λειτουργία συντήρησης σας επιτρέπει να ορίσετε 
ειδοποιήσεις για την υπενθύμιση των διαστημάτων 
συντήρησης. Για να αλλάξετε ένα στοιχείο:

Επιλέξτε [Maintenance] (συντήρηση) χρησιμοποιώ-
ντας το κουμπί κύλισης και πατήστε το κουμπί κύλι-
σης.

1. [Service] (συντήρηση)

2. [Air Filter] (φίλτρο αέρα)

3. [Tyre] (ελαστικά

4. [Other] (άλλο)

[Service] (συντήρηση):

Η ένδειξη [Service] (συντήρηση) (Σύστημα Ελέγχου 
Λαδιού) εμφανίζει την απόσταση που απομένει έως 
την επόμενη αλλαγή λαδιού. Ποτέ μην υπερβαίνετε 
τον ένα χρόνο ή τα 10.000 χλμ (6.250 μίλια) ανάμε-
σα στα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Εμφανίζε-
ται όταν ο 
διακόπτης 
παροχής 
είναι ενερ-
γός.

Εμφανίζεται ο χρό-
νος

Απαιτείται 
ενέργεια

Η Αλλαγή 
Λαδιού 
Κινητήρα 
λήγει σε 
xxx χλμ 
(μίλια)

Η ζωή του λαδιού 
που απομένει είναι 
λιγότερη από 1,500 
χλμ (940 μίλια), 1,000 
χλμ (625 μίλια), 500 
χλμ (312.5 μίλια), 400 
χλμ (250 μίλια), 300 
χλμ (187.5 μίλια), 200 
χλμ (125 μίλια), 100 
χλμ (62.5 μίλια).

Σχεδιάστε 
την συντή-
ρηση του 
αυτοκινή-
του σας.

Η Αλλαγή 
Λαδιού 
Κινητήρα 
λήγει

Χρόνος ζωής λαδιού 
που απομένει 0 χλμ 

(0 μίλια)

Συντηρήστε 
το αυτοκί-
νητό σας 
μέσα σε 
δύο εβδο-
μάδες ή 
λιγότερα 
από 800 
χλμ (500 
μίλια).

Το διάστημα έως την αλλαγή λαδιού δεν μπορεί να 
ρυθμιστεί με το χέρι.

Το διάστημα της απόστασης έως την αλλαγή λα-
διού υπολογίζεται με βάση τις συνθήκες οδήγησης 
και ορίζεται αυτόματα από το σύστημα ελέγχου λα-
διού. Θα εμφανιστεί μία υπενθύμιση όταν πλησιάζει 
το τέλος του διαστήματος συντήρησης.

Όταν επιλεγεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτο-
κινήτου η Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμί-
σεις (Factory Reset), το σύστημα ελέγχου λαδιού 
θα επανέλθει και αυτό στην αρχική τιμή. Παρακα-
λούμε αλλάξτε το λάδι του κινητήρα όταν επιλεγεί η 
Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη αλλαγής λαδιού, αλ-
λάξτε το λάδι του κινητήρα μέσα σε δύο εβδο-
μάδες ή σε λιγότερα από 800 χλμ (500 μίλια).

Λειτουργώντας το αυτοκίνητο με φθαρμένο 
λάδι μπορεί να γίνει ζημιά στον κινητήρα.



 Όργανα και χειριστήρια 35

Για να μηδενίσετε το σύστημα ελέγχου λαδιού:

1. Βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέση ON.

2. Πατήστε τα κουμπιά  και  στο τιμόνι έως 
ότου να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων [Settings] 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου. Χρησι-
μοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε 
[Maintenance] (Συντήρηση). Στην συνέχεια πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Service] και πατήστε το κουμπί κύλισης.

4. Πατήστε το κουμπί κύλισης σύμφωνα με τις οδη-
γίες μηδενισμού που εμφανίζονται στο κάτω μέρος 
της οθόνης συντήρησης [Service].

Για τα σημεία της προγραμματισμένης συντήρησης 
και τα διαστήματα δείτε το Βιβλίο Εγγύησης και Αρ-
χείο Συντήρησης του αυτοκινήτου.

[Air Filter] (φίλτρο αέρα) (όπου υπάρχει):

Η ένδειξη εμφανίζεται όταν έρθει η καθορισμένη 
απόσταση για την αλλαγή του φίλτρου αέρα. Μπο-
ρείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε την απόσταση για 
τον έλεγχο ή την αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.

Για τα σημεία της προγραμματισμένης συντήρησης 
και τα διαστήματα δείτε το Βιβλίο Εγγύησης και Αρ-
χείο Συντήρησης του αυτοκινήτου.

[Tyre] (ελαστικά):

Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν έρθει ο χρόνος που 
έχει ορίσει ο πελάτης για την αντικατάσταση των 
ελαστικών. Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε την 
απόσταση για την αντικατάσταση των ελαστικών.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αντικατάστασης ελαστικών δεν είναι 
κατάλληλη για τους τακτικούς ελέγχους των ελα-
στικών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της 
πίεσης των ελαστικών. ∆είτε το «Τροχοί και Ελα-
στικά» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το 
μόνος σας». Πολλοί παράγοντες συμπεριλαμβα-
νόμενης της πίεσης των ελαστικών, της ευθυ-
γράμμισης, του τρόπου οδήγησης και της κατά-
στασης των δρόμων επηρεάζουν την φθορά των
ελαστικών και τον χρόνο που αυτά θα χρεια-
στούν αλλαγή. Ορίζοντας την ένδειξη αντικατά-
στασης ελαστικών για μία συγκεκριμένη από-
σταση οδήγησης δεν σημαίνει ότι τα ελαστικά 
σας θα διαρκέσουν τόσο πολύ. Χρησιμοποιήστε 
την ένδειξη αντικατάστασης ελαστικών μόνο 
σαν οδηγό και κάνετε πάντα τακτικούς ελέγχους 
των ελαστικών. Εάν δεν κάνετε τακτικούς ελέγ-
χους των ελαστικών, συμπεριλαμβανόμενης της 
πίεσής τους, μπορεί να έχετε σαν αποτέλεσμα 
σκάσιμο του ελαστικού. Αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο που 
μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με αποτέλε-
σμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

[Other] (άλλο):

Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν έρθει ο χρόνος 
που έχει καθορίσει ο πελάτης για αντικατάσταση 
άλλων στοιχείων, εκτός από το λάδι κινητήρα, το 
φίλτρο λαδιού και τα ελαστικά. Άλλα στοιχεία μπο-
ρεί να είναι το φίλτρο αέρα ή η περιστροφή των ελα-
στικών. Μπορείτε να ορίσετε ή να μηδενίσετε την 

απόσταση για τον έλεγχο ή την αντικατάσταση των 
στοιχείων.

[Display Settings] (ρυθμίσεις οθόνης)
Οι ρυθμίσεις οθόνης επιτρέπουν στον χρήστη να 
επιλέξει ανάμεσα στις διάφορες επιλογές των με-
τρητών.

Οι ρυθμίσεις τις οθόνης μπορούν να αλλάξουν με 
την χρήση του κουμπιού κύλισης.

[Contents Selection] (επιλογή περιεχομένων):

Εμφανίζει τις διαθέσιμες οθόνες που μπορούν να 
εμφανιστούν στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκι-
νήτου.

[Route Guidance] (καθοδήγηση διαδρομής) 
(όπου υπάρχει):

Για να αλλάξετε την ρύθμιση χρησιμοποιήστε το 
κουμπί κύλισης για να επιλέξετε και πατήστε το.

• [Alert(s)] (ειδοποιήσεις)

Η ρύθμιση των ειδοποιήσεων επιτρέπει στον χρήστη 
να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις ειδοποι-
ήσεις στην ρύθμιση της πλοήγησης.

[AUTO Cruise Display] (αυτόματη εμφάνιση 
Cruise) (όπου υπάρχει):
Το στοιχείο της αυτόματης εμφάνισης του cruise 
επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απε-
νεργοποιήσει την μετάβαση στην οθόνη cruise.

[Welcome Effect] (εφέ καλωσορίσματος):
Το εφέ καλωσορίσματος εμφανίζει τις διαθέσιμες 
ρυθμίσεις.

• [Gauges] (δείκτες) (όπου υπάρχει)
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• [Animation] (κίνηση)

• [Sound] (ήχος)

[Operation guidance] (καθοδήγηση λειτουργίας):
Η καθοδήγηση λειτουργίας εμφανίζει τις διαθέσιμες 
ρυθμίσεις.

• [Lights] (φώτα)

• [Wiper] (καθαριστήρας)

- [Front] (μπροστά)

- [Rear] (πίσω)

• [High Beam Assist] (υποβοήθηση μεγάλης σκά-
λας προβολέων) (όπου υπάρχει)

• [Adaptive Headlight] (προσαρμοστικός προβολέ-
ας) (όπου υπάρχει)

• [Seat Memory] (μνήμη καθίσματος) (όπου υπάρ-
χει)

• [Speed limiter] (περιοριστής ταχύτητας) (όπου 
υπάρχει)

[Unit / Language] (μονάδα μέτρησης / 
γλώσσα)
Οι μονάδες που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφο-
ριών του αυτοκινήτου μπορούν να αλλάξουν

• [Distance/Fuel] (απόσταση / καύσιμο)

• [Tyre Pressure] (πίεση ελαστικών)

• [Temperature] (θερμοκρασία)

• [Language] (γλώσσα)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε 
και να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης στην οθόνη 

πληροφοριών του αυτοκινήτου.

[Distance/Fuel] (απόσταση / καύσιμο):

Η μονάδα για την απόσταση και την κατανάλωση 
καυσίμου που εμφανίζεται στην Οθόνη Πληροφορι-
ών του Αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει σε:

• [miles, MPG] (μίλια / μίλια ανά γαλόνι)

• [km / km/l] (χιλιόμετρα / χιλιόμετρα ανά λίτρο)

• [km / l/100km] (χιλιόμετρα / λίτρα ανά 100 χιλιό-
μετρα).

Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για επιλέξετε και 
να αλλάξετε μία μονάδα μέτρησης.

[Tyre pressures] (πιέσεις ελαστικών):

Η μονάδα για την πίεση των ελαστικών που εμφανί-
ζεται στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου 
μπορεί να αλλάξει σε:

• [psi]

• [bar]

• [kPa]

• [Kgf/cm2]

[Temperature] (θερμοκρασία):

Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών του Αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει ανά-
μεσα σε:

• [0C] (βαθμούς Κελσίου)

• [0F] (βαθμούς Φαρενάιτ)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να αλλάξετε 
επιλογές.

[Language] (Γλώσσα)

Η γλώσσα στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του μπορεί να αλλάξει.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε 
και να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης πληροφο-
ριών του αυτοκινήτου.

[I-Key Link] (σύνδεση με Έξυπνο Κλειδί) 
(όπου υπάρχει)
Η σύνδεση με το Έξυπνο Κλειδί μπορεί να ενεργοποι-
ηθεί και να απενεργοποιηθεί με την χρήση του κου-
μπιού κύλισης. Θα εμφανίσει το κλειδί που είναι συγ-
χρονισμένο και σε χρήση με αυτό το αυτοκίνητο.

[Factory Reset] (Εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Οι ρυθμίσεις της οθόνης πληροφοριών μπορούν να 
επανέλθουν σε αυτές που είχαν οριστεί από το ερ-
γοστάσιο. Για να επαναφέρετε την οθόνη πληροφο-
ριών αυτοκινήτου:

1. Επιλέξτε [Factory reset] (Εργοστασιακές ρυθμί-
σεις) χρησιμοποιώντας το κουμπί κύλισης και 
πατήστε το.

2. Επιλέξτε [YES] για να επιστρέψετε όλες τις ρυθ-
μίσεις πίσω στις εργοστασιακές, πατώντας το 
κουμπί κύλισης.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 
με το μοντέλο.

1. Καθοδήγηση έναρξης λειτουργίας
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ο επιλογέα ταχυ-
τήτων είναι στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

Το μήνυμα αυτό δηλώνει ότι ο σύστημα e-POWER 
θα πάρει μπροστά πατώντας τον διακόπτη παροχής 
έχοντας πατημένο το πεντάλ του φρένου.

2. Καθοδήγηση έναρξης λειτουργίας
Το μήνυμα αυτό δείχνει ότι ο διακόπτης παροχής 
δεν μπορεί να ξεκλειδώσει την κλειδαριά του τιμο-
νιού. Γυρίστε το τιμόνι ελαφρά ενώ πατάτε τον δια-
κόπτη παροχής.

3. Προειδοποίηση [NO KEY Detected] (μη 
ανίχνευση κλειδιού)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν έχει κλεί-
σει η πόρτα με το Έξυπνο Κλειδί έξω από το αυτο-
κίνητο και το σύστημα e-POWER ενεργό. Βεβαιω-

θείτε ότι το Έξυπνο Κλειδί είναι μέσα στο αυτοκίνη-
το.

Εάν το Έξυπνο Κλειδί δεν έχει κινηθεί για περισσό-
τερα από 2 λεπτά, κινήστε το κλειδί και ελέγξτε εάν 
το προειδοποιητικό μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζε-
ται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το «Σύστημα 
Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο 
«3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

4. Προειδοποίηση [NO KEY] [Press and Hold 
to Stop Engine] (μη ανίχνευση κλειδιού – 
πατήστε και κρατήστε για να σβήσετε τον 
κινητήρα)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν προσπα-
θείτε να σβήσετε το σύστημα e-POWER ενώ η πόρ-
τα είναι κλειστή με το Έξυπνο Κλειδί εκτός αυτοκι-
νήτου και το σύστημα e-POWER να είναι ενεργό. 
Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη της μίζας για 
να σβήσετε το σύστημα e-POWER.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το «Σύστημα 
Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο 
«3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

5. Προειδοποίηση [Key battery low] (χαμηλή 
μπαταρία κλειδιού)
Αυτή προειδοποίηση εμφανίζεται όταν η μπαταρία 
του Έξυπνου Κλειδιού αδειάζει.

Εάν εμφανιστεί αυτή προειδοποίηση αντικαταστή-
στε την μπαταρία με μία καινούργια. ∆είτε το «Αντι-
κατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου / Έξυπνου 

Κλειδιού» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το 
μόνος σας»)..

6. Καθοδήγηση λειτουργίας εκκίνησης για το 
σύστημα Έξυπνου Κλειδιού
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν η μπαταρία του 
Έξυπνου Κλειδιού αδειάζει και όταν το σύστημα 
του Έξυπνου Κλειδιού και το αυτοκίνητο δεν επικοι-
νωνούν κανονικά.

Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, ακουμπήστε τον 
διακόπτη της μίζας με το Έξυπνο Κλειδί ενώ πατάτε 
το πεντάλ του φρένου. (∆είτε το «Πιεζόμενο κουμπί 
μίζας (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα 
και οδήγηση»). . 

7. Προειδοποίηση [Key System Fault See 
Owner’s Manual] (σφάλμα συστήματος 
κλειδιού δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν υπάρχει δυ-
σλειτουργία στο σύστημα του Έξυπνου Κλειδιού.

Εάν παρουσιαστεί αυτή η προειδοποίηση ενώ το 
e-POWER είναι σβηστό, το σύστημα e-POWER δεν 
μπορεί να πάρει μπροστά. Εάν παρουσιαστεί αυτή 
η προειδοποίηση ενώ το σύστημα e-POWER λει-
τουργεί, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί. Συνιστά-
ται να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο για επι-
σκευή το συντομότερο δυνατό.

8–9. Μηνύματα καθοδήγησης [Tyre Pressure] 
(πίεση ελαστικών)
Η λειτουργία πιέσεων ελαστικών εμφανίζει την πίε-
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ση όλων των τεσσάρων τροχών όταν το αυτοκίνητο 
κινείται.

Με την λειτουργία [Tyre ECO advice] (συμβουλή 
ελαστικών ECO) στο ΟΝ, όταν η πίεση των ελαστι-
κών χαμηλώνει θα εμφανίζεται το [Check Tire 
Pressures for Best Energy Economy] (ελέγξτε τις 
πιέσεις των ελαστικών για καλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας).

10. Προειδοποίηση [Low Tyre Pressure] 
(χαμηλή πίεση ελαστικού)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν το προει-
δοποιητικό φως χαμηλής πίεσης ελαστικού ανάψει 
στον μετρητή και ανιχνευτεί χαμηλή πίεση ελαστι-
κού. Η αυτή προειδοποίηση εμφανίζεται κάθε φορά 
που βάζετε τον διακόπτη  παροχής στην θέση ΟΝ 
και για όσο το προειδοποιητικό φως της χαμηλής 
πίεσης ελαστικού παραμένει αναμμένο. Εάν εμφανι-
στεί αυτή η προειδοποίηση σταματήστε το αυτοκί-
νητο και ρυθμίστε την πίεση στην συνιστώμενη 
ΚΡΥΑ (“COLD”) πίεση ελαστικών που εμφανίζεται 
στο πινακιδάκι των ελαστικών. (∆είτε το «Προειδο-
ποιητικό φως χαμηλής πίεσης ελαστικού (όπου 
υπάρχει)» πιο πριν και το «Σύστημα Παρακολούθη-
σης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» στο κεφάλαιο «5. 
Ξεκίνημα και οδήγηση»).

11. Ένδειξη κατάστασης επιβατών (όπου 
υπάρχει)
Σε αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με Εντοπισμό 
Πίσω Επιβατών, εκτός από το Προειδοποιητικό Φως 
Ζωνών Ασφαλείας θα εμφανιστεί και η Ένδειξη Κα-
τάστασης Επιβατών στην οθόνη πληροφοριών του 

αυτοκινήτου όταν δεν έχει δεθεί η ζώνη κάποιου 
από τους επιβάτες. Η οθόνη θα παραμείνει έως 
ότου οι επιβάτες να δέσουν όλοι την ζώνη ασφαλεί-
ας του ή έως ότου να επιβεβαιωθεί από τον οδηγό.

Για προφυλάξεις για την χρήση των ζωνών ασφα-
λείας δείτε το «Ζώνες Ασφαλείας» στο κεφάλαιο «2. 
Ασφάλεια – Καθίσματα, ζώνες ασφαλείας και πρό-
σθετο σύστημα συγκράτησης

12. Ένδειξη ζωνών ασφαλείας πίσω επιβατών 
(όπου υπάρχει)
Ανάλογα με τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου, η 
προειδοποίηση αυτή θα εμφανιστεί για 65 δευτερόλε-
πτα αφού βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση 
ΟΝ. Θα εμφανίσει επίσης εάν ο συνολικός αριθμός 
των δεμένων πίσω ζωνών ασφαλείας είναι μικρότερος 
από τον μέγιστο που εμφανίστηκε κατά την διαδρομή.

Για προφυλάξεις για την χρήση των ζωνών ασφα-
λείας δείτε το «Ζώνες Ασφαλείας» στο κεφάλαιο «2. 
Ασφάλεια – Καθίσματα, ζώνες ασφαλείας και πρό-
σθετο σύστημα συγκράτησης

13. Προειδοποίηση [Low fuel level] (χαμηλή 
στάθμη καυσίμου)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν η στάθμη 
του καυσίμου στο ρεζερβουάρ χαμηλώνει. Βάλτε 
καύσιμο όσο πιο γρήγορα σας είναι βολικό και κατά 
προτίμηση πριν ο δείκτης καυσίμου να φτάσει στην 
θέση «άδειο».

Όταν ο δείκτης καυσίμου φτάσει στην θέση άδειο 
(0) υπάρχει ένα μικρό απόθεμα καυσίμου που πα-
ραμένει στο ρεζερβουάρ.

14. Καθοδήγηση [Headlights] (προβολέων)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν γίνει αλλαγή στην 
θέση του διακόπτη των προβολέων. ∆είτε το «∆ια-
κόπτης προβολέων και φλας» παρακάτω.

15. Προειδοποίηση [Reminder Turn OFF 
Headlights].
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν ανοίξετε 
την πόρτα του οδηγού με τον διακόπτη των προβο-
λέων στην θέση ΟΝ και τον διακόπτη της μίζας σβη-
στό. Βάλτε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση 
OFF (όπου υπάρχει) ή AUTO. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε το «∆ιακόπτης προβολέων και 
φλας» παρακάτω.

16. Προειδοποίηση [Headlight System Fault: 
See Owner’s Manual] (σφάλμα συστήματος 
προβολέων, δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν οι προβο-
λείς LED δεν λειτουργούν σωστά. Ζητήστε τον 
έλεγχο του συστήματος. Συνιστάται η εργασία αυτή 
να γίνει από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο.

17. Προειδοποίηση [Not Available Requires 
AUTO lights] (δεν είναι διαθέσιμο, 
απαιτούνται αυτόματα φώτα
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν προσπαθή-
σετε να ενεργοποιήσετε την δυναμική υποβοήθηση 
μεγάλης σκάλας προβολέων και / ή την προσαρμο-
στική δέσμη προβολέων αλλά ο διακόπτης των προ-
βολέων δεν είναι στην θέση AUTO. (∆είτε το «∆υναμι-
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κή υποβοήθηση μεγάλης σκάλας προβολέων (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Όργανα και χειριστήρια».

18.– 19. Καθοδήγηση [Front Wipers] 
(μπροστινοί καθαριστήρες
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν γίνεται μία αλλαγή 
στην θέση του διακόπτη των καθαριστήρων. ∆είτε το 
«∆ιακόπτης καθαριστήρων και πλυστικού» παρακάτω.

20. Καθοδήγηση Συστήματος Αισθητήρα 
Στάθμευσης  [Parking Aids] (βοήθειες στο 
παρκάρισμα)
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για να δείξει την κατά-
σταση του Συστήματος του Αισθητήρα Στάθμευσης 
(όπου υπάρχει).

Πατήστε <ΟΚ> στο τιμόνι για να απενεργοποιήσε-
τε τους αισθητήρες στάθμευσης και τα σχετικά συ-
στήματα, όπως το Πίσω Φρένο Ανάγκης.

∆είτε το «Μπροστινοί και πίσω αισθητήρες στάθ-
μευσης (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα 
και οδήγηση».

21. Προειδοποίηση [Parking sensor system 
fault See Owner’ Manual] (σφάλμα 
συστήματος αισθητήρων στάθμευσης, δείτε 
το βιβλίο οδηγιών χρήσης)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν υπάρχει δυ-
σλειτουργία με το σύστημα των αισθητήρων στάθ-
μευσης (όπου υπάρχει) ή το σύστημα πίσω αισθητή-
ρων στάθμευσης (όπου υπάρχει. ∆είτε το «Μπροστι-
νοί και πίσω αισθητήρες στάθμευσης (όπου υπάρχει)» 
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

22. Ένδειξη [Driver Attention Alert] [Take a 
Break?] (ειδοποίηση προσοχής οδηγού, ώρα 
για διάλειμμα?)
Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν το σύστημα Ευφυ-
ούς Ειδοποίησης Προσοχής Οδηγού (IDA) δεν λει-
τουργεί σωστά. ∆είτε το «Ευφυής Ειδοποίηση Προ-
σοχής Οδηγού (IDA) (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο 
«5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

23. Προειδοποίηση [Driver Attention Alert] 
[System Fault] (ειδοποίηση προσοχής 
οδηγού, σφάλμα συστήματος)
Η προειδοποίηση αυτή είναι εμφανίζεται όταν το 
σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης Προσοχής Οδηγού 
(IDA) δεν λειτουργεί σωστά. ∆είτε το «Ευφυής Ειδο-
ποίηση Προσοχής Οδηγού (IDA) (όπου υπάρχει)» 
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

24. Προειδοποίηση ανοικτής πόρτας / 
πορτμπαγκάζ
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν οποιαδήπο-
τε από τις πόρτες και / ή η πόρτα πορτμπαγκάζ είναι 
ανοικτή ή δεν έχει κλείσει καλά. Η εικόνα του αυτο-
κινήτου στης οθόνη δείχνει ποια πόρτα ή η πόρτα 
του πορτμπαγκάζ είναι ανοικτή.

25. Ένδειξη θέσης επιλογέα ταχυτήτων
Η ένδειξη αυτή δείχνει την θέση του επιλογέα ταχυ-
τήτων όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση 
ΟΝ.

∆είτε στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

26. Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (LDW) / 
Ευφυής Παρέμβαση Λωρίδας (ILI) / 
Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW) / 
Ευφυής Παρέμβαση Τυφλού Σημείου / 
Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) / 
Προειδοποίηση Ευφυούς Ειδοποίησης 
Σύγκρουσης Μπροστά (I-FCW) /
Αυτό εμφανίζεται όταν ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω συστήματα εμπλακεί:

• Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (LDW)
• Ευφυής Παρέμβαση Λωρίδας (ILI)
• Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW)
• Ευφυές Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 

(όπου υπάρχει)
• Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ (όπου υπάρχει)
• Ευφυής Ειδοποίηση Σύγκρουσης (I-FCW) (όπου 
υπάρχει)

∆είτε τα αντίστοιχα σημεία στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνη-
μα και οδήγηση».

27. Προειδοποίηση [Power will turn off to 
save the battery] (η παροχή θα σβήσει για 
εξοικονόμηση της μπαταρίας)
Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες η προειδοποίη-
ση μπορεί να εμφανιστεί όταν ο διακόπτης της μί-
ζας είναι στην θέση ΟΝ για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο.
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28. Προειδοποίηση [Power turned off to save 
the battery] (η παροχή έχει σβήσει για 
εξοικονόμηση της μπαταρίας)
Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες η προειδοποίηση 
μπορεί να εμφανιστεί όταν ο διακόπτης της μίζας έχει 
σβήσει αυτόματα για  να εξοικονομηθεί μπαταρία.

29. Προειδοποίηση [Release parking brake] 
(απελευθέρωσης χειρόφρενου)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν πατάτε το 
πεντάλ του γκαζιού ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί η λειτουργία αυτόματης απελευθέρωσης του 
χειρόφρενου. Ελευθερώστε το ηλεκτρικό χειρό-
φρενο με το χέρι.

30. – 31. Καθοδήγηση [Driving Position] 
(θέση οδήγησης) (όπου υπάρχει)
Τα μηνύματα αυτά εμφναίζονται όταν έχει γίνει αλ-
λαγή στις ρυθμίσεις του Συστήματος Απομνημόνευ-
σης Θέσης Οδηγού. ∆είτε το «Σύστημα Απομνημό-
νευσης Θέσης Οδηγού (όπου υπάρχει)» στο κεφά-
λαιο «3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

32. Ένδειξη [Drive Mode Selector] (επιλογή 
λειτουργίας οδήγησης)
Όταν επιλεγεί η λειτουργία οδήγησης εμφανίζεται 
το μήνυμα της επιλεγμένης λειτουργίας.

• [SPORT]

• [STANDARD]

• [ECO]

33. Κατάσταση [Interior Movement Sensors] 
(αισθητήρων κίνησης στο εσωτερικό)
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και 
να απενεργοποιήσετε τους αισθητήρες κίνησης στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε το 
κουμπί κύλισης για να κάνετε την επιλογή σας.

(∆είτε το «Σύστημα συναγερμού (όπου υπάρχει)»)

34. Καθοδήγηση [Interior Movement Sensors 
Enabled] (ενεργοποιημένοι αισθητήρες 
κίνησης στο εσωτερικό)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν οι αισθητήρες για 
την κίνηση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι 
ενεργοποιημένοι στο μενού ρυθμίσεων..

(∆είτε το «Σύστημα συναγερμού (όπου υπάρχει)».

35. Καθοδήγηση [Interior Movement Sensors 
Disabled] (απενεργοποιημένοι αισθητήρες 
κίνησης στο εσωτερικό)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν οι αισθητήρες για 
την κίνηση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι 
απενεργοποιημένοι στο μενού ρυθμίσεων.

(∆είτε το «Σύστημα συναγερμού (όπου υπάρχει)».

36. Προειδοποίηση [Check position of the 
gear lever] (ελέγξτε την θέση του επιλογέα 
ταχυτήτων)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν ο επιλογέ-
ας ταχυτήτων  συγκρατείται σε μία θέση εκτός της 
κεντρικής θέσης.
Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τοπο-

θετημένος στην κεντρική θέση.
Εάν παρουσιαστεί η προειδοποίηση όταν ο επιλογέ-
ας ταχυτήτων τοποθετηθεί στην κεντρική θέση, επι-
κοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

37. Προειδοποίηση [Press Brake Pedal] 
(πατήστε το πεντάλ του φρένου) (όπου 
υπάρχει)
Το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε έδαφος με 
απότομη κλίση και υπάρχει η πιθανότητα να κινηθεί 
προς τα πίσω ακόμη και εάν έχει δεθεί το ηλεκτρικό 
χειρόφρενο. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να 
σταματήσετε την κίνηση του αυτοκινήτου. (∆είτε το 
«Ηλεκτρικό Χειρόφρενο» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι 
και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση»).

38. Καθοδήγηση [Press Brake Pedal] (πατήστε 
το πεντάλ του φρένου) (όπου υπάρχει)
Το μήνυμα αυτό θα εμφανιστεί ένα κάνετε προσπά-
θεια να ελευθερώσετε το ηλεκτρικό χειρόφρενο με 
το χέρι, χωρίς να πατάτε το πεντάλ του φρένου. 
(∆είτε το «Ηλεκτρικό Χειρόφρενο» στο κεφάλαιο «3. 
Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση»).

39. Προειδοποίηση [Press Brake Pedal to 
prevent rolling] (πατήστε το πεντάλ του 
φρένου για να μην κυλίσει το αυτοκίνητο)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται και ηχεί ένας 
βομβητής εάν το αυτοκίνητο κινηθεί ενώ είναι ενερ-
γοποιημένη η λειτουργία του Αυτόματου Φρένου 
Συγκράτησης. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για 
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να σταματήσετε την κίνηση του αυτοκινήτου. (∆είτε 
το «Αυτόματο Φρένο Συγκράτησης» στο κεφάλαιο 
«3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση»).

40. Καθοδήγηση [Autohold] [Caution Steep 
Slope] (αυτόματη συγκράτηση, προσοχή 
απότομη κλίση)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται και ηχεί ένας βομβη-
τής όταν ενεργοποιείται το Αυτόματο Φρένο Συ-
γκράτησης ενώ το αυτοκίνητο είναι σε έδαφος με 
απότομη κλίση. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για 
να σταματήσετε την κίνηση του αυτοκινήτου. (∆είτε 
το «Αυτόματο Φρένο Συγκράτησης» στο κεφάλαιο 
«3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση»).

41. Καθοδήγηση [Autohold] [Steep Slope 
Apply foot brake] (αυτόματη συγκράτηση, 
απότομη κλίση πατήστε το πεντάλ του φρένου)
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται και ηχεί ένας βομβητής 
ένα η προειδοποίηση [Caution Steep Slope] (προσο-
χή απότομη κλίση) έχει εμφανιστεί για περισσότερο 
από περίπου 3 λεπτά. Στην συνέχεια το χειρόφρενο 
θα δεθεί αυτόματα και θα ελευθερωθεί η δύναμη συ-
γκράτησης του Αυτόματου Φρένου Συγκράτησης και 
το αυτοκίνητο μπορεί να μετακινηθεί ή να κυλίσει 
απροσδόκητα. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να 
συγκρατήσετε το αυτοκίνητο. (∆είτε το «Αυτόματο 
Φρένο Συγκράτησης» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και 
ρυθμίσεις πριν την οδήγηση»).

42. Καθοδήγηση [Autohold] [Press brake to 
operate switch] (αυτόματη συγκράτηση, 
πατήστε το φρένο για να χειριστείτε τον 
διακόπτη)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται εάν έχετε πατήσει τον 
διακόπτη του Αυτόματου Φρένου Συγκράτησης χω-
ρίς να πατάτε το πεντάλ του φρένου ενώ το Αυτό-
ματο Φρένο Συγκράτησης είναι ενεργοποιημένο. 
Πατήστε το πεντάλ του φρένου και πιέστε τον δια-
κόπτη για να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο Φρέ-
νο Συγκράτησης. Πατήστε το πεντάλ του φρένου 
για να συγκρατήσετε το αυτοκίνητο. (∆είτε το «Αυ-
τόματο Φρένο Συγκράτησης» στο κεφάλαιο «3. 
Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση»).

43. Προειδοποίηση [Exhaust filter maintenance 
See owner’s manual] (συντήρηση του φίλτρου 
της εξάτμισης, δείτε το βιβλίο οδηγιών 
χρήσης) (όπου υπάρχει)
Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με κινητή-
ρα βενζίνης, μπορεί να είναι επίσης εξοπλισμένο με 
ένα Φίλτρο Σωματιδίων Βενζίνης (GPF). Κάτω από 
συγκεκριμένες  λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες οδήγη-
σης, το GPF μπορεί να κορεστεί ή να βουλώσει 
επειδή αυτές οι συνθήκες οδήγησης αποτρέπουν 
την αυτόματη αναγέννηση του φίλτρου. Σε αυτή την 
περίπτωση θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μή-
νυμα (όπου υπάρχει) στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
το «Φίλτρο Σωματιδίων Βενζίνης (GPF) (όπου υπάρ-
χει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

44. Προειδοποίηση [SHIFT to Park] (αλλαγή 
για παρκάρισμα) 
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν ο διακό-
πτης της μίζας είναι πατημένος για να σβήσει τον 
κινητήρα ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων είναι σε 
οποιαδήποτε θέση εκτός της Ρ (παρκάρισμα).

Εάν εμφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, μετακινήστε 
τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

Θα ηχήσει επίσης ένας εσωτερικός βομβητής. (∆εί-
τε το «Πιεζόμενο κουμπί μίζας (όπου υπάρχει)» στο 
κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση»).

45. Προειδοποίηση [Shipping Mode On Push 
Storage fuse] (λειτουργία μεταφοράς στην 
πιεζόμενη ασφάλεια αποθήκευσης) (όπου 
υπάρχει)
Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να εμφανιστεί εάν η 
ασφάλεια του διακόπτη παρατεταμένης αποθήκευ-
σης δεν είναι πατημένη μέσα (ανοικτή). Όταν εμφα-
νιστεί αυτή η προειδοποίηση, πατήστε μέσα (ανοίξ-
τε) τον διακόπτη της ασφάλειας παρατεταμένης 
αποθήκευσης για να σβήσετε την προειδοποίηση. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Ασφάλει-
ες» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το μόνος 
σας».

46. Προειδοποίηση [Battery Management 
Fault Service now] (σφάλμα διαχείρισης 
μπαταρίας, συνεργείο τώρα)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν εντοπιστεί 
ένα σφάλμα στο σύστημα διαχείρισης της μπαταρί-
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ας. Ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος. Συνιστάται 
να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο για αυτή 
την υπηρεσία.

47. – 50. Προειδοποίηση κινητήρα (όπου 
υπάρχει)
Οι δυσλειτουργίες ή η υψηλή θερμοκρασία του κινη-
τήρα θα έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός 
από αυτά τα προειδοποιητικά μηνύματα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες δείτε το «Εάν υπερθερμανθεί 
το αυτοκίνητό σας» στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση 
ανάγκης».

51. Προειδοποίηση [Stop the vehicle safely] 
(σταματήστε το όχημα με ασφάλεια)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν το σύστη-
μα εντοπίσει ότι το αυτοκίνητο κινείται προς τα πίσω 
σε μία ανηφόρα με τον επιλογέα ταχυτήτων στην 
θέση D (οδήγηση) ή μετακινείται μπροστά σε κατη-
φόρα με τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση R (όπι-
σθεν). Το σύστημα e-POWER μπορεί να σβήσει για 
τον λόγο αυτό σταματήστε την κίνηση του αυτοκινή-
του πατώντας το πεντάλ του φρένου.

52. Προειδοποίηση [When parked apply 
parking brake] (όταν είστε παρκαρισμένος 
δέστε το χειρόφρενο)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν υπάρξει δυ-
σλειτουργία στο σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικής 
αλλαγής. Επικοινωνήστε το ταχύτερο δυνατό με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-

νο συνεργείο. Όταν παρκάρετε το αυτοκίνητο βε-
βαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι δεμένο κατά το 
άναμμα του διακόπτη παροχής. Εάν δεν έχει δεθεί 
το χειρόφρενο μπορεί να μην είναι δυνατό να σβή-
σετε τον διακόπτη παροχής.

53. Προειδοποίηση [Chassis Control System 
Fault See Owner’s Manual] (σφάλμα 
συστήματος Ελέγχου Αμαξώματος, δείτε το 
βιβλίο οδηγιών χρήσης)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν η μονάδα 
ελέγχου αμαξώματος εντοπίσει μία δυσλειτουργία 
στο σύστημα ελέγχου αμαξώματος. Ζητήστε τον 
έλεγχο του συστήματος. Συνιστάται να επικοινωνή-
σετε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
εξειδικευμένο συνεργείο για αυτή την υπηρεσία. 
(∆είτε .)

54. Προειδοποίηση [T/M system malfunction 
Service now] (δυσλειτουργία συστήματος 
ελέγχου αλλαγής συντήρηση τώρα)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν υπάρξει δυ-
σλειτουργία στο σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικής 
αλλαγής.

Επικοινωνήστε το ταχύτερο δυνατό με ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο.

Επειδή η αλλαγή θέσης μπορεί να μην γίνει αμέσως, 
κρατήστε τον επιλογέα αλλαγής στην θέση αυτή, 
επιβεβαιώστε ότι η αλλαγή ταχύτητας έχει γίνει και 
μετά αφήστε τον επιλογέα ταχυτήτων.

Εάν το αυτοκίνητο δεν εφαρμόζει αυτόματα την 
θέση Ρ (Παρκάρισμα) όταν ο διακόπτης παροχής 
έχει τοποθετηθεί στην θέση OFF, πατήστε τον δια-
κόπτη της θέσης Ρ όταν παρκάρετε το αυτοκίνητο 
και μετά επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη της θέσης παρ-
καρίσματος είναι η Ρ στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου.

55. Προειδοποίηση [Temporary Power Control 
Activated] (προσωρινή ενεργοποίηση ελέγχου 
ισχύος)
Η προειδοποίηση εμφανίζεται όταν ανάβει το ενδει-
κτικό φως του περιορισμού ισχύος. Εάν εμφανιστεί 
αυτή η προειδοποίηση, η απόδοση της επιτάχυνσης 
θα μειωθεί προσωρινά σε συγκεκριμένες περιστά-
σεις.

Η προειδοποίηση αυτή θα εμφανιστεί επίσης εάν 
πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού όταν το αυτοκίνητο 
είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων έχει 
τοποθετηθεί στην θέση Ν (Νεκρά).

56. Προειδοποίηση [Engine Malfunction 
Power reduced Service now] (δυσλειτουργία 
κινητήρα μειωμένη ισχύς συντήρηση τώρα)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν προκύψει 
μία δυσλειτουργία του κινητήρα. Η ισχύς του κινητή-
ρα θα μειωθεί για να προστατέψει τον κινητήρα από 
περαιτέρω ζημιά. Επικοινωνήστε το ταχύτερο δυνα-
τό με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
εξειδικευμένο συνεργείο.
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57. Προειδοποίηση [e- POWER System 
Failure Power reduced] (σφάλμα συστήματος 
e-POWER μείωση ισχύος)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν υπάρχει δυ-
σλειτουργία στο σύστημα του e-POWER και η ισχύς 
που παρέχεται στο ηλεκτρικό μοτέρ έχει μειωθεί. Το 
μήνυμα που θα εμφανιστεί θα ποικίλει ανάλογα με 
την συνθήκη δυσλειτουργίας του συστήματος. Βε-
βαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανί-
ζονται.

58. Προειδοποίηση [e-POWER System off 
Stop safely] (ανενεργό σύστημα e-POWER 
σταματήστε με ασφάλεια)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν το σύστη-
μα e-POWER είναι σβηστό λόγω ενός σφάλματος, 
ενώ οδηγείτε.

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

59. Προειδοποίηση [e–POWER System Fault 
Unable to Restart after power off] (σφάλμα 
συστήματος e-POWER δεν μπορεί να 
εκκινήσει πάλι μετά το σβήσιμο)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν το σύστημα 
e-POWER δεν μπορεί να εκκινήσει πάλι λόγω ενός 
σφάλματος. Επικοινωνήστε αμέσως με ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο.

60. Προειδοποίηση [e-POWER System Failure 
Power reduced Stop Safely] (σφάλμα 
συστήματος e-POWER μείωση ισχύος 
σταματήστε με ασφάλεια)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν υπάρχει δυ-
σλειτουργία στο σύστημα του e-POWER και η ισχύς 
που παρέχεται στο ηλεκτρικό μοτέρ έχει μειωθεί. Το 
μήνυμα που θα εμφανιστεί θα ποικίλει ανάλογα με 
την συνθήκη δυσλειτουργίας του συστήματος. Βε-
βαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανί-
ζονται.

61. Προειδοποίηση [Service e–POWER 
System Apply Parking Brake] (συντήρηση 
συστήματος e-POWER δέστε το χειρόφρενο)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σύστημα 
e-POWER έχει σβήσει επειδή έχει προκύψει ένα 
σφάλμα στο σύστημα e-POWER ενώ το αυτοκίνητο 
είναι σταματημένο. Επικοινωνήστε αμέσως με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

62. Προειδοποίηση [e-POWER System Fault 
Stop safely] (σφάλμα συστήματος e-POWER 
σταματήστε με ασφάλεια)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν υπάρχει δυ-
σλειτουργία στο σύστημα του e-POWER και η ισχύς 
που παρέχεται στο ηλεκτρικό μοτέρ έχει μειωθεί. Το 
μήνυμα που θα εμφανιστεί θα ποικίλει ανάλογα με 
την συνθήκη δυσλειτουργίας του συστήματος. Βε-
βαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανί-
ζονται.

63. Προειδοποίηση [Service e–POWER 
system]
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν υπάρχει δυ-
σλειτουργία στο σύστημα e-POWER. Επικοινωνή-
στε αμέσως με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

64. Προειδοποίηση [e-POWER system off] 
(ανενεργό σύστημα e-POWER)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν το σύστη-
μα e-POWER είναι σβηστό λόγω ενός σφάλματος, 
ενώ το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

65–70. Προειδοποιήσεις Λειτουργίας EV
Οι προειδοποιήσεις αυτές εμφανίζονται όταν η λει-
τουργία EV δεν είναι κάτω από συνθήκες λειτουργί-
ας. Το μήνυμα που θα εμφανιστεί θα ποικίλει ανάλο-
γα με την συνθήκη του συστήματος. Για να χρησι-
μοποιήσετε την λειτουργία EV, διορθώστε την συν-
θήκη ή περιμένετε έως ότου η προειδοποίηση να 
εξαφανιστεί και μετά πατήστε τον διακόπτη λει-
τουργίας EV. Εάν η προειδοποίηση επιμένει, ζητή-
στε τον έλεγχο του συστήματος από  εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο 
το ταχύτερο δυνατό.
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71. Προειδοποίηση [High Coolant Temp Stop 
Vehicle See Owner’s manual] (υψηλή 
θερμοκρασία αντιψυκτικού σταματήστε το 
αυτοκίνητο δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν η θερμο-
κρασία του αντιψυκτικού του κινητήρα είναι εξαιρε-
τικά υψηλή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Εάν η προειδοποίηση αυτή εμφανιστεί όταν 
ο διακόπτης παροχής είναι ενεργός, σταμα-
τήστε το αυτοκίνητο με ασφάλεια το ταχύτε-
ρο δυνατό.

• Εάν το αυτοκίνητο υπερθερμανθεί, η συνέ-
χιση της λειτουργίας του μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα. ∆είτε το  
για τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται.

72. Προειδοποίηση σφάλματος συστήματος 
e–Pedal
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν το σύστη-
μα του e-Pedal Step δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε 
τον έλεγχο του συστήματος από  εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.
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ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ, ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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1. – 5. Προειδοποίηση [Not Available] 
[System Fault] (μη διαθέσιμο, σφάλμα 
συστήματος)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν ένα ή πε-
ρισσότερα από τα παρακάτω συστήματα δυσλει-
τουργούν.

• Προειδοποίηση  Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορί-
ας (LDW) (όπου υπάρχει)

• Πρόληψη Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφο-
ρίας (ILI) (όπου υπάρχει)

• Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW) (όπου 
υπάρχει)

• Ευφυής Παρέμβαση Τυφλού Σημείου (όπου 
υπάρχει)

• ProPILOT (όπου υπάρχει)
• Ευφυές Cruise Control (ICC)  και Υποβοήθηση 
Τιμονιού (όπου υπάρχει)

• Ευφυές Cruise Control (ICC) (όπου υπάρχει)
• Υποβοήθηση Λωρίδας Ανάγκης (ELA) (όπου 
υπάρχει)

Εάν η προειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται, ζητή-
στε τον έλεγχο του συστήματος από εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

6. – 7. Προειδοποίηση [System fault] (σφάλμα 
συστήματος)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν δεν λει-
τουργούν σωστά τα παρακάτω συστήματα.

• Σύστημα Ειδοποίησης ∆ιασταυρούμενης Πορεί-
ας στο Πίσω μέρος του Αυτοκινήτου (RCTA) 
(όπου υπάρχει)
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• Ευφυές Σύστημα Πέδησης (IEB) (όπου υπάρχει)

Εάν η προειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται, ζητή-
στε τον έλεγχο του συστήματος από εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

8. – 9. Προειδοποίηση [System fault See 
Owner’s Manual] (σφάλμα συστήματος δείτε 
το βιβλίο οδηγιών χρήσης) (όπου υπάρχει)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν δεν λει-
τουργούν σωστά τα παρακάτω συστήματα.

• Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλοφορίας (TSR) 
(όπου υπάρχει)

• Πίσω Αυτόματο Φρένο (RAB) (όπου υπάρχει)

Εάν η προειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται, ζητή-
στε τον έλεγχο του συστήματος από εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

10. – 12. Προειδοποίηση [Unavailable 
Camera Temperature High] (κάμερα μη 
διαθέσιμη υψηλή θερμοκρασία)
Η προειδοποίηση εμφανίζεται εάν η θερμοκρασία 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου έχει φτάσει τόσο 
ψηλά που ο αισθητήρας των παρακάτω συστημάτων 
δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει με αξιοπιστία.

• Προειδοποίηση  Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορί-
ας (LDW) (όπου υπάρχει)

• Πρόληψη Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφο-
ρίας (ILI) (όπου υπάρχει)

• Ευφυής Παρέμβαση Τυφλού Σημείου (όπου 
υπάρχει)

• Υποβοήθηση Τιμονιού (όπου υπάρχει)

Η προειδοποίηση θα πρέπει να εξαφανιστεί μόλις η 
θερμοκρασία φτάσει σε κανονικά επίπεδα. 

Εάν η προειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται ζητή-
στε τον έλεγχο του συστήματος από εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

13. – 16. Προειδοποίηση [Temporarily Disabled 
Front Radar Blocked](προσωρινά απενεργοποιη-
μένο, μπλοκαρισμένο μπροστινό ραντάρ)

Εάν η περιοχή του αισθητήρα ραντάρ στο μπροστι-
νό μέρος του αυτοκινήτου είναι καλυμμένη με βρω-
μιά ή εμποδίζεται, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπι-
σμό ενός προπορευόμενου οχήματος, τα ακόλουθα 
συστήματα θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

• Ευφυές Cruise Control (ICC) (σύστημα 
ProPILOT) (όπου υπάρχει)

• Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου υπάρχει)
• Υποβοήθηση Λωρίδας Ανάγκης (ELA) (όπου 
υπάρχει)

• Ευφυές Cruise Control (ICC) (όπου υπάρχει)
Εάν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα, παρκά-
ρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία και σβή-
στε το σύστημα e-POWER.

Ελέγξτε να δείτε εάν η περιοχή των αισθητήρων εί-
ναι μπλοκαρισμένη. Εάν η περιοχή των αισθητήρων 
είναι μπλοκαρισμένη, αφαιρέστε το υλικό που προ-
καλεί το μπλοκάρισμα. Βάλτε πάλι μπροστά το σύ-
στημα e-POWER. Εάν το προειδοποιητικό μήνυμα 
συνεχίζει να εμφανίζεται, ζητήστε τον έλεγχο του 
συστήματος. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-

νο συνεργείο για αυτή την υπηρεσία.

17. Καθοδήγηση [Steering Assist Not 
Available Cannot Detect Lane] (η υποβοήθη-
ση τιμονιού δεν είναι διαθέσιμη δεν μπορεί 
να εντοπιστεί η λωρίδα) (όπου υπάρχει)
Το μήνυμα αυτό θα εμφανιστεί όταν έχει εμπλακεί 
το σύστημα Υποβοήθησης Τιμονιού. Το σύστημα 
Υποβοήθησης Τιμονιού ακυρώνεται αυτόματα όταν 
δεν μπορούν να εντοπιστούν σωστά οι διαγραμμί-
σεις της λωρίδας κυκλοφορίας στην οποία κινήστε 
για μία χρονική περίοδο, λόγω συνθηκών όπως είναι 
τα αυλάκια χιονιού, η αντανάκλαση του φωτός μία 
βροχερή ημέρα ή η ύπαρξη διάφορων ασαφών δια-
γραμμίσεων λωρίδων.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Υποβο-
ήθησης Τιμονιού και πάλι, ακυρώστε το σύστημα 
ProPILOT και ορίστε το και πάλι όταν οι διαγραμμί-
σεις των λωρίδων θα είναι καθαρά ορατές.

18. – 21. Προειδοποίηση [Currently not 
available] (επί του παρόντος μη διαθέσιμο)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν τα Συστή-
ματα Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλο-
φορίας (ILI) (όπου υπάρχει), Παρέμβασης Τυφλού 
Σημείου (όπου υπάρχει) ή το σύστημα του Ευφυούς 
Cruise Control (ICC) (όπου υπάρχει) δεν είναι διαθέ-
σιμα στις ακόλουθες συνθήκες:

• Το ESP είναι κλειστό
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22. – 25. Προειδοποίηση [Unavailable 
Slippery Road] (μη διαθέσιμο, δρόμος που 
γλιστράει) (όπου υπάρχει)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν τα παρα-
κάτω συστήματα δεν είναι διαθέσιμα λόγω της ολι-
σθηρότητας του δρόμου.
• Ευφυής Παρέμβαση Λωρίδας (ILI) (όπου υπάρ-
χει)

• Ευφυές Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
(όπου υπάρχει)

• Ευφυές Cruise Control (ICC) (όπου υπάρχει)
• ProPILOT (όπου υπάρχει)

26. – 28. Προειδοποίηση [Not available Side 
Radar Obstructed] (μη διαθέσιμο παρεμπο-
δίζεται το πλευρικό ραντάρ) (όπου υπάρχει)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται όταν τα ακόλου-
θα συστήματα δεν είναι διαθέσιμα επειδή εντοπίζε-
ται μπλοκάρισμα του ραντάρ.

• Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW) (όπου 
υπάρχει)

• Ευφυές Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
(όπου υπάρχει)

• Ειδοποίηση ∆ιασταυρούμενης Κυκλοφορίας 
στο πίσω μέρους του οχήματος (RCTA) (όπου 
υπάρχει)

• Ευφυής Παρέμβαση Λωρίδας (ELA) (όπου 
υπάρχει)

29. – 30.  Καθοδήγηση [Not Available Front 
camera obstructed] (μη διαθέσιμο, παρεμπο-
δίζεται η μπροστινή κάμερα) (όπου υπάρχει)
Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί όταν είναι ενερ-
γοποιημένο το σύστημα Υποβοήθησης Τιμονιού και / 
ή το σύστημα Υποβοήθησης Λωρίδας Ανάγκης (ELA).

Κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες, το σύστημα Υπο-
βοήθησης Τιμονιού και / ή το σύστημα Υποβοήθησης 
Λωρίδας Ανάγκης (ELA) θα ακυρωθεί αυτόματα:

• Η περιοχή της κάμερας στο παρμπρίζ είναι θα-
μπή ή είναι καλυμμένη με βρωμιά, νερό, σταγό-
νες, πάγο, χιόνι κλπ.

• ∆υνατό φως όπως το φως του ήλιου ή τα μεγά-
λα φώτα από αντίθετα κινούμενα αυτοκίνητα 
μπαίνει μέσα στην μπροστινή κάμερα.

31. Καθοδήγηση [Not Available Visibility is 
impaired] (μη διαθέσιμο η ορατότητα 
εμποδίζεται) (όπου υπάρχει)
Το μήνυμα αυτό μπορεί να εμφανιστεί όταν έχει 
εμπλακεί το σύστημα Υποβοήθησης Τιμονιού:
• Όταν λειτουργεί ο καθαριστήρας (υψηλή ταχύ-
τητα)

• Όταν η διαγράμμιση στην λωρίδα κυκλοφορίας 
δεν μπορεί να εντοπιστεί σωστά για μία χρονική 
περίοδο λόγω συνθηκών όπως είναι τα αυλάκια 
χιονιού, η αντανάκλαση του φωτός μία βροχερή 
ημέρα ή η ύπαρξη διάφορων ασαφών διαγραμ-
μίσεων λωρίδων.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Υποβο-
ήθησης Τιμονιού και πάλι, ακυρώστε το σύστημα 

ProPILOT ή ICC και το σύστημα Υποβοήθησης Τιμο-
νιού και ορίστε το και πάλι όταν οι διαγραμμίσεις 
των λωρίδων θα είναι καθαρά ορατές.

32. Καθοδήγηση [Not Available, Parking 
Brake On] (μη διαθέσιμο, δεμένο 
χειρόφρενο) (όπου υπάρχει)
Το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί όταν έχει εμπλακεί 
το ICC.

Κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες το σύστημα ICC 
ακυρώνεται αυτόματα:
• Είναι δεμένο το ηλεκτρικό χειρόφρενο.
Το παραπάνω σύστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
όταν είναι ενεργοποιημένο το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο.

33. Καθοδήγηση [Not Available Seat Belt Not 
Fastened] (όπου υπάρχει)
Το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί όταν έχει εμπλακεί 
το ICC.
Κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες το σύστημα ICC 
ακυρώνεται αυτόματα:
• ∆εν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.
Το σύστημα ICC δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν 
δεν έχει δεθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.

34. Καθοδήγηση [Press Brake Pedal] (πατήστε 
το πεντάλ του φρένου) (όπου υπάρχει)
Το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί όταν έχει εμπλακεί 
το σύστημα ICC του ProPILOT και παρουσιαστεί η 
ακόλουθη συνθήκη:
• Ενώ το αυτοκίνητο είναι σταματημένο από το 

ProPILOT, η πόρτα του οδηγού ανοίξει αλλά δεν 
ενεργοποιείται το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο.
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Πατήστε αμέσως το πεντάλ του φρένου.

35. Προειδοποίηση [System OFF] (σβηστό 
σύστημα)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν είναι κλει-
στό το RCTA. ∆είτε το «Σύστημα Ειδοποίησης Προ-
σέγγισης Αυτοκινήτου από Πίσω (όπου υπάρχει)» 
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

36. Προειδοποίηση [Unavailable Select Driving 
Aids in Settings] (μη διαθέσιμο, επιλέξτε 
Βοήθειες στην Οδήγηση στις Ρυθμίσεις)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται εάν δεν είναι 
ενεργοποιημένη καμία Βοήθεια στην Οδήγηση.

37. – 39. Προειδοποίηση εντοπισμού χεριών 
στο τιμόνι (όπου υπάρχει)
Αυτή η προειδοποίηση μπορεί να εμφανιστεί όταν 
έχει εμπλακεί το σύστημα Υποβοήθησης Τιμονιού 
και προκύπτουν οι ακόλουθες συνθήκες:

• Όταν δεν κρατάτε το τιμόνι

• Όταν δεν υπάρχει χειρισμός του τιμονιού

Πιάστε αμέσως το τιμόνι. Όταν εντοπιστεί χειρι-
σμός του τιμονιού, η προειδοποίηση σβήνει. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Εντοπισμός 
χεριών στο τιμόνι» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και 
οδήγηση».

40. Προειδοποίηση ανάγκης του Ευφυούς 
Συστήματος Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου υπάρχει)
Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται μαζί με μία ηχητι-
κή προειδοποίηση όταν το Ευφυές Σύστημα Πέδησης 

(ΙΕΒ) εντοπίσει την πιθανότητα σύγκρουσης μπροστά.

∆είτε το «Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Εκκίνηση και οδήγηση».

41. Καθοδήγηση Ευφυούς Συστήματος 
Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου υπάρχει)
Η οθόνη αυτή εμφανίζεται για να δείξει την κατά-
σταση του Ευφυούς Συστήματος Πέδησης (ΙΕΒ).

∆είτε το «Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Εκκίνηση και οδήγηση».

42. – 43. Καθοδήγηση Υποβοήθησης Τιμονιού 
(όπου υπάρχει)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σύστημα Υπο-
βοήθησης Τιμονιού είναι ενεργό ή κλειστό.

∆είτε το «Ευφυές Cruise Control (ICC) και Υποβοή-
θηση Τιμονιού (όπου υπάρχει) (στα μοντέλα με μη-
χανικό σαζμάν)» ή το «ProPILOT (όπου υπάρχει) στο 
κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση»

44. Καθοδήγηση [Only Available with Cruise 
Control ON] (διαθέσιμο μόνο με ενεργό το 
Cruise Control) (όπου υπάρχει)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν έχει πατηθεί ο 
διακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού ενώ ο διακόπτης 
του Cruise Control δεν είναι ανοικτός

∆είτε το «ProPILOT (όπου υπάρχει) στο κεφάλαιο 
«5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΕΡΑ

Το ρολόι (1) και η θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 
(2) εμφανίζονται στην επάνω πλευρά της οθόνης 
πληροφοριών.

Ρολόι
Για λεπτομέρειες για την ρύθμιση του ρολογιού δεί-
τε το «Ρύθμιση του ρολογιού» στο κεφάλαιο «4. 
Οθόνη, καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστημα» 
ή το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του 
NissanConnect (όπου υπάρχει).

Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα (0C ή 0F)
Η θερμοκρασία εξωτερικού αέρα εμφανίζεται σε 0C 
ή 0F στην κλίμακα από -40 έως 600C (-40 έως 
1400F).

Η λειτουργία θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα συ-
μπεριλαμβάνει και μία λειτουργία προειδοποίησης 
χαμηλής θερμοκρασίας. Εάν η θερμοκρασία του 
εξωτερικού αέρα είναι κάτω από τους 30C (370F), 
εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη (3).
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Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας βρίσκε-
ται μπροστά από το ψυγείο. Ο αισθητήρας μπορεί 
να επηρεαστεί από τον δρόμο ή την ζέστη του κι-
νητήρα, τις κατευθύνσεις του αέρα και τις άλλες 
συνθήκες οδήγησης. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει 
από την πραγματική εξωτερική θερμοκρασία ή την 
θερμοκρασία που εμφανίζεται σε διάφορα σήματα 
ή πίνακες.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν δεν μπορέσετε να ρυθμίσετε κατάλληλα 
την φωτεινότητα και την θέση της εικόνας 
που εμφανίζεται μπορεί να παρεμβληθεί 
στην ικανότητα του οδηγού να δει από το 
παρμπρίζ, γεγονός που μπορεί να προκαλέ-
σει ατύχημα οδηγώντας σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.

• Μην χρησιμοποιείτε την  Οθόνη Κατεύθυν-
σης (HUD) για μεγάλες χρονικές περιόδους 
καθώς είναι δυνατό να μην μπορέσετε να 
δείτε άλλα οχήματα, πεζούς ή αντικείμενα, 
γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει 
ένα ατύχημα, οδηγώντας σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.

Η Οθόνη Κατεύθυνσης (HUD) μπορεί να εμφανίσει 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες 
(όπου υπάρχει):
• Ταχύτητα αυτοκινήτου
• [Navigation] (πλοήγηση)
• [Driving Aids] (βοήθειες στην οδήγηση)
• [Traffic Sign] (πινακίδες κυκλοφορίας)
• [Audio] (ηχοσύστημα)
• [Telephone] (τηλέφωνο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μην τοποθετείτε οποιονδήποτε τύπο υγρού 
πάνω ή κοντά στον προβολέα. Εάν το κάνετε 
μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στον εξο-
πλισμό.

  [Head-up display] (Οθόνη 
Κατεύθυνσης) (όπου υπάρχει) 
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• Μην ακουμπάτε τα εσωτερικά μέρη του προ-
βολέα. Εάν το κάνετε μπορεί να προκληθεί 
δυσλειτουργία στον εξοπλισμό.

• Για να αποφύγετε γρατζουνιές στο τζάμι του 
προβολέα, μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμε-
να πάνω ή κοντά στο άνοιγμα του προβολέα.

• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο 
πάνω στο ταμπλό των οργάνων που μπορεί να 
εμποδίσει την προβολή του HUD.

• Εάν φοράτε πολωμένα γυαλιά ηλίου, η ένδειξη 
μπορεί να είναι δύσκολα ορατή. Αυξήστε την 
φωτεινότητα του HUD στην οθόνη πληροφορι-
ών του αυτοκινήτου ή βγάλτε τα γυαλιά σας.

• Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (βροχή, χιό-
νι, λιακάδα κλπ), η οθόνη μπορεί να είναι δύ-
σκολα ορατή.

• Για το καθάρισμα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό 
καθαρό πανί, βρεγμένο με λίγο νερό. Εάν αυτό 
δεν είναι επαρκές, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό 
καθαρό και στεγνό πανί νοτισμένο με νερό και 
μετά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί. Ποτέ 
μην χρησιμοποιείτε σκληρό πανί, αλκοόλ, βεν-
ζίνη, διαλυτικό ή οποιοδήποτε είδος διαλύμα-
τος ή χαρτί κουζίνας με χημικό καθαριστικό. Θα 
γρατζουνίσουν ή θα προκαλέσουν αποχρωμα-
τισμό στους φακούς του προβολέα. Μην ψεκά-
ζετε κανέναν υγρό όπως νερό στους φακούς 
του προβολέα. Εάν ψεκάσετε υγρό μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος.

• Εάν η εικόνα που εμφανίζεται είναι παραμορ-
φωμένη, συνιστάται ο έλεγχος του συστήμα-
τος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο.

- [Telephone] (τηλέφωνο)
• Μηδενισμός
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Ρυθμί-
σεις» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι επείγουσες πληροφορίες μπορεί να εμφανι-
στούν ακόμη και εάν η HUD είναι κλειστή. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες δείτε το «Βοήθειες στην 
οδήγηση / Πλοήγηση / Σήματα κυκλοφορίας / 
Ηχοσύστημα/ σύνδεση Τηλεφώνου» παρακάτω.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει το παρακάτω λογισμικό.
(1)  Panasonic Corporation ή πρόγραμμα που ανα-
πτύχθηκε  για την Panasonic Corporation.

(2)  Λογισμικό τρίτου με άδεια χρήσης στην 
Panasonic Corporation.

(3) Ελεύθερο λογισμικό.
Το ελεύθερο λογισμικό (3), περιλαμβάνει λογισμικό 
ανοικτής πηγής (OSS) συμπεριλαμβανομένου λογι-
σμικού για το οποίο έχει εφαρμογή πληροφόρηση 
για την άδεια χρήσης.
Αναφερθείτε στον ιστότοπο με την άδεια χρήσης 
στο: http://car.panasonic.jp/oss/iO2lln39

Φωτεινότητα οθόνης
Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να ελεγχθεί στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου. Η φωτεινό-
τητα θα ρυθμιστεί και αυτόματα σύμφωνα με την 
ένταση από το εξωτερικό φως.

• Η HUD έχει ένα ειδικό παρμπρίζ για να επιτρέ-
πει στην εικόνα να εμφανίζεται καθαρά. Εάν 
το παρμπρίζ σας χρειάζεται αντικατάσταση θα 
πρέπει αυτή να ολοκληρωθεί σε εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο Nissan.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ HUD

Για να ανοίξετε την HUD, πατήστε τον διακόπτη 
HUD. Για να την κλείσετε πιέστε πάλι τον διακόπτη.
Εάν έχετε κλείσει την HUD θα παραμείνει κλειστή 
ακόμη και εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά 
τον κινητήρα.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου:
• [Brightness] (φωτεινότητα)
• [Height] (ύψος)
• [Rotation] (περιστροφή)
• [Contents selection] (επιλογή περιεχομένου)

- [Navigation] (πλοήγηση) (όπου υπάρχει)
- [Driving Aids] (βοήθειες στην οδήγηση)
- [Traffic Sign] (πινακίδα κυκλοφορίας)
- [Audio] (ηχοσύστημα)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η HUD έχει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα 
(1) που ελέγχει την φωτεινότητα της εμφανιζό-
μενης εικόνας. Εάν μπλοκάρετε τον αισθητή-
ρα με ένα αντικείμενο η ένδειξη θα σκοτεινιά-
σει και θα είναι δύσκολο να την δείτε.

• Μην ρίχνετε δυνατό φως κατευθείαν στον αι-
σθητήρα της HUD. Εάν το κάνετε μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία

ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ / ΠΛΟΗΓΗΣΗ / 
ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ / 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Η HUD θα εμφανίσει τις Βοήθειες στην Οδήγηση 
και τις πληροφορίες πλοήγησης.

Η ένδειξη Βοηθειών στην Οδήγηση θα εμφανίσει τις 
καταστάσεις προειδοποίησης για τα ακόλουθα συ-
στήματα:

• Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ)
• Ευφυής Ειδοποίηση Σύγκρουσης (I-FCW)

• Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (LDW)
• Πρόληψη Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφο-
ρίας (ILI)

• Προειδοποίηση χεριών στο τιμόνι (για οχήματα 
με ProPILOT (όπου υπάρχει)

• Υποβοήθηση Λωρίδας Ανάγκης (ELA)
Η συνδεόμενη οθόνη του Συστήματος Πλοήγησης 
θα εμφανίσει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Ονόματα διασταυρώσεων
• Βέλη που δείχνουν την κατεύθυνση της στρο-
φής

• Απόσταση έως την επόμενη διασταύρωση
• Συνιστώμενη ένδειξη λωρίδας κυκλοφορίας
Η συνδεόμενη οθόνη του συστήματος Αναγνώρισης 
Πινακίδων Κυκλοφορίας (TSR) θα εμφανίσει το ακό-
λουθο στοιχείο:
• Πινακίδα ορίου ταχύτητας
Η συνδεόμενη οθόνη του ηχοσυστήματος θα εμφα-
νίσει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Τραγούδια
• Ραδιοφωνικοί σταθμοί
Η συνδεόμενη οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανίσει 
το ακόλουθο στοιχείο:
• Όνομα καλούντος ή τηλεφωνικό αριθμό. 

ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Τύπος Α (χωρίς λειτουργία <AUTO>)

Τύπος Β (με λειτουργία <AUTO>)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά χαμηλή, 
το διάλυμα του πλυστικού μπορεί να παγώσει 
στο παρμπρίζ δυσχεραίνοντας την ορατότητα. 
Ζεστάνετε το παρμπρίζ με την λειτουργία ξεπα-
γώματος πριν το πλύνετε.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
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τους καθαριστήρες για να ρυθμίσει την ταχύτητα 
του καθαριστήρα ανάλογα με την ένταση της βρο-
χόπτωσης και την ταχύτητα του αυτοκινήτου όταν ο 
μοχλός είναι στην θέση <AUTO>.

Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας 
το δαχτυλίδι του διακόπτη του καθαριστήρα μπρο-
στά (Α) – λιγότερο ευαίσθητο ή πίσω (Β) – περισσό-
τερο ευαίσθητο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το σύστημα του 
αυτόματου αισθητήρα βροχής όταν το αυτοκί-
νητο μπαίνει σε πλυντήριο αυτοκινήτων.

• Εάν αφήσετε τον μοχλό στην θέση <AUTO> 
δεν θα πάθει ζημιά το σύστημα αισθητήρα 
βροχής αν και μπορεί να προκύψει περιστασι-
ακά απροσδόκητη ενεργοποίηση των καθαρι-
στήρων.

• Εάν αφήσετε τον διακόπτη στην θέση 
<AUTO>, οι καθαριστήρες μπορεί να λειτουρ-
γήσουν απροσδόκητα όταν βρωμιά, δαχτυλιές, 
φιλμ λαδιού ή έντρομα καλύπτουν το παρμπρίζ 
στην θέση του αισθητήρα βροχής. Οι καθαρι-
στήρες μπορεί επίσης να λειτουργήσουν όταν 
τα καυσαέρια ή η υγρασία επηρεάζουν τον αι-
σθητήρα βροχής.

• Μην ακουμπάτε ή καλύπτετε το παρμπρίζ στο 
σημείο που είναι ο αισθητήρας βροχής. Οι κα-
θαριστήρες μπορεί να λειτουργήσουν απροσδό-
κητα όταν ο διακόπτης των καθαριστήρων είναι 
στην θέση <AUTO> και ο διακόπτης της μίζας 
είναι στην θέση ΟΝ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή ζημιά στον καθαριστήρα.

• (2)Χαμηλή ( ) – συνεχόμενη λειτουργία σε 
χαμηλή ταχύτητα.

• (3)Υψηλή ( ) – συνεχόμενη λειτουργία σε 
υψηλή ταχύτητα.

• (4) - για ένα μόνο σκούπισμα του καθαριστήρα

Λειτουργία πλυστικού
Τραβήξτε τον μοχλό προς το μέρος σας   για να 
λειτουργήσει το πλυστικό.

Σύστημα στεγνώματος (όπου υπάρχει):

Ο καθαριστήρας θα λειτουργήσει μία φορά μετά 
από 3 περίπου δευτερόλεπτα από την στιγμή που 
λειτούργησε ο καθαριστήρας και το πλυστικό. Αυτή 
η λειτουργία θα καθαρίσει το υγρό πλυστικού που 
έχει παραμείνει στο παρμπρίζ.

Αισθητήρας βροχής (όπου υπάρχει)

Ο αισθητήρας (1) του συστήματος αυτόματου 
σκουπίσματος με αισθητήρα βροχής που βρίσκεται 
στο επάνω τμήμα του παρμπρίζ μπροστά από τον 
εσωτερικό καθρέπτη μπορεί να ανοίξει αυτόματα 

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην ανοίγετε / ελευθερώνετε το καπό όταν 
τα μπράτσα των υαλοκαθαριστήρων είναι 
σηκωμένα από την αρχική τους θέση.

• Μην χρησιμοποιείτε το πλυστικό για περισ-
σότερα από 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενα.

• Μην χρησιμοποιείτε το πλυστικό όταν το ρε-
ζερβουάρ του υγρού του πλυστικού είναι 
άδειο ή το υγρό είναι παγωμένο.

Ο υαλοκαθαριστήρας και το πλυστικό του παρμπρίζ 
λειτουργούν όταν ο διακόπτης της μίζας είναι στην 
θέση ΟΝ.

Λειτουργία καθαριστήρα 
Μετακινήστε τον μοχλό επάνω ή κάτω για να 
λειτουργήσει ο καθαριστήρας στις παρακάτω 
ταχύτητες:

• (1) Κατά διαστήματα ( ) Τύπος Α ή 
<AUTO> Τύπος Β (όπου υπάρχει)

Η θέση AUTO (όπου υπάρχει) λειτουργεί το 
αυτόματο σύστημα σκουπίσματος του αισθητήρα 
βροχής. ∆είτε το «Αισθητήρας βροχής (όπου 
υπάρχει)» πιο κάτω.

- Η ταχύτητα της κατά διαστήματα λειτουργίας μπο-
ρεί να ρυθμιστεί γυρίζοντας το κουμπί προς το  
(πιο αργά) ή το  (πιο γρήγορα).

- Η ταχύτητα λειτουργίας θα ποικίλει επίσης και 
ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου στην 
θέση <AUTO>.  Για παράδειγμα, όταν η ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου είναι μεγάλη, η κατά δια-
στήματα λειτουργία θα είναι γρηγορότερη.
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ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά χαμηλή, 
το διάλυμα του πλυστικού μπορεί να παγώσει 
στο παρμπρίζ δυσχεραίνοντας την ορατότητα. 
Ζεστάνετε το παρμπρίζ με το αντιθαμβωτικό 
πίσω παρμπρίζ πριν χρησιμοποιήσετε τους κα-
θαριστήρες πίσω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην χρησιμοποιείτε το πλυστικό για περισ-
σότερα από 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενα.

• Μην χρησιμοποιείτε το πλυστικό όταν το ρε-
ζερβουάρ του υγρού του πλυστικού είναι 
άδειο ή το υγρό είναι παγωμένο.

Ο καθαριστήρας και το πλυστικό του πίσω 
παρμπρίζ μπορούν να λειτουργήσουν όταν ο 
διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ.

Λειτουργία του καθαριστήρα
Γυρίστε τον διακόπτη δεξιά στην κατά διαστήματα     
( ,(1)) ή την συνεχόμενη ( ,(2)) θέση για να 
λειτουργήσει ο καθαριστήρας.

Για να σταματήσετε την λειτουργία του καθαριστή-
ρα, γυρίστε τον διακόπτη πίσω στην θέση OFF.

Λειτουργία του πλυστικού:

Για να λειτουργήσει το πλυστικό του πίσω παρ-
μπρίζ, σπρώξτε τον διακόπτη προς το εμπρός μέ-
ρος του αυτοκινήτου (3) έως ότου η ποσότητα 
υγρού πλυστικού που θέλετε να έχει ψεκαστεί πάνω 
στο πίσω παρμπρίζ. Θα λειτουργήσει και ο καθαρι-
στήρας του πίσω παρμπρίζ αρκετές φορές.

Σύστημα στεγνώματος (όπου υπάρχει):

Ο καθαριστήρας θα λειτουργήσει μία φορά μετά 
από 3 περίπου δευτερόλεπτα από την στιγμή που 
λειτούργησε ο καθαριστήρας και το πλυστικό. Αυτή 
η λειτουργία θα καθαρίσει το υγρό πλυστικού που 
έχει παραμείνει στο παρμπρίζ.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να κλείσει. Για λεπτομέ-
ρειες δείτε το «Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του».

Λειτουργία συγχρονισμού με την όπισθεν 
(όπου υπάρχει)
     Όταν ο διακόπτης του  πλυντικού του παρμπρίζ εί-
ναι είτε στην κατά διαστήματα ή στην θέση 
<AUTO> (όπου υπάρχει), την θέση χαμηλής ή υψη-
λής ταχύτητας, τοποθετώντας τον επιλογέα ταχυ-
τήτων στην θέση R (όπισθεν) θα λειτουργήσει ο 
καθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ. 

Η λειτουργία αυτή μπορεί να κλείσει. Για λεπτομέ-
ρειες δείτε το «Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Όταν ο διακόπτης του καθαριστήρα είναι στην 
θέση <AUTO> (όπου υπάρχει), ο πίσω καθαρι-
στήρας δεν θα αρχίσει να σκουπίζει όταν βάλετε 
τον επιλογέα ταχυτήτων στην όπισθεν (R). Θα πε-
ριμένει έως ότου κάνουν το πρώτο καθάρισμα οι 
μπροστινοί καθαριστήρες. 
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Σύστημα αυτόματου air conditioning

(Α) Ανοικτός / κλειστός θερμικός καθαρισμός

Για να ξεθαμπώσετε / ξεπαγώσετε το παρμπρίζ, 
βάλτε μπροστά τον κινητήρα και πατήστε το κουμπί 
Θερμικού Καθαρισμού (Α). Θα ανάψει το ενδεικτικό 
φως. Πατήστε πάλι το κουμπί για να κλείσετε τον 
Θερμικό Καθαρισμό.
Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη 
από +50C το σύστημα Θερμικού Καθαρισμού θα 
σβήσει αυτόματα μετά από περίπου 8 λεπτά. Εάν η 
εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από +50C 
το σύστημα Θερμικού Καθαρισμού θα σβήσει αυτό-
ματα μετά από περίπου 4 λεπτά. Εάν το παρμπρίζ 
καθαρίσει πιο νωρίς, πατήστε πάλι το κουμπί για να 
σβήσετε το σύστημα Θερμικού Καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η θέση του διακόπτη (όπου υπάρχει) μπορεί να 
ποικίλει ελαφρά από τις παραπάνω εικόνες, 
ανάλογα με τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου.

• Το σύστημα Θερμικού Καθαρισμού μπορεί να 
ενεργοποιηθεί μόνο όσο λειτουργεί το σύστη-
μα e-POWER του αυτοκινήτου.

• Πριν ενεργοποιήσετε το σύστημα Θερμικού 
Καθαρισμού βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει 
το υπερβολικό χιόνι / πάγο από το παρμπρίζ.

• Η θέρμανση στο παρμπρίζ παρέχεται από 
τους θερμικούς αγωγούς που είναι ενσωματω-
μένοι σε αυτό. Εάν γίνει ζημιά στο παρμπρίζ 
ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος Θερμικού 
Καθαρισμού από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

• Η απόδοση του Θερμικού Καθαρισμού του 
παρμπρίζ μπορεί να μειωθεί ή να απενεργο-
ποιηθεί για να εξοικονομηθεί μπαταρία. Αυτό 
δεν είναι δυσλειτουργία.

• Η Nissan συνιστά να χρησιμοποιείτε το σύστη-
μα Θερμικού Καθαρισμού για να βοηθήσετε το 
ξεθάμπωμα του παρμπρίζ. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε το «Λειτουργία του καλορι-
φέρ και του air conditioner» στο κεφάλαιο «4. 
Οθόνη, καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύ-
στημα».

• Το σύστημα Σβησίματος / Εκκίνησης δεν είναι 
διαθέσιμο όταν είναι σε λειτουργία το σύστημα 
του Θερμικού Καθαρισμού.

• Η Nissan συνιστά να χρησιμοποιείτε το σύστη-
μα Θερμικού Καθαρισμού για να βοηθήσετε το 
ξεθάμπωμα του παρμπρίζ.

Τύπος A

Τύπος B

(Β) Άνοιγμα / Κλείσιμο αντιθαμβωτικού πίσω παρ-
μπρίζ

Ο διακόπτης του αντιθαμβωτικού του πίσω παρ-
μπρίζ θα λειτουργήσει μόνο όταν λειτουργεί το σύ-
στημα e-POWER του αυτοκινήτου.

Το αντιθαμβωτικό χρησιμοποιείται για να μειωθεί η 
υγρασία, το θάμπωμα ή ο πάγος από την επιφάνεια 
του πίσω παρμπρίζ και από την επιφάνεια των εξω-
τερικών καθρεπτών (όπου υπάρχει) ώστε να βελτιω-
θεί η ορατότητα προς τα πίσω.

  Θερμαινόμενο Παρμπρίζ 
ThermaClear (όπου υπάρχει) 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΥ
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Όταν πατήσετε τον διακόπτη του αντιθαμβωτικού, 
ανάβει το ενδεικτικό φως (A) και το αντιθαμβωτικό 
λειτουργεί για περίπου 20 λεπτά. Αφού περάσει ο 
προκαθορισμένος χρόνος το αντιθαμβωτικό θα 
σβήσει αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε το αντιθαμβωτικό με το 
χέρι πατήστε και πάλι τον διακόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του πίσω παρ-
μπρίζ, προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή κάνε-
τε ζημιά στις ηλεκτρικές επαφές.

Η Nissan συνιστά να συμβουλεύεστε τους τοπικούς 
κανονισμούς για την χρήση των φώτων.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Τύπος Α

Τύπος Β

Φωτισμός
Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση  (1):

Θα ανάψουν τα μπροστινά πλευρικά και τα πίσω 
φώτα πορείας, το φως της πινακίδας και τα φώτα 

του ταμπλό. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως  στο 
ταμπλό των οργάνων. Τα φώτα ημέρας θα σβήσουν.

Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση :

 Θα παραμείνουν αναμμένα όλα τα άλλα φώτα, 
ενώ θα ανάψουν και οι προβολείς. Τα φώτα ημέρας 
θα σβήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην αφήνετε για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα τον διακόπτη των φώτων αναμμένο όταν 
δεν λειτουργεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου.

Σύστημα φωτισμού ημέρας (όπου υπάρχει)
Όταν βάζετε μπροστά τον κινητήρα, ακόμη και αν ο 
διακόπτης των προβολέων είναι κλειστός, θα ανά-
ψουν τα μπροστινά φώτα για τον φωτισμό ημέρας.

Τα φώτα ημέρας θα σβήσουν όταν γυρίσετε τον δι-
ακόπτη των προβολέων στην θέση  ή .

Σύστημα αυτόματου φωτισμού (<AUTO> - 
όπου υπάρχει)

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ 
ΦΛΑΣ
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Τύπος Α

Τύπος Β

Το σύστημα αυτόματου φωτισμού επιτρέπει στους 
προβολείς να ρυθμιστούν ώστε να ανάβουν και 
να σβήνουν αυτόματα. Το σύστημα αυτόματου 
φωτισμού όταν είναι ενεργό μπορεί:

• Να ανάψει τους προβολείς, τα εμπρός πλευρικά 
και τα πίσω φώτα πορείας, το φως της πινακίδας 
και τα φώτα του ταμπλό αυτόματα όταν είναι 
σκοτάδι.

• Να σβήσει όλα τα φώτα όταν υπάρχει φως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει κάτι πάνω 
από τον αισθητήρα για το φως (Α) που βρίσκεται 
στην επάνω πλευρά στο ταμπλό. Ο αισθητήρας 
για το φως ελέγχει το σύστημα αυτόματου φωτι-
σμού. Εάν είναι καλυμμένος ο αισθητήρας αντι-
δρά σα να είναι σκοτάδι και τα φώτα θα ανάψουν.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα αυτόματου 
φωτισμού:

1. Γυρίστε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση 
<AUTO> (1).

2. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ.

Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αυτόματου 
φωτισμού:

Γυρίστε το διακόπτη των προβολέων στην θέση 
OFF ή  ή .

Επιλογή σκάλας προβολέων

(1)  Για να επιλέξετε την μεγάλη σκάλα όταν είστε 
στην θέση ,σπρώξτε τον μοχλό προς τα 
εμπρός. Τα μεγάλα φώτα θα ανάψουν καθώς και 
το ενδεικτικό φως .

(2) Τραβήξτε τον μοχλό πίσω για να επιλέξετε την 
μεσαία σκάλα (θέση ).

(3) Τραβώντας τον μοχλό προς το μέρος σας θα 
αναβοσβήσουν τα μεγάλα φώτα.
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΣΚΑΛΑΣ ΦΩΤΩΝ (όπου υπάρχει)
Πρόκειται για υποβοήθηση της μεγάλης σκάλας 
φώτων που ελέγχεται από μία κάμερα και αλλάζει 
αυτόματα από την μεσαία σκάλα στην μεγάλη σκά-
λα των προβολέων.

Προφυλάξεις:

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η δυναμική υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώ-
των δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις οδι-
κές και καιρικές περιστάσεις ενώ οδηγείτε. Το 
σύστημα γλιτώνει τον οδηγό από το να έχει να 
χειριστεί τον διακόπτη. Ο οδηγός παραμένει 
πάντα υπεύθυνος για την επιλογή του σωστού 
σετ φωτισμού.

Συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες πρέπει 
να χειριστείτε τον διακόπτη προβολέων με το 
χέρι

• Όταν πέφτει πολύ βροχή, χιονίζει και γενικά 
υπάρχει κακή ορατότητα και κακές καιρικές 
συνθήκες.

• Όταν οι αισθητήρες του αυτοκινήτου είναι 
βρώμικοι, καλυμμένοι ή σπασμένοι.

• Όταν τα φώτα των αντιθέτων κινούμενων ή 
των προπορευόμενων οχημάτων καλύπτο-
νται, για παράδειγμα από συμπαγή μπαριέρα.

Ενεργοποίηση δυναμικής υποβοήθησης μεγάλης 
σκάλας προβολέων:

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα υποβοήθησης 
μεγάλης σκάλας των προβολέων, πατήστε τον δια-
κόπτη στην θέση AUTO όπως φαίνεται στην εικόνα. 
Το ενδεικτικό φως της δυναμικής υποβοήθησης προ-
βολέων  θα ανάψει στο ταμπλό των οργάνων.

Το σύστημα λειτουργεί ως εξής:

• Η μεγάλη σκάλα ανάβει αυτόματα όταν είναι 
σκοτάδι:

 Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω από 
τα 40 χλμ/ώρα (25 μίλια την ώρα) και δεν ανα-
γνωρίζονται άλλοι χρήστες του δρόμου.

 Ανάβει επίσης και το φως μεγάλης σκάλας προ-
βολέων  (μπλε).

• Η μεγάλη σκάλα σβήνει αυτόματα:
 Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου πέσει κάτω 
από τα 30 χλμ/ώρα (18 μίλια την ώρα) ή ανιχνευ-
τούν άλλοι χρήστες του δρόμου.

 Σβήνει το φως μεγάλης σκάλας προβολέων
 (μπλε).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η δυναμική υποβοήθηση μεγάλης σκάλας 
προβολέων δεν μπορεί να λειτουργήσει (για πα-
ράδειγμα: έως 15 δευτερόλεπτα από την εκκίνη-
ση, χιόνι καλύπτει την μπροστινή κάμερα ή κάτι 
παρόμοιο), οι προβολείς θα λειτουργήσουν τη 
νύχτα στην μεσαία σκάλα έως ότου να μπορεί να 
ενεργοποιηθεί η δυναμική υποβοήθηση. Η κατά-
σταση του συστήματος δυναμικής υποβοήθησης 
προβολέων εμφανίζεται από τα ενδεικτικά φώτα 
στο ταμπλό των οργάνων. Η πλήρης λειτουργία 
της δυναμικής υποβοήθησης μεγάλης σκάλας 
προβολέων φαίνεται από το ενδεικτικό φως  
. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει, θα 
ανάβει μόνο το ενδεικτικό φως της μεσαίας σκά-
λας των προβολέων  .

Για να απενεργοποιήσετε την δυναμική υποβοή-
θηση μεγάλης σκάλας προβολέων:

Για να απενεργοποιήσετε την δυναμική υποβοήθη-
ση μεγάλης σκάλας προβολέων πατήστε πάλι τον 
διακόπτη ή γυρίστε τον διακόπτη των προβολέων 
στην θέση OFF,  ή .

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
Ο∆ΗΓΗΣΗ (όπου υπάρχει)
Ένα σύστημα που ελέγχεται από κάμερα θα μεγι-
στοποιήσει στην διάρκεια της νύχτας την ορατότη-
τά σας μπροστά, ενώ θα αποτρέψει τα φώτα σας 
από το να πέφτουν κατευθείαν στα αντίθετα κινού-
μενα οχήματα και να τυφλώνουν τους οδηγούς 
τους.

NIC4169
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Προσαρμοστική ∆έσμη Φωτισμού

Προφυλάξεις:

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η Προσαρμοστική ∆έσμη Φωτισμού στην Οδήγη-
ση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις οδικές 
και καιρικές περιστάσεις ενώ οδηγείτε. Το σύστη-
μα γλιτώνει τον οδηγό από το να έχει να χειριστεί 
τον διακόπτη. Ο οδηγός παραμένει πάντα υπεύ-
θυνος για την επιλογή του σωστού σετ φωτισμού.
Συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες θα σβή-
σει η Προσαρμοστική ∆έσμη Φωτισμού στην 
Οδήγηση:
• Όταν πέφτει πολύ βροχή, χιονίζει και γενικά 
υπάρχει κακή ορατότητα και κακές καιρικές 
συνθήκες.

• Όταν οι αισθητήρες του αυτοκινήτου είναι 
βρώμικοι, καλυμμένοι ή σπασμένοι.

• Όταν τα φώτα των αντιθέτων κινούμενων ή 
των προπορευόμενων οχημάτων καλύπτο-
νται, για παράδειγμα από συμπαγή μπαριέρα.

Ενεργοποίηση της Προσαρμοστικής ∆έσμης Φω-
τισμού στην Οδήγηση:

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα Προσαρμοστι-
κής ∆έσμης Φωτισμού στην Οδήγηση, πατήστε τον 
διακόπτη στην θέση AUTO όπως φαίνεται στην εικό-
να. Το ενδεικτικό φως της Προσαρμοστικής ∆έσμης 
Φωτισμού  θα ανάψει στο ταμπλό των οργά-
νων.

Το σύστημα θα εντοπίσει τα αντίθετα κινούμενα αυ-
τοκίνητα και αυτόματα θα ρυθμίσει την δέσμη των 
προβολέων ώστε να αποφύγει να τυφλώσει τους 
οδηγούς των αντιθέτως κινούμενων αυτοκινήτων. 
Παράλληλα θα σας παρέχει τον μέγιστο φωτισμό 
του δρόμου μπροστά σας.

• Η Προσαρμοστική ∆έσμη Φωτισμού ανάβει αυ-
τόματα όταν είναι σκοτάδι εάν η ταχύτητα του 
αυτοκινήτου είναι πάνω από τα 40 χλμ/ώρα (25 
μίλια την ώρα).

• Η Προσαρμοστική ∆έσμη Φωτισμού σβήνει αυ-
τόματα εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου πέσει 
κάτω από τα 30 χλμ/ώρα (18 μίλια την ώρα).

Το φως  δείχνει ότι η Προσαρμοστική ∆έσμη 
Φωτισμού είναι ενεργή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η Προσαρμοστική ∆έσμη Φωτισμού δεν είναι 
ενεργή (για παράδειγμα: έως 15 δευτερόλεπτα 
από την εκκίνηση, η κάμερα είναι μπλοκαρισμένη, 
η ταχύτητα είναι κάτω από το όριο ενεργοποίη-
σης ή είστε σε περιοχή όπου ο φωτισμός του δρό-
μου είναι πολύ καλός), οι προβολείς θα λειτουρ-
γήσουν στην μεσαία σκάλα έως ότου να μπορεί να 
ενεργοποιηθεί το σύστημα. Το ενδεικτικό φως   
παραμένει αναμμένο για να δείξει ότι το σύστημα 
είναι ενεργό αλλά το φως   παραμένει σβηστό έως 
ότου να πληρούνται τα κριτήρια ενεργοποίησης.

Για να απενεργοποιήσετε την Προσαρμοστική ∆έ-
σμη Φωτισμού:

Για να απενεργοποιήσετε την Προσαρμοστική ∆έ-
σμη Φωτισμού πατήστε πάλι τον διακόπτη ή γυρίστε 
τον διακόπτη των προβολέων στην θέση OFF, 

 ή  .

«Φιλικός» φωτισμός
Η λειτουργία του «φιλικού» φωτισμού είναι πολύ 
εξυπηρετική. Σας επιτρέπει να έχετε φωτισμό από 
το αυτοκίνητο αφού έχετε γυρίσει τον διακόπτη της 
μίζας στην θέση OFF και ενώ ο διακόπτης των προ-
βολέων είναι στην θέση <AUTO> (όπου υπάρχει). 
Τραβώντας τον διακόπτη των προβολέων προς το 
μέρος σας μία φορά θα ενεργοποιηθούν οι προβο-
λείς για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μετά τα φώτα 
θα σβήσουν αυτόματα.
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Είναι δυνατό να τραβήξετε τον διακόπτη των προ-
βολέων έως και τέσσερις φορές για να αυξήσετε 
την περίοδο φωτισμού έως και 2 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία του «φιλικού» φωτισμού μπορεί να 
ακυρωθεί γυρίζοντας τον διακόπτη της μίζας 
στην θέση ON πάλι.

Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας
Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας προστα-
τεύει το αυτοκίνητό σας από την αποφόρτιση της 
μπαταρίας όταν έχετε αφήσει τα εξωτερικά φώτα, 
τα. ανάγνωσης χάρτη ή τα φώτα του χώρου των επι-
βατών ανοικτά και έχετε βγει από το αυτοκίνητο. 
Αυτό συμβαίνει όταν ο διακόπτης παροχής είναι 
στην θέση OFF αφού προηγουμένως λειτουργούσε 
το σύστημα e-POWER.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Την επόμενη φορά που θα βάλετε μπροστά το σύ-
στημα e-POWER τα εξωτερικά φώτα, τα. ανάγνω-
σης χάρτη και το φως του χώρου των επιβατών θα 
ανάψουν και πάλι.

Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για τα εξω-
τερικά φώτα:

Εάν ο διακόπτης της μίζας γυρίσει στην θέση OFF μετά 
από οδήγηση αλλά τα εξωτερικά φώτα έχουν μείνει 
από λάθος αναμμένα, τα εξωτερικά φώτα θα σβήσουν 
αυτόματα μόλις ανοίξει η πόρτα του οδηγού.

Είναι δυνατόν να αφήσετε τα εξωτερικά φώτα μόνι-
μα αναμμένα, ανάβοντάς τα πάλι με την χρήση του 
διακόπτη των προβολέων και ενώ ο διακόπτης της 

μίζας είναι ακόμη στην θέση OFF. Σε αυτή την περί-
πτωση, ο βομβητής υπενθύμισης φώτων θα ηχήσει 
όταν ανοίξετε την πόρτα του οδηγού.

Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για τα εσω-
τερικά φώτα:

Εάν το εσωτερικό φως έχει μείνει κατά λάθος αναμ-
μένο, θα σβήσει αυτόματα μετά από μία χρονική 
περίοδο.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ

Ένδειξη κατεύθυνσης
Μετακινήστε τον μοχλό προς τα επάνω ή προς τα 
κάτω (1) για να δείξετε δεξιά ή αριστερά. Όταν η 
στροφή έχει ολοκληρωθεί ο μοχλός επανέρχεται 
αυτόματα.

Σήμα αλλαγής λωρίδας
Μετακινήστε τον μοχλό κατά τμήμα της διαδρομής 
του προς τα επάνω ή κάτω (2) για να δείξετε την αλ-
λαγή λωρίδας (δεξιά ή αριστερά). Τα φλας θα ανα-
βοσβήσουν τρεις φορές πριν ακυρωθούν αυτόματα.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ (όπου υπάρχει)

Τα μπροστινά φώτα ομίχλης θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται μόνο όταν η ορατότητα είναι σοβαρά πε-
ριορισμένη (γενικά σε λιγότερα από 100 μέτρα).

Μπορείτε να ανάψετε τα μπροστινά φώτα ομίχλης 
σε οποιαδήποτε θέση του διακόπτη των προβολέων 
(  ή  ή <AUTO> ), αλλά δεν θα λειτουργή-
σουν εάν ο διακόπτης των προβολέων είναι στην 
θέση <AUTO> και δεν έχει ενεργοποιηθεί η μεσαία 
σκάλα των προβολέων.

Για να ανάψετε τα μπροστινά φώτα ομίχλης, γυρί-
στε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση  . 
Θα ανάψουν τα μπροστινά φώτα ομίχλης καθώς και 
το ενδεικτικό φως. Ο διακόπτης των μπροστινών 
φώτων ομίχλης θα επιστρέψει στην ουδέτερη θέση 
(θέση - ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
«Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα και βομβητές» 
πιο πριν.

Για να σβήσετε τα μπροστινά φώτα ομίχλης, γυρί-
στε τον διακόπτη των φώτων ομίχλης πάλι στην 
θέση  . Τα μπροστινά φώτα ομίχλης και το ενδει-
κτικό φως θα σβήσουν. Ο διακόπτης των φώτων 
ομίχλης θα επιστρέψει στην ουδέτερη θέση.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ 
ΟΜΙΧΛΗΣ 
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ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΟΜΙΧΛΗΣ (όπου υπάρχει)

Τύπος Α: Μόνο πίσω φως ομίχλης

Τύπος Β: Μπροστά και πίσω φώτα ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο όταν η ορατότητα είναι σοβαρά περιορισμένη 
(γενικά σε λιγότερα από 100 μέτρα).

Μπορείτε να ανάψετε το πίσω φως ομίχλης σε 
οποιαδήποτε θέση του διακόπτη των προβολέων 

(  ή  ή <AUTO> ), αλλά δεν θα λειτουρ-
γήσει εάν ο διακόπτης των προβολέων είναι στην 

θέση <AUTO> και δεν έχει ενεργοποιηθεί η μεσαία 
σκάλα των προβολέων.

Για να ανάψετε το πίσω φώς ομίχλης, γυρίστε τον 
διακόπτη για το πίσω φως ομίχλης στην θέση  . 
Θα ανάψει το πίσω φως ομίχλης καθώς και το ενδει-
κτικό φως. Ο διακόπτης των φώτων ομίχλης θα επι-
στρέψει στην ουδέτερη θέση (θέση - ). Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε το «Προειδοποιητικά / εν-
δεικτικά φώτα και βομβητές» πιο πριν.

Για να σβήσετε το πίσω φώς ομίχλης, γυρίστε τον 
διακόπτη των φώτων ομίχλης πάλι στην θέση  . 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (όπου υπάρχει)

Αριστεροτίμονα μοντέλα

∆εξιοτίμονα μοντέλα

Η γωνία δέσμης των προβολέων εξαρτάται από τον 
αριθμό των επιβατών στο αυτοκίνητο και το βάρος 
του φορτίου που μεταφέρει και μπορεί να είναι με-
γαλύτερη από την επιθυμητή. Εάν το αυτοκίνητο 
ταξιδεύει σε ορεινό δρόμο, οι προβολείς μπορεί να 
χτυπάνε στον εσωτερικό καθρέπτη του προπορευό-

ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΕΣΜΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 
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μενου αυτοκινήτου ή το παρμπρίζ του αυτοκινήτου 
που κινείται αντίθετα. Ο άξονας των φώτων μπορεί 
να χαμηλώσει με την λειτουργία του διακόπτη που 
βρίσκεται στο ταμπλό, στην πλευρά του οδηγού δί-
πλα στο τιμόνι.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός που φαίνεται 
στον διακόπτη,  τόσο χαμηλώνει ο άξονας φωτι-
σμού.

Όταν ταξιδεύετε χωρίς βαρύ φορτίο ή σε ευθεία, 
επιλέξτε την θέση 0.

Η Nissan προτείνει να συμβουλεύεστε τους τοπι-
κούς κανονισμούς για την χρήση των φώτων

Για να ακουστεί η κόρνα, πιέστε το κεντρικό τμήμα 
του βολάν του τιμονιού.

Μπροστά (όπου υπάρχει)

Πατήστε τον διακόπτη για το θερμαινόμενο τιμόνι 
(Α) για  να ζεστάνετε το τιμόνι, αφού προηγουμέ-
νως έχετε βάλει μπροστά τον κινητήρα του αυτοκι-
νήτου. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως στον διακόπτη.

Εάν η θερμοκρασία της επιφάνειας του τιμονιού εί-
ναι κάτω από τους 300C (860F) το σύστημα θα ζε-
στάνει το τιμόνι και θα αναβοσβήνει για να διατηρή-
σει μία θερμοκρασία ανάμεσα στους 25 και τους 
450C (77 έως 113 0F), ανάλογα με την θερμοκρασία 
της καμπίνας. Το ενδεικτικό φως θα παραμείνει 
αναμμένο όσο το σύστημα είναι ενεργό.

Το σύστημα του θερμαινόμενου τιμονιού σβήνει αυ-
τόματα μετά από 30 λεπτά. Πατήστε πάλι τον διακό-
πτη για να σβήσετε το σύστημα του θερμαινόμενου 
τιμονιού με το χέρι. Το ενδεικτικό φως θα σβήσει.

ΚΟΡΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ 
(όπου υπάρχει)
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Μπροστά (όπου υπάρχει)

Τα μπροστινά καθίσματα θερμαίνονται από ενσω-
ματωμένους θερμαντήρες. Οι διακόπτες που βρί-
σκονται στην μονάδα του καλοριφέρ και air 
conditioning μπορούν να λειτουργήσουν ο καθένας 
ανεξάρτητα από τον άλλο.
1. Βάλτε μπροστά το σύστημα e-POWER.
2. Επιλέξτε την θέρμανση που θέλετε.

•  Για μεγάλη θέρμανση πατήστε τον διακόπτη μία 
φορά (θα ανάψουν τρία ενδεικτικά φώτα (1))

•  Για μεσαία θέρμανση πατήστε τον διακόπτη δύο 
φορές (θα ανάψουν δύο ενδεικτικά φώτα (1)).

•  Για χαμηλή θέρμανση πατήστε τον κουμπί 
πάλι (θα ανάψει ένα ενδεικτικό φως (1)).

3. Για να σβήσετε την θέρμανση, πατήστε πάλι το 
κουμπί. Βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει το ενδεικτι-
κό φως.

Ο θερμαντήρας ελέγχεται από έναν θερμοστάτη 
που ανοίγει και κλείνει την θέρμανση αυτόματα. Το 
ενδεικτικό φως παραμένει αναμμένο για όσο είναι 
αναμμένος ο διακόπτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σβήνοντας το σύστημα e-POWER η θέρμανση του 
καθίσματος επανέρχεται στην θέση OFF (ανενεργή).

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η μπαταρία του αυτοκινήτου θα μπορούσε να 
αδειάσει εάν λειτουργεί η θέρμανση καθίσμα-
τος ενώ δεν λειτουργεί το σύστημα e-POWER.

• Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα του κα-
θίσματος για παρατεταμένες περιόδους ή 
όταν κανείς δεν χρησιμοποιεί το κάθισμα.

• Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κάθισμα το 
οποίο να μονώνει την θερμότητα, όπως είναι 
μία κουβέρτα, ταπετσαρία, μην γνήσια καλύμ-
ματα καθισμάτων κλπ. ∆ιαφορετικά, το κάθι-
σμα μπορεί να υπερθερμανθεί.

• Μην τοποθετείτε τίποτα σκληρό ή βαρύ πάνω 
στο κάθισμα και με το τρυπάτε με καρφίτσα ή 
παρόμοιο αντικείμενο. Αυτό μπορεί να κάνει 
ζημιά στον θερμαντήρα.

• Οποιοδήποτε υγρό χυθεί πάνω στο θερμαινό-
μενο κάθισμα θα πρέπει να αφαιρεθεί αμέ-
σως με ένα στεγνό πανί.

• Όταν καθαρίζεται το κάθισμα, ποτέ μην χρη-
σιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή οποιαδήποτε 
παρόμοια υλικά.

• Εάν βρεθεί οποιαδήποτε ανωμαλία ή το θερ-
μαινόμενο κάθισμα δεν λειτουργεί, σβήστε 
τον διακόπτη και αποτανθείτε σε εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο για έλεγχο.

Ταμπλό οργάνων

Χώρος αποσκευών

Παροχές 12V βρίσκονται στο κάτω μέρος του τα-
μπλό των οργάνων και στον χώρο αποσκευών.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέξτε γιατί μπορεί η πρίζα και το φις να είναι 
ζεστά στην διάρκεια ή και μετά την χρήση τους.

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
(όπου υπάρχει)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
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ΠΡΟΣΟΧΗ

• Αυτή η ηλεκτρική παροχή δεν είναι σχεδια-
σμένη για χρήση με μονάδα αναπτήρα.

• Μην την χρησιμοποιείτε με αξεσουάρ που 
υπερβαίνουν την κατανάλωση των 12, 120W 
(10A). Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο ή πε-
ρισσότερα από ένα ηλεκτρικά αξεσουάρ.

• Χρησιμοποιείτε την πρίζα όταν δουλεύει το 
σύστημα e-POWER (μην την χρησιμοποιεί-
ται για πολύ ώρα με το σύστημα e-POWER 
σβηστό).

• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της είναι κλειστό 
όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε 
νερό να έρθει σε επαφή με την παροχή.

• Πριν τοποθετήσετε ή βγάλετε το φις, βεβαι-
ωθείτε ότι έχετε σβήσει τον διακόπτη λει-
τουργίας της ηλεκτρικής συσκευής που 
χρησιμοποιήσατε ή έχετε σβήσει τον διακό-
πτη παροχής του συστήματος e-POWER για 
να σβήσετε την παροχή του αυτοκινήτου.

• Σπρώξτε το φις τελείως μέσα. Εάν δεν γίνε-
ται καλή επαφή, η πρίζα μπορεί να υπερ-
θερμανθεί ή να καεί η εσωτερική ασφάλεια 
θερμοκρασίας.

Πίσω θύρες παροχής USB (όπου υπάρχει)

Παρέχονται δύο θύρες USB (όπου υπάρχει) στο 
πίσω μέρος του κουτιού της κονσόλας / του υποβρα-
χιονίου. Οι θύρες αυτές είναι για παροχή ρεύματος 
μόνο. ∆εν υποστηρίζουν την μεταφορά δεδομένων.
Η μέγιστη παροχή ισχύος για κάθε θύρα είναι τα 
12Α. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ακριβής παρο-
χή ισχύος θα εξαρτηθεί από την μονάδα που συνδέ-
εται στην θύρα. Ο φορτιστής θα παρέχει την κατάλ-
ληλη τιμή ισχύος για την μονάδα που έχει συνδεθεί 
με βάση το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στην 
φορητή μονάδα.
Η εξωτερική μονάδα θα συνδέεται συνέχεια όσο ο 
διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ.

Ορισμένες κινητές μονάδες δεν μπορούν να φορτι-
στούν, ανάλογα με τις προδιαγραφές τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχουν δύο θύρες σύνδεσης δεδομένων USB 
(όπου υπάρχει) που βρίσκονται στο κουτί της 
κονσόλας. ∆είτε το «Θύρες σύνδεσης USB» στο 
κεφάλαιο «4. Οθόνη πληροφοριών, καλοριφέρ, air 

conditioner και ηχοσύστημα».

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην πιέζετε την μονάδα USB στην θύρα. 
Εάν βάλετε την μονάδα USB σε κλίση ή ανά-
ποδα στην θύρα μπορεί να γίνει ζημιά στην 
θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB έχει 
συνδεθεί σωστά στην θύρα.

• Μην χρησιμοποιείτε αναστρέψιμα καλώδια 
USB. Η χρήση αναστρέψιμων καλωδίων 
USB μπορεί να κάνει ζημιά στην θύρα.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ)

1 Επιφάνεια φόρτισης

2 Ένδειξη

(Α) Λογότυπο <Qi>

Ο ασύρματος φορτιστής βρίσκεται μπροστά στην 
κεντρική κονσόλα. Βάλτε το smartphone σας πάνω 
στο λογότυπο <Qi> (A) στην επιφάνεια φόρτισης 
του ασύρματου φορτιστή. Η φόρτιση θα αρχίσει αυ-
τόματα. Το κινητό θα φορτίζει συνέχεια όσο ο δια-
κόπτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ.
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην τοποθετείτε μεταλλικά υλικά ανά-
μεσα στον ασύρματο φορτιστή και το 
smartphone.

• Όσοι χρησιμοποιούν βηματοδότη ή άλλο ια-
τρικό εξοπλισμό θα πρέπει να επικοινωνή-
σουν με τον κατασκευαστή του ιατρικού εξο-
πλισμού για πιθανή επιρροή, πριν την χρήση.

• Ποτέ μην τοποθετείτε κάποιο πανί πάνω 
από το smartphone κατά την διαδικασία 
φόρτισης.

• Ποτέ μην φορτίζετε το smartphone όταν εί-
ναι βρεγμένο.

• Ποτέ μην τοποθετείτε μεταλλικά υλικά ή μι-
κροπράγματα όπως αναπτήρες, το Έξυπνο 
Κλειδί ή μονάδες μνήμης πάνω στην επιφά-
νεια φόρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην τοποθετείτε τραπεζικές κάρτες ανάμε-
σα στον ασύρματο φορτιστή και το 
smartphone. Αυτό θα μπορούσε να προκα-
λέσει απώλεια των δεδομένων την κάρτας.

• Μην χρησιμοποιείτε τον ασύρματο φορτι-
στή όταν έχει συσσωρευτεί σκόνη ή βρωμιά 
πάνω στην επιφάνειά του.

• Μην χτυπάτε την επιφάνεια του ασύρματου 
φορτιστή.

• Μην χύνετε υγρά (νερό, ποτά κλπ) πάνω 
στην επιφάνεια φόρτισης.

• Μην χρησιμοποιείτε γράσο, λάδι ή αλκοόλ 
για να καθαρίσετε την επιφάνεια φόρτισης.

• Μην αφαιρείτε το λαστιχένιο κάλυμμα (ούτε 
και το λαστιχένιο κάλυμμα που δεν είναι την 
ασύρματης φόρτισης)

Ένδειξη ασύρματης φόρτισης
Η ένδειξη  θα ανάψει πορτοκαλί όταν έχει ξε-
κινήσει η διαδικασία φόρτισης.

Όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, η ένδειξη ανάβει 
πράσινη (δεν έχει εφαρμογή σε όλες τις μονάδες 
ασύρματης φόρτισης).

Εάν προκύψει μία δυσλειτουργία ή η διαδικασία φόρ-
τισης έχει σταματήσει, η ένδειξη θα αναβοσβήνει 
πορτοκαλί για 8 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει.

Λειτουργία του ασύρματου φορτιστή
Για να χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο φορτιστή, 
είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το smartphone 
καλά πάνω στην επιφάνεια φόρτισης. Για να μεγι-
στοποιήσετε την απόδοση της φόρτισης, βεβαιω-
θείτε ότι το smartphone ακουμπάει όλο στο κέντρο 
της επιφάνειας φόρτισης, πάνω από το λογότυπο 
<Qi> (A). Επειδή η θέση του λήπτη παροχής μπο-
ρεί να ποικίλει ανάλογα με το smartphone, θα χρει-
αστεί να προσπαθήσετε να βρείτε την περιοχή που 
ταιριάζει στο smartphone σας.
Επειδή οι θήκες ορισμένων smartphones ή κάποια 
αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την 
φόρτιση, αφαιρέστε τα πριν την ασύρματη φόρτιση.
Πριν την ασύρματη φόρτιση απενεργοποιήστε την 
λειτουργία δόνησης του smartphone σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα 

smartphone συμβατό με <Qi>.
• Το smartphone μπορεί να ζεσταθεί κατά την 
διαδικασία φόρτισης και η φόρτιση μπορεί να 
σταματήσει από την λειτουργία προστασίας του 
ασύρματου φορτιστή. Η ένδειξη θα αναβοσβή-
σει πορτοκαλί και στην συνέχεια θα σβήσει. 
Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Εάν συμβεί, 
βγάλτε το smartphone από την επιφάνεια 
ασύρματης φόρτισης και αφήστε το να κρυώσει 
πριν το βάλετε πίσω στην επιφάνεια φόρτισης.

• Η διαδικασία ασύρματης φόρτισης μπορεί να 
σταματήσει από την κατάσταση του κινητού 
τηλεφώνου (θερμοκρασία μπαταρίας κλπ).

• Εάν προκληθούν παράσιτα στο ραδιόφωνο 
στην διάρκεια της φόρτισης, βάλτε το 
smartphone στο κέντρο (πάνω στο λογότυπο 
<Qi>) του ασύρματου φορτιστή.

• Η διαδικασία ασύρματης φόρτισης θα σταμα-
τήσει κατά την διαδικασία αναζήτησης του 
Έξυπνου Κλειδιού.

• Η διαδικασία ασύρματης φόρτισης δεν θα ξε-
κινήσει όταν ένα καλώδιο USB έχει συνδεθεί 
στο smartphone σας. Η ένδειξη μπορεί να 
ανάψει πορτοκαλί ή να αναβοσβήσει εάν το 
smartphone τοποθετηθεί πάνω στον ασύρμα-
το φορτιστή με ένα καλώδιο USB να είναι συν-
δεμένο. Ωστόσο δεν γίνεται φόρτιση.

• Ανάλογα με τον τύπο του smartphone, η ένδει-
ξη μπορεί να παραμείνει αναμμένη πορτοκαλί 
ακόμη και όταν η διαδικασία φόρτισης έχει 
ολοκληρωθεί.
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∆ΙΣΚΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στους 
δίσκους για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό 
σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου φρενα-
ρίσματος.

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε το καπάκι από το ντουλαπάκι κλειστό 
όσο οδηγείτε για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-
τισμό σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου 
φρεναρίσματος.

Για να ανοίξετε το ντουλαπάκι, σηκώστε την λαβή και 
χαμηλώστε το καπάκι.

Θήκη αποθήκευσης γυαλιών ηλίου (όπου 
υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η θήκη συγκράτησης των γυαλικών ηλίου θα 
πρέπει να είναι κλειστή όταν οδηγείτε για να 
μην εμποδίζει τον οδηγό και να αποτραπεί τυ-
χόν ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην την χρησιμοποιείται για οτιδήποτε άλλο 
από γυαλιά ηλίου.

Για να ανοίξετε την θήκη συγκράτησης των γυαλιών 
ηλίου, πατήστε και αφήστε. Αποθηκεύετε μόνο ένα 
ζευγάρι γυαλιών ηλίου στην θήκη.

ΚΟΥΤΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Τύπος Α

Τύπος Β

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Το κουτί της κεντρικής κονσόλας δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται όταν οδηγείτε για να μην 
αποσπάται η προσοχή σας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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Τύπος A:

Για να ανοίξετε το κουτί της κονσόλας, τραβήξτε 
επάνω τον μοχλό (1) και τραβήξτε επάνω το καπάκι.

Για να κλείσετε, πιέστε το καπάκι κάτω για να ασφα-
λίσει.

Τύπος Β:
Για να ανοίξετε το καπάκι του κουτιού της κονσό-
λας, σηκώστε τον μοχλό (1) ή (2) και τραβήξτε επά-
νω το καπάκι.

Όταν τραβήξετε τον μοχλό (1), είναι διαθέσιμη η 
επάνω θήκη για την αποθήκευση μικρών αντικειμέ-
νων. Όταν τραβήξετε τον κάτω μοχλό (2) είναι δια-
θέσιμη η κάτω θήκη για την αποθήκευση μεγαλύτε-
ρων αντικειμένων.

Για να κλείσετε, σπρώξτε το καπάκι κάτω για να 
ασφαλίσει.

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η θέση συγκράτησης ποτηριών δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται όταν οδηγείτε για να μην απο-
σπάται η προσοχή σας.

Για να έχετε πρόσβαση στην πίσω θέση συγκράτη-
σης ποτηριών (όπου υπάρχει) χαμηλώστε το κεντρι-
κό υποβραχιόνιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Αποφύγετε τις απότομες εκκινήσεις και τα 
απότομα φρεναρίσματα όταν χρησιμοποιεί-
ται την θέση συγκράτησης ποτηριού για να 
μην χυθούν τα ποτά. Εάν το υγρό είναι ζεστό, 
μπορεί να κάψει εσάς ή τον συνεπιβάτη σας.

• Χρησιμοποιείτε μαλακά κύπελλα καθώς τα 
σκληρά αντικείμενα μπορεί να σας τραυμα-
τίσουν σε περίπτωση ατυχήματος.

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

Μπροστινή πόρτα

Πίσω πόρτα

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην χρησιμοποιείτε την θήκη των μπουκα-
λιών για άλλα αντικείμενα καθώς μπορεί να 
πεταχτούν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 
και να προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μην χρησιμοποιείτε την θήκη των μπουκα-
λιών για ανοικτά δοχεία με υγρά.
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ΓΑΝΤΖΟΙ ΠΑΛΤΟΥ (όπου υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εφαρμόζετε φορτίο πάνω από 1 κιλό στον 
γάτνζο.

Οι γάντζοι παλτού βρίσκονται στις πίσω λαβές ορο-
φής.

ΤΣΕΠΗ ΧΑΡΤΗ (όπου υπάρχει)
Οι τσέπες χαρτών βρίσκονται στις πόρτες.

ΘΗΚΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (όπου υπάρχει)

Θήκη καθίσματος (όπου υπάρχει)

Η θήκη του καθίσματος (όπου υπάρχει) βρίσκεται 
στην πλάτη ή στο πλάι του καθίσματος του οδηγού 
και / ή του συνοδηγού.

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΟΡΟΦΗΣ (όπου υπάρχει)

Μπορείτε να μεταφέρετε αποσκευές στην οροφή 
του αυτοκινήτου, ασφαλίζοντας μπάρες στον σιδη-
ρόδρομο οροφής. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες 
του κατασκευαστή για την τοποθέτηση και χρήση 

των μπαρών. Ο σιδηρόδρομος οροφής είναι σχεδι-
ασμένος για να μεταφέρει φορτία (αποσκευές συν 
οι μπάρες) κάτω από 75 κιλά. Εάν φορτώνετε παρα-
πάνω φορτίο μπορεί να προκληθεί ζημιά στο αυτο-
κίνητο.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Να τοποθετείτε πάντα τις μπάρες στους σι-
δηρόδρομους οροφής πριν φορτώσετε φορ-
τίο οποιουδήποτε είδους. Εάν φορτώσετε 
φορτίο κατευθείαν πάνω στους σιδηρόδρο-
μους οροφής ή στην οροφή του αυτοκινήτου 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο όχημα.

• Να οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή όταν το 
αυτοκίνητο είναι φορτωμένο στο όριο ή κο-
ντά στο όριο της ικανότητας έλξης του, ιδιαί-
τερα εάν το σημαντικό μερίδιο αυτού του 
φορτίου μεταφέρεται πάνω στις μπάρες / την 
σχάρα οροφής.

 • Μην υπερβαίνεται το μέγιστο μικτό βάρος 
του αυτοκινήτου. Αυτό είναι το συνδυασμένο 
βάρος του αυτοκινήτου, του οδηγού, των επι-
βατών, των αποσκευών και του φορτίου 
πάνω στο τρέιλερ (εάν υπάρχει). Μπορείτε 
να βρείτε το μέγιστο μικτό βάρος του αυτοκι-
νήτου πάνω στο πινακιδάκι αναγνώρισης του 
αυτοκινήτου (δείτε το κεφ 9 «Τεχνικές πλη-
ροφορίες»  ). 
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• Το βαρύ φορτίο πάνω στους σιδηρόδρομους 
οροφής /  την σχάρα οροφής έχει την πιθα-
νότητα να επηρεάσει την ευστάθεια του αυ-
τοκινήτου και τον χειρισμό του στους απότο-
μους ή ασυνήθιστους ελιγμούς.

• Το φορτίο στην σχάρα οροφής θα πρέπει να 
κατανέμεται ομοιόμορφα.

• Μην υπερβαίνεται την μέγιστη ικανότητα 
φόρτωσης στις μπάρες της σχάρας οροφής.

• Να ασφαλίζετε κατάλληλα όλο το φορτίο με 
σχοινιά ή ιμάντες ώστε να αποφύγετε να γλι-
στρήσει ή να μετατοπιστεί. Σε απότομο φρε-
νάρισμα ή σύγκρουση, το ανασφάλιστο 
φορτίο θα μπορούσε να προκαλέσει τραυ-
ματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να προσέχετε όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε 
αντικείμενα από την σχάρα οροφής. Εάν δεν 
μπορείτε να σηκώσετε με άνεση τα αντικείμενα 
στην σχάρα οροφής από το έδαφος, χρησιμο-
ποιήστε σκάλα ή σκαμπό.

ΕΤΑΖΕΡΑ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην τοποθετείτε τίποτα στην πίσω εταζέρα, 
ανεξάρτητα πόσο μικρό είναι. Οποιοδήποτε 
αντικείμενο θα μπορούσε να προκαλέσει 
τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος ή 
απότομου φρεναρίσματος.

• Μην αφήνετε την εταζέρα στην θέση της 
όταν την έχετε βγάλει από τις εγκοπές της.

• Ασφαλίζετε καλά όλο το φορτίο για να μην 
γλιστρήσει ή μετατοπιστεί. Μην τοποθετείτε 
φορτίο πιο ψηλό από τις πλάτες των καθι-
σμάτων. Σε περίπτωση απότομου φρεναρί-
σματος ή σύγκρουσης το ανασφάλιστο φορ-
τίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

• Να ασφαλίζετε καλά το φορτίο και να μην το 
αφήνετε να έρχεται σε επαφή με τον πάνω 
ιμάντα πρόσδεσης του παιδικού καθίσματος 
όταν είναι προσαρτημένος στο πάνω σημείο 
πρόσδεσης. Το φορτίο που δεν είναι καλά 
ασφαλισμένο ή το φορτίο που έρχεται σε 
επαφή με τον πάνω ιμάντα πρόσδεσης μπο-
ρεί να κάνει ζημιά στον πάνω ιμάντα πρόσ-
δεσης στην διάρκεια μίας σύγκρουσης. Εάν 
το κάλυμμα του φορτίου έρχεται σε επαφή 
με τον πάνω ιμάντα πρόσδεσης όταν είναι 
προσαρτημένος στο πάνω σημείο πρόσδε-
σης, αφαιρέστε το κάλυμμα του φορτίου 
από το αυτοκίνητο και αποθηκεύσετε σε κα-
τάλληλο μέρος. Εάν δεν αφαιρέσετε το κά-
λυμμα του φορτίου μπορεί να γίνει ζημιά 
στον πάνω ιμάντα πρόσδεσης στη διάρκεια 
μίας σύγκρουσης. Το παιδί σας θα μπορού-
σε να τραυματιστεί σοβαρά ή να σκοτωθεί 
στην διάρκεια μίας σύγκρουσης εάν ο πάνω 
ιμάντας πρόσδεσης του παιδικού καθίσμα-
τος έχει πάθει ζημιά.

Αφαίρεση
1. Ανοίξτε την πίσω πόρτα. (∆είτε το «Πίσω πόρτα» 
στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την 
οδήγηση»).
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2. Βγάλτε τα δύο σκοινιά και από τις δύο πλευρές 
εσωτερικά της πίσω πόρτας (1) .

3. Βγάλτε την εταζέρα απλά τραβώντας την προς 
τα πίσω   μέσα από το άνοιγμα της πίσω πόρτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει σωστά την 
πίσω εταζέρα ώστε να μην πάθει ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εταζέρα μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια 
κάτω από τα καλύμματα του χώρου αποσκευών (για 
αυτοκίνητα χωρίς ρεζέρβα πλήρους μεγέθους).

Τοποθέτηση
1. Ανοίξτε την πίσω πόρτα.
2. Τοποθετήστε την πίσω εταζέρα σπρώχνοντάς 
την όσο πιο μπροστά γίνεται, μέσα από το άνοιγ-
μα της πίσω πόρτας.

3. Βάλτε τα αντίστοιχα σκοινιά σε κάθε πλευρά   
της πίσω πόρτας.

4. Κλείστε την πίσω πόρτα. (∆είτε το «Πίσω πόρτα» 
στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την 
οδήγηση»).
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ΠΑΤΩΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (όπου 
υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ασφαλίστε κατάλληλα όλο το φορτίο με 
σκοινιά ή ιμάντες για να μην μετατοπιστεί ή 
μετακινηθεί. Μην τοποθετείτε φορτίο ψηλό-
τερα από τις πλάτες των καθισμάτων. Σε 
περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή 
ατυχήματος το ανασφάλιστο φορτίο μπορεί 
να προκαλέσει τραυματισμό.

• Μην τοποθετείτε στο πάτωμα του χώρου απο-
σκευών αντικείμενα βαρύτερα από 50 κιλά.

• Μην αφήνετε κανέναν να επιβαίνει στον 
χώρο αποσκευών. Είναι εξαιρετικά επικίνδυ-
νο να επιβαίνετε στον χώρο αποσκευών μέσα 
στο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, 
οι άνθρωποι που επιβαίνουν σε αυτούς τους 
χώρους κινδυνεύουν περισσότερο να τραυ-
ματιστούν σοβαρά ή να σκοτωθούν.

• Μόνο τα δύο σημεία στερέωσης που έχουν 
τις ετικέτες του πάνω ιμάντα πρόσδεσης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό τον 
σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι 
γάντζοι αποσκευών να χρησιμοποιούνται 
για τον πάνω ιμάντα πρόσδεσης.

Το πάτωμα του χώρου αποσκευών (φόρτωσης) έχει 
μία διπλή επιφάνεια (υγρό και στεγνό) ή σύστημα δι-
πλής τοποθέτησης με χαλαρό πάτωμα που επιτρέπει 
τις διαφορετικές διευθετήσεις του χώρου αποσκευών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η πλευρά με την μοκέτα θα πρέπει να έχει 
όψη επάνω σε όλες τις εφαρμογές στεγνού 
φορτίου.

• Η λεία επιφάνεια θα πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται μόνο όταν φορτώνετε βρεγμένα αντικεί-
μενα.

• Το φορτίο θα πρέπει να κατανέμεται ομοιό-
μορφα και να μην υπερβαίνει τα 50 κιλά σε 
οποιαδήποτε πλευρά του καλύμματος.

• Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά, τα πάνελ / κα-
λύμματα θα πρέπει να τοποθετούνται στην 
πιο χαμηλή θέση (Β) για βαριά φορτία και να 
ασφαλίζονται καλά με σχοινιά ή ιμάντες για 
να μην μετατοπιστεί το βάρος.

Επάνω θέση (Α)
Η θέση αυτή παρέχει ένα πάτωμα επίπεδου φορτί-
ου όταν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων είναι δι-
πλωμένες μπροστά. Επίσης παρέχει μία κρυμμένη 
περιοχή φόρτωσης για τα αντικείμενα που τοποθε-
τούνται κάτω από τα καλύμματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εταζέρα μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια 
κάτω από τα καλύμματα του πατώματος του χώ-
ρου αποσκευών.
Μετακινήστε τα καλύμματα όπως φαίνεται στην ει-
κόνα, σηκώνοντας και σύροντας κάθε κάλυμμα 
στην επάνω θέση (Α).

1) Αφαιρέστε το μεγαλύτερο κάλυμμα του πατώ-
ματος όπως φαίνεται στην εικόνα, σηκώνοντάς 

το και σύροντάς το στην επάνω θέση (Α).

2) Επαναλάβετε την λειτουργία με το μικρότερο 
κάλυμμα.

Κάτω θέση (Β)
Η θέση αυτή μεγαλώνει τον χώρο φόρτωσης στον 
χώρο αποσκευών.

Μετακινήστε και τα δύο καλύμματα όπως φαίνεται 
στην εικόνα, σηκώνοντας και σύροντας το κάθε κά-
λυμμα στην κάτω θέση (Β).

Κάθετες θέσεις (C)
Οι θέσεις αυτές παρέχουν περισσότερες υποδιαι-
ρέσεις του χώρου φόρτωσης με το να τοποθετού-
νται κάθετα το καθένα στις υποδοχές που υπάρ-
χουν στην πλευρική ταπετσαρία.
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Μετακινώντας το πίσω κάλυμμα

Πριν να  μπορέσει να μετακινηθεί το πίσω κάλυμμα 
στην πιο πάνω ή την πιο κάτω θέση, θα πρέπει πρώ-
τα αυτό να το σύρετε μπροστά προς την χαμηλότε-
ρη μπροστινή περιοχή ενώ κρατάτε τις πλευρές του 
καλύμματος (Α).

Στην συνέχεια σύρετέ το προς τα πίσω στην χαμηλή 
ή την πάνω θέση (Β).

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (όπου υπάρχει)

Οι γάντζοι των αποσκευών είναι για τις τσάντες με 
ψώνια κλπ.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην εφαρμόζετε στον γάντζο φορτίο μεγα-
λύτερο από 3 κιλά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Οι διακόπτες των ηλεκτρικών παραθύρων βρίσκονται 
στο πάνελ της πόρτας. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν τα 
χέρια τους κλπ μέσα στο αυτοκίνητο πριν 
χειριστείτε τα ηλεκτρικά παράθυρα. Χρησι-
μοποιήστε τον διακόπτη κλειδώματος παρα-
θύρων για να αποτρέψετε την απροσδόκητη 
χρήση των ηλεκτρικών παραθύρων.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματι-
σμού ή θανάτου λόγω της αθέλητης λειτουρ-
γίας του αυτοκινήτου και / ή των συστημά-
των του, μην αφήνετε παιδιά,  ενήλικες που 
κανονικά απαιτούν την υποστήριξη άλλων, ή 
κατοικίδια χωρίς επιτήρηση μέσα στο αυτο-
κίνητο. Επιπλέον, η θερμοκρασία μέσα στο 
κλειστό όχημα στην διάρκεια μίας ζεστής 
ημέρας μπορεί να ανέβει γρήγορα και αρκε-
τά υψηλά ώστε να προκαλέσει σημαντικό 
κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε ανθρώ-
πους και κατοικίδια.

• Συνιστάται να δώσετε οδηγίες σε όλους 
τους επιβάτες σχετικά με την ασφαλή λει-
τουργία των παραθύρων, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στην ασφάλεια και την επιτήρηση 
των παιδιών.

Τα ηλεκτρικά παράθυρα λειτουργούν όταν ο διακό-
πτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ ή για περίπου 45 
δευτερόλεπτα από την στιγμή που βάλετε τον διακό-
πτη της μίζας στην θέση OFF. Εάν ανοίξετε την πόρ-

ΠΑΡΑΘΥΡΑ
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τα του οδηγού ή του συνοδηγού στην διάρκεια αυ-
τής της περιόδου των 45 περίπου δευτερολέπτων, η 
παροχή ενέργειας προς τα παράθυρα διακόπτεται.
Για να ανοίξετε ένα παράθυρο πατήστε κάτω τον δι-
ακόπτη ηλεκτρικού παραθύρου.
Για να κλείσετε ένα παράθυρο τραβήξτε επάνω τον 
διακόπτη ηλεκτρικού παραθύρου.

Κεντρικός ∆ιακόπτης οδηγού

1. Κουμπί κλειδώματος παραθύρων

2. Παράθυρο οδηγού

3. Παράθυρο πίσω αριστερού επιβάτη

4. Παράθυρο συνοδηγού

5. Παράθυρο πίσω δεξιού επιβάτη

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το παράθυρο, πατή-
στε κάτω (Α) ή τραβήξτε επάνω (Β) τον διακόπτη και 
κρατήστε τον. Ο κύριος διακόπτης (διακόπτες 
πλευράς οδηγού) θα ανοίξουν ή θα κλείσουν όλα τα 
παράθυρα.

Κλείδωμα παραθύρων επιβατών:

Όταν πατήσετε το κουμπί κλειδώματος (ανάβει το 
ενδεικτικό φως), δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι 
διακόπτες των παραθύρων των πίσω επιβατών. Ο 
χειρισμός των παραθύρων των πίσω επιβατών μπο-
ρεί να γίνει μόνο από τον κύριο διακόπτη (διακό-
πτες πλευράς οδηγού). Για να ακυρώσετε το κλεί-
δωμα των παραθύρων των πίσω επιβατών, πατήστε 
πάλι το κουμπί κλειδώματος.

∆ιακόπτης παραθύρου επιβατών

Ο διακόπτης του επιβάτη μπορεί να ελέγξει το αντί-
στοιχο παράθυρο. Όταν έχει πατηθεί ο διακόπτης 
κλειδώματος των παραθύρων των πίσω επιβατών 
στην πλευρά του οδηγού, οι διακόπτες των πίσω 
επιβατών δεν λειτουργούν, αλλά ο διακόπτης του 
συνοδηγού συνεχίζει να λειτουργεί.

Αυτόματη λειτουργία:

Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στο παράθυρο να 
ανοίξει τελείως ή να κλείσει χωρίς να κρατάτε τον 
διακόπτη επάνω ή κάτω.

Για να ανοίξετε τελείως το παράθυρο, πατήστε τε-
λείως κάτω τον διακόπτη στο δεύτερο διάστημα και 
αφήστε τον. Για να κλείσετε τελείως το παράθυρο 
τραβήξτε  τον διακόπτη επάνω στο δεύτερο διάστη-
μα και αφήστε τον. ∆εν χρειάζεται να κρατάτε τον 
διακόπτη στην διάρκεια της λειτουργίας του παρα-
θύρου.

Για να σταματήσετε το παράθυρο στην διάρκεια 
της διαδρομής του καθώς ανοίγει ή κλείνει, πατή-
στε απλώς τον διακόπτη ελαφρά προς την αντίθετη 
κατεύθυνση της κίνησης του παραθύρου.

Χρονοδιακόπτης παραθύρου:

Ο χρονοδιακόπτης του παραθύρου επιτρέπει στον 
διακόπτη του παραθύρου να λειτουργήσει για περί-
που 45 δευτερόλεπτα ακόμη και όταν έχετε βάλει 
τον διακόπτη παροχής του συστήματος e-POWER 
στην θέσηOFF. Ο χρονοδιακόπτης του παραθύρου 
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θα ακυρωθεί όταν ανοίξετε την πόρτα του οδηγού ή 
του συνοδηγού ή περάσει ο προκαθορισμένος χρό-
νος

Λειτουργία αυτόματης αναστροφής:

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει μία μικρή απόσταση αμέσως πριν την 
τελείως κλειστή θέση όπου δεν μπορεί να δια-
γνωστεί το σφίξιμο. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επι-
βάτες έχουν τα χέρια τους κλπ μέσα στο αυτο-
κίνητο πριν κλείσετε τα παράθυρα.

Η λειτουργία αυτόματης αναστροφής επιτρέπει στο 
παράθυρο να αναστρέψει αυτόματα την λειτουργία του 
όταν κάτι πιαστεί σε αυτό καθώς κλείνει με την αυτόμα-
τη λειτουργία. Όταν η μονάδα ελέγχου ανιχνεύσει ένα 
εμπόδιο το παράθυρο θα χαμηλώσει αμέσως.

Ανάλογα με το περιβάλλον ή τις συνθήκες οδήγησης, η 
λειτουργία αυτόματης αναστροφής μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί εάν εφαρμοστεί στο παράθυρο του οδηγού μία 
πίεση ή ένα φορτίο όμοιο με εκείνο του ξένου υλικού 
όταν σφίγγεται στο τζάμι.

Λειτουργία των παραθύρων με το Έξυπνο 
Κλειδί
Τα παράθυρα μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν 
(όπου υπάρχει) πατώντας το κουμπί κλειδώματος 
LOCK ή ξεκλειδώματος UNLOCK στο τηλεχειριστή-
ριο. Η λειτουργία αυτή δεν θα δουλέψει όταν έχει 
ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης των παραθύρων ή 
όταν τα παράθυρα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Για 
λεπτομέρειες για την χρήση του κουμπιού του τηλε-

χειριστηρίου δείτε το «Σύστημα εισόδου χωρίς κλει-
δί (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και 
ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

Άνοιγμα:

Για να ανοίξετε τα παράθυρα, πατήστε το κουμπί 
ξεκλειδώματος  στο τηλεχειριστήριο για περί-
που 3 δευτερόλεπτα από την στιγμή που ξεκλειδώ-
σει η πόρτα.

Για να σταματήσετε το άνοιγμα, αφήστε το κουμπί 
ξεκλειδώματος  .

Εάν η λειτουργία ανοίγματος του παραθύρου σταμα-
τήσει κατά την διαδρομή ενώ πατάτε το κουμπί ξε-
κλειδώματος  , αφήστε και πατήστε πάλι το κου-
μπί έως ότου τα παράθυρα να ανοίξουν τελείως.

Κλείσιμο:

Για να κλείσετε τα παράθυρα, πατήστε το κουμπί 
κλειδώματος  στο Έξυπνο Κλειδί για περίπου 3 
δευτερόλεπτα από την στιγμή που κλειδώθηκε η 
πόρτα.

Για να σταματήσετε το κλείσιμο, αφήστε το κουμπί 
κλειδώματος  .

Εάν η λειτουργία κλεισίματος του παραθύρου δια-
κοπή στην διαδρομή ενώ πατάτε το κουμπί ξεκλει-
δώματος  , αφήστε και πατήστε πάλι το κουμπί 
έως ότου τα παράθυρα να κλείσουν τελείως.

Εάν τα παράθυρα δεν κλείνουν αυτόματα
Εάν η αυτόματη λειτουργία των ηλεκτρικών παρα-
θύρων (μόνο το κλείσιμο) δεν δουλεύει σωστά, κά-
ντε την ακόλουθη διαδικασία για να ενεργοποιήσετε 
το σύστημα του ηλεκτρικού παραθύρου.

1. Βάλτε τον διακόπτη παροχής του συστήματος 
e-POWER στην θέση ΟΝ..

2. Κλείστε το παράθυρο.

3. Ανοίξτε τελείως το παράθυρο με τον διακόπτη 
του ηλεκτρικού παραθύρου.

4. Τραβήξτε τον διακόπτη του ηλεκτρικού 
παραθύρου και κρατήστε τον για να κλείσετε το 
παράθυρο, μετά κρατήστε τον διακόπτη για 
περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα από την 
στιγμή που το παράθυρο θα έχει κλείσει τελείως.

5. Αφήστε τον διακόπτη του ηλεκτρικού 
παραθύρου. Πατήστε τον διακόπτη του 
ηλεκτρικού παραθύρου κάτω και κρατήστε τον 
έως ότου το παράθυρο να ανοίξει τελείως.

6. Χειριστείτε το παράθυρο από την αυτόματη 
λειτουργία για να επιβεβαιώσετε ότι η 
ενεργοποίηση έχει ολοκληρωθεί.

7. Κάντε τα παραπάνω βήματα 2 έως 6 για τα άλλα 
παράθυρα.

Εάν η αυτόματη λειτουργία του ηλεκτρικού παραθύ-
ρου δεν λειτουργεί σωστά αφού έχετε κάνει την πα-
ραπάνω διαδικασία, ζητήστε τον έλεγχο του αυτοκι-
νήτου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω 
στο γυαλί της οροφής ή την γύρω περιοχή.

• Μην κρεμιέστε και μην κρεμάτε αντικείμενα 
από το σκιάδιο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά 
ή παραμόρφωση του σκιαδίου.

• Όταν αφήνετε το αυτοκίνητο για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, κλείνετε το σκιάδιο για 
να μην ανέβει υπερβολικά η θερμοκρασία 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΙΑ∆ΙΟΥ

(1) Κλείνει

(2) Ανοίγει

Τα σκιάδιο λειτουργεί μόνο όταν ο διακόπτης παρο-
χής του e-POWER είναι στην θέση ΟΝ..

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην αφήνετε τα χέρια ή τα δάχτυλα ή 
οποιοδήποτε άλλο τμήμα του σώματός σας 
μέσα την περιοχή λειτουργίας του σκιαδίου. 
Μπορεί να τραυματιστείτε.

Άνοιγμα και κλείσιμο
Χειροκίνητος έλεγχος:
Για να κλείσετε το σκιάδιο, πατήστε και κρατήστε 
πατημένη την πλευρά “CLOSE” του διακόπτη  . Για 
να σταματήσετε το κλείσιμο του σκιαδίου, αφήστε 
τον διακόπτη.

Για να ανοίξετε το σκιάδιο πατήστε και κρατήστε 
πατημένη την πλευρά “OPEN” του διακόπτη  . Για να 
σταματήσετε το άνοιγμα του σκιαδίου, αφήστε τον 
διακόπτη.

Αυτόματη λειτουργία:
Για να ανοίξετε ή να κλείσετε αυτόματα τελείως το 
σκιάδιο, πατήστε σύντομα την πλευρά ανοίγματος ή 
κλεισίματος του διακόπτη και αφήστε τον. Για να 
σταματήσετε το άνοιγμα ή το κλείσιμο πατήστε 
οποιαδήποτε πλευρά του διακόπτη.

Λειτουργία αυτόματης αναστροφής:

Εάν η μονάδα ελέγχου διαγνώσει ότι κάτι έχει πια-
στεί στο σκιάδιο όταν αυτό κλείνει αυτόματα, το σκι-
άδιο θα ανοίξει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία αυτόματης αναστροφής παραμένει 
ενεργή ανεξάρτητα εάν το σκιάδιο κλείνει με το 
χέρι ή με την αυτόματη λειτουργία.

Εάν το σκιάδιο δεν λειτουργεί
Λόγω ηλεκτρικών ή μηχανικών προβλημάτων, το σκι-
άδιο μπορεί να χρειαστεί ενεργοποίηση για να επι-
στρέψει στην κανονική λειτουργία του.

Ενεργοποίηση του σκιαδίου:

Εάν το σκίαδιο δεν είναι καθόλου λειτουργικό (δεν 
είναι δυνατή καμία κίνηση), εφαρμόστε την ακόλου-
θη διαδικασία ενεργοποίησης:

1. Ανοίξτε τον διακόπτη της μίζας (ΟΝ).

2. Ανεξάρτητα από την θέση του σκιαδίου, πατήστε 
και κρατήστε πατημένη την πλευρά κλεισίματος 
(1) του διακόπτη. Μετά από 5 δευτερόλεπτα ξε-
κινάει μία βήμα – βήμα κίνηση κλεισίματος έως 
ότου το εμπρός μέρος του σκιαδίου να κάνει 
επαφή με το πλαίσιο.

3. Αφήστε το κουμπί όταν η κίνηση θα έχει σταμα-
τήσει.

Σε αυτή την θέση το σκιάδιο θα πρέπει να είναι πλή-
ρως λειτουργικό.

Εκ νέου ενεργοποίηση του σκιαδίου:

Εάν το σκιάδιο έχει κλείσει κατά ένα μέρος αλλά η 
κίνησή του συνεχίζει να είναι δυνατή, εφαρμόστε 
την παρακάτω διαδικασία εκ νέου ενεργοποίησης:

1. Ανοίξτε τον διακόπτη της μίζας (ΟΝ)

2. Πατήστε και κρατήστε την πλευρά κλεισίματος (1) 
του διακόπτη και κλείστε το σκιάδιο όσο γίνεται.

3. Αφήστε το κουμπί όταν η κίνηση έχει σταματήσει.

4. Πατήστε πάλι και κρατήστε την πλευρά κλεισίμα-
τος (1) του διακόπτη. Μετά από 5 δευτερόλεπτα 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ 
(όπου υπάρχει)
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ξεκινάει μία βήμα – βήμα κίνηση κλεισίματος έως 
ότου το εμπρός μέρος του σκιαδίου να κάνει 
επαφή με το πλαίσιο.

5. Αφήστε το κουμπί όταν η κίνηση θα έχει σταμα-
τήσει.

Σε αυτή την θέση το σκιάδιο θα πρέπει να είναι πλή-
ρως λειτουργικό.

Εκμάθηση αυτόματης αναστροφή του σκιαδίου:

Μετά την ενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση 
συνιστάται να κάνετε την λειτουργία εκμάθησης αυ-
τόματης αναστροφής.

Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση της 
ενεργοποίησης ή της εκ νέου ενεργοποίησης που 
περιγράφεται πιο πάνω:

1. Πατήστε και κρατήστε την πλευρά κλεισίματος 
(1) του διακόπτη. Θα γίνει μία κίνηση συνεχόμε-
νου πλήρους ανοίγματος, ακολουθούμενη από 
μια κίνηση συνεχόμενου πλήρους κλεισίματος.

2. Αφήστε το κουμπί όταν η κίνηση έχει σταματήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αφήνετε τον διακόπτη των φώτων ανοι-
κτό για μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν δεν 
λειτουργεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου για 
να μην αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου.

• Σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από το όχη-
μα.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΣ

(1) Το εσωτερικό φως μπορεί να ανάψει ανεξάρτητα 
από την θέση της πόρτας. Το φως θα σβήσει 
μετά από μία χρονική περίοδο εκτός εάν ο διακό-
πτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ όταν ανοίξετε 
οποιαδήποτε πόρτα.

(2) Το εσωτερικό φως μπορεί να οριστεί να λειτουρ-
γεί όταν ανοίγετε τις πόρτες. Για να σβήσετε το 
εσωτερικό φως όταν είναι ανοικτή μία πόρτα, 
πατήστε τον διακόπτη. Το εσωτερικό φως δεν θα 
ανάβει, ανεξάρτητα από την θέση της πόρτας. 
Τα φώτα θα σβήσουν όταν ο διακόπτης της μίζας 
γυρίσει στην θέση ΟΝ ή εάν κλείσετε και κλειδώ-

σετε την πόρτα του οδηγού.

ΦΩΤΑ ΧΑΡΤΗ (όπου υπάρχουν)

Πατήστε τον διακόπτη για να ανάψετε ή να σβήσετε 
τα φώτα χάρτη.

Τα φώτα θα σβήσουν επίσης μετά από μία χρονική 
περίοδο όταν τα έχετε αφήσει ανοικτά με σβηστό 
τον κινητήρα, προκειμένου να μην αδειάσει η μπα-
ταρία του αυτοκινήτου.

ΦΩΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (όπου υπάρχει)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΑ
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Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε ή να σβήσετε τα 
φώτα του χώρου επιβατών.

Τα φώτα θα σβήσουν επίσης μετά από μία χρονική 
περίοδο όταν τα έχετε αφήσει ανοικτά με σβηστό 
τον κινητήρα, προκειμένου να μην αδειάσει η μπα-
ταρία του αυτοκινήτου.

ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΦΩΤΑ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ)

Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε ή να σβήσετε τα 
πίσω προσωπικά φώτα.

Τα φώτα θα σβήσουν επίσης μετά από μία χρονική 
περίοδο όταν τα έχετε αφήσει ανοικτά με σβηστό 
τον κινητήρα, προκειμένου να μην αδειάσει η μπα-
ταρία του αυτοκινήτου.

ΦΩΣ ΣΚΙΑ∆ΙΟΥ (όπου υπάρχει)

Το φως στο σκιάδιο θα ανάψει όταν το κάλυμμα του 
καθρέπτη ανοίξει και θα σβήσει όταν κλείσετε το κά-
λυμμα.

Τα φώτα θα σβήσουν επίσης μετά από μία χρονική 
περίοδο όταν τα έχετε αφήσει ανοικτά με σβηστό 
τον κινητήρα, προκειμένου να μην αδειάσει η μπα-
ταρία του αυτοκινήτου.

ΦΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Το φως ανάβει αυτόματα όταν ανοίξετε την πίσω 
πόρτα και σβήνει όταν την κλείσετε.
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ΚΛΕΙ∆ΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί μαζί 
σας. Μην αφήνετε το αυτοκίνητο με το Έξυ-
πνο Κλειδί μέσα σε αυτό.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί μαζί 
σας όταν οδηγείτε. Το Έξυπνο Κλειδί είναι 
μία μονάδα ακριβείας με ένα ενσωματωμένο 
μεταδότη. Για να μην του κάνετε ζημιά, πα-
ρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα.
- Το Έξυπνο Κλειδί είναι αδιάβροχο, ωστόσο 
η υγρασία μπορεί να του κάνει ζημιά. Εάν το 
Έξυπνο Κλειδί βραχεί, σκουπίστε αμέσως 
την μονάδα τελείως, έως ότου στεγνώσει 
εντελώς.
- Μην αφήσετε το Έξυπνο Κλειδί να έρθει σε 
επαφή με νερό ή αλμυρό νερό καθώς αυτό θα 
επηρεάσει την λειτουργία του συστήματος.
- Μην το λυγίζετε, το πετάτε κάτω ή το χτυπά-
τε πάνω σε άλλο αντικείμενο.
- Μην τοποθετείτε το Έξυπνο Κλειδί για με-
γάλα χρονικά διαστήματα σε μέρος όπου η 
θερμοκρασία υπερβαίνει τους 600C.
- Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε το Έξυπνο 
Κλειδί.
- Μην χρησιμοποιείτε μαγνητικό μπρελόκ.
- Μην τοποθετείτε το Έξυπνο Κλειδί κοντά 
σε εξοπλισμό που παράγει μαγνητικό πεδίο 
όπως για παράδειγμα τηλεόραση, ηχοσύστη-
μα ή προσωπικό υπολογιστή.

Τύπος Α

Τύπος Β

1. Έξυπνο Κλειδί

2. Κλειδί ανάγκης / Μηχανικό κλειδί (μέσα στο 
Έξυπνο Κλειδί), δείτε το «Κλειδί ανάγκης / μηχα-
νικό κλειδί» παρακάτω

3. Πινακιδάκι αριθμού κλειδιού

ΚΛΕΙ∆Ι ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
NISSAN (NATS*)
Μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας μόνο με 
τα κλειδιά που είναι συγκεκριμένα για αυτό. Μόνο τα 
κλειδιά που Αντικλεπτικού Συστήματος Nissan 
(NATS*) μπορούν να  χρησιμοποιηθούν στο αυτοκί-
νητό σας (δείτε το «Σύστημα ασφαλείας» πιο κάτω).

ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙ∆Ι (όπου υπάρχει)
Μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας μόνο με 
τα Έξυπνο Κλειδιά που είναι καταχωρημένα στα εξαρ-
τήματα του συστήματος Έξυπνου Κλειδιού και τα 
εξαρτήματα του Αντικλεπτικού Συστήματος Nissan 
(NATS*) του αυτοκινήτου σας. Σε ένα αυτοκίνητο 
μπορούν να καταχωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν 
έως 4 Έξυπνα Κλειδιά. Τα νέα κλειδιά θα πρέπει να 
καταχωρηθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο πριν από την χρήση 
τους με το σύστημα Έξυπνου Κλειδιού και το NATS 
του αυτοκινήτου σας. Επειδή η διαδικασία καταχώρη-
σης απαιτεί την διαγραφή της μνήμης των εξαρτημά-
των του Έξυπνου Κλειδιού όταν καταχωρούνται νέα 
κλειδιά, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα τα Έξυ-
πνα Κλειδιά όταν πάτε στο εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο Nissan ή το εξειδικευμένο συνεργείο.

*: Immobilizer

NΡΑ1625

ΝΡΑ1626



 Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση 3

• Εάν ένα Έξυπνο Κλειδί χαθεί ή κλαπεί, η 
Nissan συνιστά να σβήσετε τον κωδικό ID 
αυτού του Έξυπνου Κλειδιού. Με τον τρόπο 
αυτό θα αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη 
χρήση του Έξυπνου Κλειδιού για την είσοδο 
στο αυτοκίνητο. Για πληροφορίες σχετικές 
με την διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε 
να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Μαζί με το αυτοκίνητο σας δίνεται και ένα πινακιδά-
κι (3) με τον αριθμό κλειδιού.
Καταγράψτε τον αριθμό κλειδιού στην σελίδα με τις 
«Πληροφορίες Ασφαλείας» στο τέλος αυτού του βι-
βλίου και κρατήστε την σελίδα αυτή σε ασφαλές ση-
μείο, αλλά όχι μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να βγει 
αντίγραφο του κλειδιού μόνο με χρήση του αρχικού 
κλειδιού ή του αριθμού κλειδιού. Ο αριθμός κλειδιού 
απαιτείται όταν έχετε χάσει όλα τα κλειδιά σας και δεν 
έχετε ένα πρωτότυπο κλειδί για να αντιγραφεί. Εάν το 
κλειδί χαθεί ή χρειάζεστε έξτρα κλειδιά, δώστε το αρ-
χικό κλειδί ή τον αριθμό κλειδιού στο εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο Nissan ή σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Η Nissan δεν καταγράφει τους κωδικούς κλειδιών 
και έτσι είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε που έχετε 
το ταμπελάκι με τον αριθμό του κλειδιού σας.

ΝΕΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ
Στο αυτοκίνητο μπορούν να καταχωρηθούν έως 4 
κλειδιά, οποιαδήποτε στιγμή. Τα νέα κλειδιά πρέπει 
να καταχωρηθούν σε όλα τα εξαρτήματα του συστή-
ματος NATS (αντικλεπτικό σύστημα NISSAN) του 
αυτοκινήτου σας από το εξουσιοδοτημένο συνερ-

γείο NISSAN. 
Όταν καταχωρείτε ένα νέο κλειδί στο εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της Nissan, θα πρέπει να έχετε μαζί 
σας όλα τα κλειδιά του NATS. Αυτό είναι απαραίτητο 
γιατί η διαδικασία καταχώρησης θα σβήσει την μνή-
μη όλων των εξαρτημάτων του συστήματος NATS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αριθμός κλειδιού είναι απαραίτητος μόνο όταν 
έχετε χάσει όλα τα κλειδιά σας και δεν υπάρχει 
κάποιο για να βγάλετε αντίγραφο. Εάν έχετε κά-
ποιο κλειδί μπορείτε να βγάλετε αντίγραφο.

ΚΛΕΙ∆Ι ΑΝΑΓΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι

Έξυπνο Κλειδί και κλειδί ανάγκης / μηχανικό:

Το κλειδί ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ξεκλειδώσετε την πόρτα του οδηγού και να βάλετε 
μπροστά τον κινητήρα σε καταστάσεις ανάγκης 
(π.χ. όταν έχει αδειάσει η μπαταρία του Έξυπνου 
Κλειδιού).

• Για να βγάλετε το μηχανικό κλειδί, ελευθερώστε 
το κουμπί ασφάλισης στο πίσω μέρος του Έξυ-

πνου Κλειδιού.

• Για να τοποθετήσετε το μηχανικό κλειδί, βάλτε 
το σταθερά μέσα στο Έξυπνο Κλειδί έως ότου 
το κουμπί ασφάλισης να επιστρέψει στην θέση 
κλειδώματος. 

Χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλειδί για να κλειδώ-
σετε ή να ξεκλειδώσετε τις πόρτες. (∆είτε το «Κλει-
δαριές πορτών» πιο κάτω).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την πόρτα του οδηγού, είναι φυσιολογικό το 
κλειδί να μην μπαίνει τελείως μέσα στον κύλινδρο 
της κλειδαριάς.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Ή ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
 Τα παράθυρα μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν 
με το τηλεχειριστήριο. Αυτή η λειτουργία δεν θα 
δουλέψει όσο είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακό-
πτης των παραθύρων ή όταν τα παράθυρα χρειάζε-
ται να επανενεργοποιηθούν. ∆είτε «Παράθυρα» στο 
κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

Άνοιγμα
Για να ανοίξετε τα παράθυρα, πατήστε και κρατή-
στε το κουμπί ξεκλειδώματος  στο τηλεχειρι-
στήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα από την στιγ-
μή που έχει ξεκλειδώσει η πόρτα.

Για να σταματήσετε το άνοιγμα, αφήστε το κουμπί  
.

Εάν η λειτουργία ανοίγματος του παραθύρου στα-
ματήσει στην μέση ενώ πατάτε το κουμπί ξεκλειδώ-

WBD0016XZ
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ματος  αφήστε και πατήστε πάλι το κουμπί έως 
ότου τα παράθυρα να ανοίξουν τελείως.

Κλείσιμο
Για να κλείσετε τα παράθυρα, πατήστε και κρατή-
στε το κουμπί κλειδώματος  στο τηλεχειριστή-
ριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα από την στιγμή 
που έχει κλειδώσει η πόρτα.

Για να σταματήσετε το κλείσιμο αφήστε το κουμπί 
κλειδώματος .

Εάν η λειτουργία κλεισίματος του παραθύρου στα-
ματήσει στην μέση ενώ πατάτε το κουμπί κλειδώμα-
τος  αφήστε και πατήστε πάλι το κουμπί έως 
ότου τα παράθυρα να κλείσουν τελείως.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι όλα τα παράθυρα 
είναι τελείως κλειστά μετά την απομακρυσμένη 
λειτουργία.

Τύπος Α 

Τύπος B 

(A)  Κουμπί κλειδώματος
(B)  Κουμπί ξεκλειδώματος
(C)  Κουμπί πόρτας πορτ μπαγκάζ (όπου υπάρχει)
Το σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί μπορεί να λει-
τουργήσει όλες τις πόρτες (και την πίσω πόρτα), με 
την χρήση του τηλεχειριστηρίου (/ Έξυπνου Κλει-
διού). Το ενσωματωμένο στο κλειδί χειριστήριο 
μπορεί να λειτουργήσει από μία απόσταση περίπου 
5 μέτρων από το αυτοκίνητο (η αποτελεσματική 
απόσταση εξαρτάται από τις συνθήκες γύρω από 

το αυτοκίνητο και την κατάσταση της μπαταρίας 
του τηλεχειριστηρίου). Έως 4 τηλεχειριστήρια μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα αυτοκίνητο. Για 
πληροφορίες σχετικές με την αγορά και την χρήση 
πρόσθετων τηλεχειριστηρίων (/ Έξυπνων Κλειδιών), 
αποτανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan 
ή εξειδικευμένο συνεργείο.
Το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουρ-
γήσει στις ακόλουθες συνθήκες:
• Όταν η απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο 

(/ Έξυπνο Κλειδί) και το αυτοκίνητο είναι μεγα-
λύτερη από τα περίπου 5 μέτρα.

• Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου (/ Έξυ-
πνου Κλειδιού) είναι άδεια.

• Όταν το κλειδί είναι στον διακόπτη της μίζας.
Όλες οι πόρτες μπορούν να κλειδωθούν / ξεκλειδω-
θούν από έξω πατώντας το κουμπί κλειδώματος 

 / ξεκλειδώματος  του ενσωματωμένου 
στο κλειδί τηλεχειριστηρίου (/Έξυπνου Κλειδιού).

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο για τα μοντέλα με Super Lock (δεξιοτίμο-
να μοντέλα):
Εάν δεν ακολουθήσετε τις παρακάτω προειδο-
ποιήσεις μπορεί να οδηγηθείτε σε επικίνδυνες 
καταστάσεις. Βεβαιωθείτε ότι η ενεργοποίηση 
του συστήματος του Super Lock γίνεται πάντα 
με ασφάλεια.
• Ποτέ μην κλειδώνετε το αυτοκίνητο με το 
τηλεχειριστήριο (/Έξυπνο Κλειδί) όταν σε 
αυτό υπάρχουν επιβάτες. Εάν το κάνετε, θα 
παγιδευτούν οι επιβάτες μέσα στο αυτοκί-
νητο καθώς το σύστημα του Super Lock δεν 
επιτρέπει να ανοίξουν οι πόρτες από το 
εσωτερικό του αυτοκινήτου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙ∆Ι (όπου 
υπάρχει) 

NΡΑ1621 
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• Να κλειδώνετε με το super lock πατώντας δύο 
φορές το κουμπί κλειδώματος στο Έξυπνο 
Κλειδί μόνο όταν βλέπετε καλά το αυτοκίνητο. 
Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε να κλειδώ-
σετε κάποιον μέσα στο αυτοκίνητο με την 
ενεργοποίηση του συστήματος Super Lock.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα 
Super Lock δείτε το «Πόρτες» παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο με το τηλε-
χειριστήριο (/ Έξυπνο Κλειδί), βεβαιωθείτε 
ότι δεν έχετε αφήσει το κλειδί μέσα στο αυ-
τοκίνητο.

• Να βγάζετε πάντα το κλειδί από την μίζα ή 
το Έξυπνο Κλειδί και να κλείνετε όλα τα πα-
ράθυρα πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα 
κλειδώματος με το τηλεχειριστήριο.

• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του οδηγού έχει 
κλείσει καλά πριν χρησιμοποιήσετε το σύ-
στημα κλειδώματος με το τηλεχειριστήριο (/ 
Έξυπνο Κλειδί), ώστε να μπορέσει το σύ-
στημα να λειτουργήσει σωστά.

• Μην επιτρέπετε στο τηλεχειριστήριο (/ Έξυ-
πνο Κλειδί), που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτή-
ματα, να έρθει σε επαφή με νερό ή αλμυρό 
νερό. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την 
λειτουργία του συστήματος.

• Μην ρίχνετε κάτω το τηλεχειριστήριο ( / Έξυ-
πνο Κλειδί).

• Μην χτυπάτε απότομα το τηλεχειριστήριο (/ 
Έξυπνο Κλειδί) πάνω σε άλλο αντικείμενο.

• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο ( / Έξυ-
πνο Κλειδί) για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει 
τους 600C.

Εάν ένα τηλεχειριστήριο ( / Έξυπνο Κλειδί) κλαπεί ή 
χαθεί, η Nissan συνιστά την διαγραφή του κωδικού 
του ID από τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Με τον 
τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη 
χρήση του τηλεχειριστηρίου ( / Έξυπνου Κλειδιού) 
για την είσοδο στο αυτοκίνητο. Για πληροφορίες 
σχετικές με την διαδικασία διαγραφής, αποτανθείτε 
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευ-
μένο συνεργείο.

Για πληροφορίες σχετικές με την αντικατάσταση 
μιας μπαταρίας, δείτε το «Μπαταρία» στο κεφάλαιο 
«8. Συντήρηση και κάντε το μόνος σας».

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΚΛΕΙ∆Ι

 Κλείδωμα πορτών
1. Βάλτε τον διακόπτη της μίζας στην θέση LOCK 
και βεβαιωθείτε ότι έχετε το τηλεχειριστήριο (/
Έξυπνο Κλειδί) μαζί σας όταν βγαίνετε από το 
αυτοκίνητο.

2. Κλείστε όλες τις πόρτες (και την πίσω πόρτα) 
καθώς και τα παράθυρα.

3. Πατήστε το κουμπί  (κλείδωμα).
– Όλες οι πόρτες και η πίσω πόρτας θα κλει-
δώσουν.

– Τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν μία φορά για 
επιβεβαίωση.

4. Λειτουργήστε τα χερούλια στις πόρτες για να 
επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες έχουν ασφαλίσει 
καλά.

Εάν το κουμπί  πατηθεί και όλες οι πόρτες εί-
ναι κλειδωμένες, τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν μία 
φορά για να σας υπενθυμίσουν ότι οι πόρτες είναι 
ήδη κλειδωμένες.

 Ξεκλείδωμα πορτών  
Λειτουργία ξεκλειδώματος πορτών ευκολίας:

Όταν σας παραδίδεται το αυτοκίνητο, η λειτουρ-
γία ξεκλειδώματος πορτών έχει οριστεί από το 
εργοστάσιο στο ξεκλείδωμα όλων των πορτών με 
ένα πάτημα του κουμπιού ξεκλειδώματος .
Πατήστε το κουμπί :
– Θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πίσω 
πόρτα.

– Τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν δύο φορές.
Λειτουργία επιλεκτικού ξεκλειδώματος:
Η λειτουργία επιλεκτικού ξεκλειδώματος επιτρέπει 
να ξεκλειδώσετε μόνο την πόρτα του οδηγού για να 
αποφύγετε κάποιος να μπει στο αυτοκίνητο χωρίς 
να το θέλετε από κάποια από τις ξεκλείδωτες πόρ-
τες των επιβατών.
1. Πατήστε το κουμπί .

– Ξεκλειδώνει η πόρτα του οδηγού.
– Τα αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές γρήγορα.

2. Πατήστε πάλι το κουμπί   (εάν είναι απαραί-
τητο):

– Όλες οι πόρτες και η πίσω πόρτα θα 
ξεκλειδώσουν.

– Τα αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές αργά.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πατώντας δύο φορές το κουμπί  θα ξεκλει-
δώσουν όλες οι πόρτες.

Για να αλλάξετε ανάμεσα στην λειτουργία ευκολί-
ας και επιλεκτικού ξεκλειδώματος:

Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη πληροφοριών αυτο-
κινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

Αυτόματο κλείδωμα (όπου υπάρχει):

Εάν ξεκλειδώσετε τελείως ή μερικώς και δεν κάνετε 
κάποια άλλη ενέργεια, μετά από μία σύντομη χρονι-
κή περίοδο θα λειτουργήσει το σύστημα αυτόματου 
κλειδώματος. Το σύστημα αυτόματου κλειδώματος 
θα ακυρωθεί εάν ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα.

ΣΦΑΛΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργήσει σω-
στά εάν:

• Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι άδεια. 
∆είτε το «Αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειρι-
στηρίου» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε 
το μόνος σας» για οδηγίες σχετικές με την αντι-
κατάσταση της μπαταρίας και τον τύπο της μπα-
ταρίας που απαιτείται.

• Το σύστημα κλειδώματος / ξεκλειδώματος έχει 
χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα. Το σύστημα προ-
στασίας προφυλάσσει τα μοτέρ κλειδώματος 
από υπερθέρμανση και απενεργοποιεί την λει-
τουργία κλειδώματος του τηλεχειριστηρίου για 
σύντομο χρονικό διάστημα.

• Όταν τραβήχτηκε το χερούλι της πόρτας την 
στιγμή που ενεργοποιήθηκε το τηλεχειριστήριο.

• Η μπαταρία του αυτοκινήτου είναι άδεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Προει-
δοποίηση ανίχνευσης Έξυπνου Κλειδιού [No Key 
Detected] την Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρί-
ας Έξυπνου Κλειδιού [Key battery low] ή την 
Προειδοποίηση σφάλματος συστήματος Έξυπνου 
Κλειδιού [Key ID Incorrect] στην  «Οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα 
και χειριστήρια».

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Τα ραδιοκύματα θα μπορούσαν να επηρεά-
σουν δυσμενώς τον ηλεκτρικό ιατρικό εξο-
πλισμό. Όσοι χρησιμοποιούν βηματοδότη, 
θα πρέπει πριν την χρήση να έλθουν σε επα-
φή με τον κατασκευαστή του για τις πιθανές 
επιδράσεις.

• Το Έξυπνο Κλειδί μεταδίδει ραδιοκύματα 
όταν πατάτε τα κουμπιά. Τα ραδιοκύματα 
μπορεί να επηρεάσουν τα συστήματα πλοή-
γησης και επικοινωνίας αεροσκαφών. Μην 
πατάτε τα κουμπιά του Έξυπνου Κλειδιού 
όταν είστε μέσα σε αεροπλάνο. Βεβαιωθείτε 
ότι τα κουμπιά δεν πατιούνται κατά λάθος 
όταν έχετε την μονάδα αποθηκευμένη στην 
διάρκεια μιας πτήσης.

Το σύστημα Έξυπνου Κλειδιού μπορεί να λειτουρ-
γήσει τις κλειδαριές όλων των πορτών και της πίσω 
πόρτας με την χρήση του Έξυπνου Κλειδιού ή πα-
τώντας τον διακόπτη επερώτησης πάνω στο αυτοκί-
νητο, χωρίς να βγάλετε το κλειδί από την τσέπη σας 
ή το πορτοφόλι σας. Το περιβάλλον και / ή οι συνθή-
κες λειτουργίας μπορεί να επηρεάσουν την λει-
τουργία του συστήματος Έξυπνου Κλειδιού.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα παρακάτω πριν 
χρησιμοποιήσετε το σύστημα του Έξυπνου Κλειδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί μαζί 
σας όταν λειτουργείτε το αυτοκίνητο.

• Ποτέ μην αφήνετε το Έξυπνο Κλειδί μέσα 
στο αυτοκίνητο όταν βγαίνετε από αυτό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΥ 
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ (όπου υπάρχει)
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Σε αυτές τις περιστάσεις, διορθώστε τις συνθήκες 
λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε την λειτουργία 
του Έξυπνου Κλειδιού ή χρησιμοποιήστε το μηχανι-
κό κλειδί.

Αν και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του Έξυπνου 
Κλειδιού ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουρ-
γίας, η ζωή της μπαταρίας είναι περίπου 2 χρόνια. 
Εάν η μπαταρία αδειάσει αντικαταστήστε την με 
καινούργια.
Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση της 
μπαταρίας δείτε το «Μπαταρία» στο κεφάλαιο «8. 
Συντήρηση και κάντε το μόνος σας».
Όταν η μπαταρία του Έξυπνου Κλειδιού είναι σχεδόν 
άδεια, πατήστε σταθερά το πεντάλ του φρένου και 
ακουμπήστε τον διακόπτη της μίζας με το Έξυπνο 
Κλειδί. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί της μίζας 
ενώ πατάτε το πεντάλ του φρένου μέσα σε 10 δευτε-
ρόλεπτα από την στιγμή που θα ηχήσει ο βομβητής. 
Για λεπτομέρειες δείτε στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα 
και οδήγηση».
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν η μπαταρία του 
αυτοκινήτου δεν είναι πλήρως φορτισμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην επιτρέπετε στο Έξυπνο Κλειδί που περι-
έχει ηλεκτρικά εξαρτήματα να έρθει σε επαφή 
με νερό ή αλμυρό νερό. Αυτό μπορεί να επη-
ρεάσει την λειτουργία του συστήματος.

• Μην ρίχνετε κάτω το Έξυπνο Κλειδί.
• Μην χτυπάτε το Έξυπνο Κλειδί απότομα 
πάνω σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.

• Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε το Έξυπνο 
Κλειδί.

• Το Έξυπνο Κλειδί μπορεί να πάθει ζημιά εάν 
βραχεί. Εάν το Έξυπνο Κλειδί βραχεί, σκου-
πίστε το αμέσως για να στεγνώσει τελείως.

• Μην βάζετε το Έξυπνο Κλειδί για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα σε περιοχή όπου οι θερ-
μοκρασίες υπερβαίνουν τους 600C.

• Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω 
από τους -100C το Έξυπνο Κλειδί μπορεί να 
μην λειτουργήσει σωστά.

• Μην βάζετε το Έξυπνο Κλειδί σε μπρελόκ 
που περιέχει μαγνήτη.

• Μην τοποθετείτε το Έξυπνο Κλειδί κοντά σε 
εξοπλισμό που παράγει μαγνητικό πεδίο, 
όπως μία τηλεόραση, ένα ηχοσύστημα, προ-
σωπικός υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο.

• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του Έξυπνου 
Κλειδιού είναι σε καλή κατάσταση. Σημειώ-
στε ότι η ζωή της μπαταρίας μπορεί να ποικί-
λει ανάλογα με τις συνθήκες, την χρήση, την 
εξωτερική θερμοκρασία κλπ.

ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

Οι λειτουργίες του Έξυπνου Κλειδιού μπορούν μόνο 
να δουλέψουν όταν το Έξυπνο Κλειδί είναι μέσα 
στην καθορισμένη ακτίνα λειτουργίας από τον δια-
κόπτη επερώτησης (1). Όταν η μπαταρία του Έξυ-
πνου Κλειδιού είναι άδεια ή υπάρχουν ισχυρά ραδιο-
κύματα κοντά στον χώρο λειτουργίας, η ακτίνα λει-
τουργίας του Έξυπνου Κλειδιού περιορίζεται και το 
Έξυπνο Κλειδί μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.

Η ακτίνα λειτουργίας είναι μέσα στα 80 εκατοστά 
από κάθε διακόπτη επερώτησης (1).

Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι πολύ κοντά στο τζάμι 
της πόρτας, το χερούλι της πόρτας ή τον πίσω προ-
φυλακτήρα, ο διακόπτης επερώτησης μπορεί να 
μην λειτουργήσει.

Όταν το Έξυπνο Κλειδί είναι μέσα στην ακτίνα λει-
τουργίας, είναι δυνατό για οποιονδήποτε, ακόμη και 
κάποιον που δεν έχει το Έξυπνο Κλειδί πάνω του, 
να πατήσει τον διακόπτη επερώτησης και να κλει-
δώσει / ξεκλειδώσει τις πόρτες, συμπεριλαμβανομέ-
νης της πίσω πόρτας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ 
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

ΝΡΑ1362 ΝIC4019
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Ο διακόπτης επερώτησης δεν θα λειτουργήσει 
κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

• Όταν το Έξυπνο Κλειδί έχει αφεθεί μέσα στο 
αυτοκίνητο.

• Όταν το Έξυπνο Κλειδί δεν είναι μέσα στην ακτί-
να λειτουργίας.

• Όταν οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοικτή ή δεν 
έχει κλείσει καλά.

• Όταν η μπαταρία του Έξυπνου Κλειδιού είναι 
άδεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ / 
ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

• Μην πατάτε τον διακόπτη επερώτησης στο χε-
ρούλι της πόρτας κρατώντας το Έξυπνο Κλειδί 
στο χέρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η κο-
ντινή απόσταση από το χερούλι της πόρτας θα 
προκαλέσει δυσκολία στο σύστημα του Έξυ-
πνου Κλειδιού για να αναγνωρίσει ότι το Έξυπνο 
Κλειδί είναι έξω από το αυτοκίνητο.

• Αφού κλειδώσετε τις πόρτες χρησιμοποιώντας τον 
διακόπτη επερώτησης στο χερούλι της πόρτας, 

βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες έχουν κλειδώσει καλά 
προσπαθώντας να ανοίξετε από τα χερούλια.

• Για να μην αφεθεί το Έξυπνο Κλειδί μέσα στο 
αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι το έχετε μαζί σας και 
μετά κλειδώστε τις πόρτες.

• Μην τραβάτε το χερούλι της πόρτας πριν πατήσετε 
τον διακόπτη επερώτησης πάνω του. Η πόρτα θα 
ξεκλειδώσει αλλά δεν θα ανοίξει. Αφήστε το 
χερούλι της πόρτας μία φορά και τραβήξτε πάλι για 
να την ανοίξετε.

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΟΡΤΩΝ

Κουμπί στο χερούλι (όπου υπάρχει)
Όταν το Έξυπνο Κλειδί είναι μέσα στην ακτίνα λει-
τουργίας, μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσε-
τε όλες τις πόρτες, πατώντας τον κουμπί στο χε-
ρούλι της πόρτας του οδηγού του συνοδηγού ή της 
πίσω πόρτας (όπου υπάρχει).

Το κουμπί στο αυτοκίνητο δεν θα λειτουργήσει 
κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
• ‘Όταν το Έξυπνο Κλειδί δεν είναι μέσα στο 
αυτοκίνητο. Εάν ένα άλλο Έξυπνο Κλειδί είναι έξω 
από το αυτοκίνητο, αυτό μπορεί να κλειδώσει / 
ξεκλειδώσει.

• Όταν το Έξυπνο Κλειδί δεν είναι μέσα στην ακτίνα 
λειτουργίας.

• Όταν είναι άδεια η μπαταρία του Έξυπνου 
Κλειδιού.

• Όταν οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοικτή ή δεν έχει 
κλείσει καλά.

• Λειτουργεί το σύστημα e-POWER.

Κλείδωμα των πορτών
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί μαζί 
σας όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.

2. Κλείστε όλες τις πόρτες.

3. Πατήστε τον διακόπτη στο χερούλι οποιασ-
δήποτε πόρτας (εμπρός ή πίσω πόρτα).
– Θα κλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πίσω 
πόρτα.

– Τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν μία φορά για 
επιβεβαίωση.

– Μοντέλα εξοπλισμένα με σύστημα Super 
Lock: Το σύστημα Super Lock δεν θα ενερ-
γοποιηθεί.

WBD0035XZ
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4. Τραβήξτε τα χερούλια των πορτών για να επιβε-
βαιώσετε ότι οι πόρτες έχουν κλειδώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αφήσει το δεύτερο 
Έξυπνο Κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο γιατί θα 
προκληθεί σύγχυση στην λογική διαδικασία του 
κλειδώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν πατήστε τον διακόπτη σε κάποια πόρτα και 
έχετε αφήσει το Έξυπνο Κλειδί μέσα στο αυτοκί-
νητο, θα ηχήσει ο βομβητής για να σας υπενθυμί-
σει ότι το Έξυπνο Κλειδί έχει ξεχαστεί μέσα στο 
αυτοκίνητο.

Ξεκλείδωμα των πορτών
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της λει-
τουργίας επιλεκτικού ξεκλειδώματος ή λειτουργίας 
ξεκλειδώματος ευκολίας πορτών, δείτε το 
«[Unlocking] (ξεκλείδωμα)» στο κεφάλαιο «2. Όργα-
να και χειριστήρια».

Λειτουργία ευκολίας ξεκλειδώματος πόρτας:
Από το εργοστάσιο είναι καθορισμένη η λειτουργία 
ευκολίας ώστε να ξεκλειδώνουν όλες οι πόρτες και 
η πίσω πόρτα με ένα πάτημα του διακόπτη επερώ-
τησης της πόρτας / πίσω πόρτας.

– Θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πίσω 
πόρτα.

– Τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν δύο φορές γρήγορα.

Λειτουργία επιλεκτικού ξεκλειδώματος:

Η λειτουργία επιλεκτικού ξεκλειδώματος επιτρέπει 

να ξεκλειδώσετε με το τηλεχειριστήριο μόνο την 
πόρτα του οδηγού, ώστε να αποτρέψετε να μπει 
κάποιος που δεν θέλετε από κάποια από τις ξεκλεί-
δωτες πόρτες των επιβατών.
1. Πατήστε τον κουμπί στη πόρτα / το πορτμπαγκάζ.

– Εάν είχε πατηθεί ο διακόπτης στην πόρτα 
του οδηγού, τότε μόνο η πόρτα του οδηγού 
ξεκλειδώνει.

– Εάν είχε πατηθεί ο διακόπτης στην πόρτα 
του συνοδηγού, τότε μόνο η πόρτα του 
συνοδηγού ξεκλειδώνει.

– Εάν είχε πατηθεί ο διακόπτης στην πόρτα 
του πορτμπαγκάζ, τότε μόνο η πόρτα του 
πορτμπαγκάζ ξεκλειδώνει.

– Τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν δύο φορές 
γρήγορα.

2. Πατήστε πάλι τον διακόπτη της πόρτας μέσα σε 
5 δευτερόλεπτα.
– Θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πίσω 
πόρτα.

– Τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν δύο φορές αργά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μπορεί εξωτερικές παρεμβολές να επηρεά-
σουν την λειτουργία του Έξυπνου Κλειδιού. Σε 
αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το κλειδί 
ανάγκης που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο 
και κλειδώστε / ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο 
σύμφωνα με την λειτουργία «Κλειδαριές πορ-
τών» παρακάτω.

• Εάν ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο και δεν ανοι-
χτεί κάποια πόρτα μέσα σε μία χρονική περίο-
δο, οι πόρτες θα κλειδώσουν και πάλι αυτόματα.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ 
ΚΛΕΙ∆Ι
∆είτε σχετικά το «Κουμπί Μίζας (όπου υπάρχει)» 
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση».

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί μαζί 
σας όταν βάζετε μπροστά και οδηγείτε το 
αυτοκίνητο.

• Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι πολύ μακριά από 
τον χώρο των επιβατών, το αυτοκίνητο μπο-
ρεί να μην παίρνει μπροστά. ∆είτε το «Ακτίνα 
λειτουργίας του Έξυπνου Κλειδιού» πιο πριν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ ΕΞΥΠΝΟΥ 
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ (όπου υπάρχει)
Το Έξυπνο Κλειδί έχει μία λειτουργία αδράνειας 
στην οποία, εάν το κλειδί δεν μετακινείται για 2 ή 
περισσότερα λεπτά, θα σταματήσει να κάνει μετά-
δοση.

Εάν το Έξυπνο Κλειδί δεν έχει μετακινηθεί για 2 ή 
περισσότερα λεπτά, το μήνυμα [No Key Detected] 
(δεν εντοπίζεται κλειδί) μπορεί να εμφανιστεί στην 
Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου. Εάν συμβεί 
αυτό, μετακινήστε το Έξυπνο Κλειδί για να σταμα-
τήσετε την λειτουργία αδράνειας.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Ενέργεια

Όταν πατάτε τον διακόπτη της 
μίζας για να ξεκινήστε το σύστη-
μα του e-POWER

Εμφανίζεται η προειδοποίηση [Key battery 
low] (χαμηλή μπαταρία κλειδιού) στην Οθόνη 
Πληροφοριών Αυτοκινήτου.

Η φόρτιση της μπαταρί-
ας του Έξυπνου Κλειδιού 
είναι χαμηλή.

Αντικαταστήστε την μπαταρία με μία καινούρ-
για. (∆είτε το «Μπαταρία» στο κεφάλαιο «8. Συ-
ντήρηση και κάντε το μόνος σας»).

Το μήνυμα [Hold key near start button] (κρα-
τήστε το κλειδί κοντά στο κουμπί της μίζας 
εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου 

Το Έξυπνο Κλειδί δεν εί-
ναι μέσα στο αυτοκίνητο  Έχετε μαζί σας το Έξυπνο Κλειδί. 

Όταν πατάτε τον διακόπτη της 
μίζας για να σβήσει το σύστημα 
e-POWER

Εμφανίζεται η προειδοποίηση [Shift to Park] 
(αλλαγή για παρκάρισμα) στην οθόνη πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου και ο εσωτερικός 
προειδοποιητικός βομβητής ηχεί συνεχόμενα.

Ο επιλογέας. δεν είναι 
στην θέση Ρ (παρκάρι-
σμα).

Πατήστε τον διακόπτη της θέσης Ρ για να αλλά-
ξετε τον επιλογέα στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

Εμφανίζεται η προειδοποίηση [No Key 
Detected] (μη ανίχνευση κλειδιού) στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου, ο εξωτερικός 
βομβητής ηχεί 3 φορές και ο εσωτερικός προ-
ειδοποιητικός βομβητής ηχεί για λίγα δευτερό-
λεπτα.

Το σύστημα e-POWER 
λειτουργεί και το Έξυπνο 
Κλειδί δεν είναι μέσα στο 
αυτοκίνητο.

Έχετε μαζί σας το Έξυπνο Κλειδί. Εάν δεν μπο-
ρείτε να έχετε μαζί σας το Έξυπνο Κλειδί, πατή-
στε τον διακόπτη της μίζας 3 διαδοχικές φορές 
ή πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη της μίζας 
για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

Έχει ενεργοποιηθεί η λει-
τουργία αδράνειας του 
Έξυπνου Κλειδιού

Μετακινήστε το Έξυπνο Κλειδί

Όταν κλείνετε την πόρτα έχοντας 
βγει από το αυτοκίνητο

Εμφανίζεται η προειδοποίηση [Shift to Park] 
(αλλαγή για παρκάρισμα) στην οθόνη πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου και ο εσωτερικός 
προειδοποιητικός βομβητής ηχεί συνεχόμενα.

Ο διακόπτης σας μίζας 
είναι στην θέση OFF και 
ο επιλογέας ταχυτήτων 
δεν είναι στην θέση Ρ 
(παρκάρισμα)

 Πατήστε το κουμπί Ρ (παρκάρισμα) για να αλ-
λάξετε στην θέση Ρ (παρκάρισμα). 

Όταν κλείνετε την πόρτα με την 
εσωτερική ασφάλεια (όπου υπάρ-
χει) στην θέση κλειδώματος “LOCK”

Ο εξωτερικός βομβητής ηχεί για λίγα δευτε-
ρόλεπτα και όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν

Το Έξυπνο Κλειδί είναι 
μέσα στο αυτοκίνητο ή 
στον χώρο αποσκευών

 Έχετε μαζί σας το Έξυπνο Κλειδί. 

Όταν πατάτε τον διακόπτη στην 
πόρτα ή το κουμπί κλειδώματος 

 στο Έξυπνο Κλειδί για να 
κλειδώσετε την πόρτα

Ο εξωτερικός βομβητής ηχεί για λίγα δευτε-
ρόλεπτα και όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν

Κάποια πόρτα δεν έχει 
κλείσει καλά

Κλείστε καλά την πόρτα
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ΠΟΡΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ SUPER LOCK (∆εξιοτίμονα 
μοντέλα)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μοντέλα εξοπλισμένα με σύστημα Super Lock:

Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να 
προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Βεβαιω-
θείτε ότι η ενεργοποίηση του συστήματος 
Super Lock γίνεται πάντα με ασφάλεια.

• Όταν στο αυτοκίνητο υπάρχουν επιβάτες, 
ποτέ μην κλειδώνετε  το αυτοκίνητο με το 
τηλεχειριστήριο. Εάν το κάνετε θα παγιδευ-
τούν οι επιβάτες καθώς το σύστημα Super 
Lock δεν επιτρέπει να ανοίξουν οι πόρτες 
από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

• Να χειρίζεστε το κουμπί κλειδώματος στο 
τηλεχειριστήριο μόνο όταν βλέπετε καλά το 
αυτοκίνητο. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύ-
γετε να παγιδευτεί κάποιος μέσα στο αυτο-
κίνητο με την ενεργοποίηση του συστήμα-
τος Super Lock.

Πατώντας δύο φορές το κουμπί κλειδώματος ( ) 
στο τηλεχειριστήριο ή κλειδώνοντας τις πόρτες με την 
χρήση ενός από τα κουμπιά επερώτησης (μοντέλα με 
Έξυπνο Κλειδί) θα ενεργοποιηθεί το σύστημα Super 
Lock. Τα αλάρμ αναβοσβήνουν περισσότερη ώρα για 
να δείξουν την ενεργοποίηση του Super Lock.

Όταν το σύστημα Super Lock είναι ενεργό, καμία 
από τις πόρτες δεν μπορεί να ανοίξει από το εσωτε-
ρικό του αυτοκινήτου. Αυτό παρέχει πρόσθετη 
ασφάλεια από την κλοπή ή την διάρρηξη.

Το σύστημα Super Lock θα απελευθερωθεί όταν 
όλες οι πόρτες κλειδώσουν χρησιμοποιώντας το τη-
λεχειριστήριο ή τον διακόπτη επερώτησης (μοντέλα 
με Έξυπνο Κλειδί).

Καταστάσεις ανάγκης
Εάν ενεργοποιηθεί το σύστημα Super Lock ενώ εί-
στε μέσα στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα σε περί-
πτωση ατυχήματος ή άλλης απροσδόκητης κατά-
στασης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Για να απελευθερώσετε το σύστημα Super Lock:

– Βάλτε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και γυ-
ρίστε το στην θέση ΟΝ.

 Τώρα όλες οι πόρτες μπορούν να ξεκλειδώσουν 
και να ανοίξουν από το εσωτερικό του αυτοκινή-
του.

– Βγάλτε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας και 
ξεκλειδώστε τις πόρτες χρησιμοποιώντας το 
κουμπί ξεκλειδώματος ( ) στο ενσωματωμέ-
νο τηλεχειριστήριο.

Για να ξεκλειδώσετε και να ανοίξετε την πόρτα 
του οδηγού από το εσωτερικό του αυτοκινήτου 
ενώ το σύστημα Super Lock είναι ενεργό:

1. Ανοίξτε ή σπάτε το παράθυρο του οδηγού.

2. Βάλτε το κλειδί στον εξωτερικό κύλινδρο της 
κλειδαριάς και γυρίστε το προς το πίσω μέρος 
του αυτοκινήτου.

3. Η πόρτα του οδηγού θα ξεκλειδώσει και μπορεί 
να ανοίξει από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Κλείδωμα χωρίς την ενεργοποίηση του 
συστήματος Super Lock

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΗΣΗ

Μην αφήνετε το κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο 
όταν βγαίνετε από αυτό.
Κλειδώνοντας τις πόρτες με την χρήση της κλειδα-
ριάς ή του ηλεκτρικού διακόπτη κλειδώματος δεν 
θα ενεργοποιηθεί το σύστημα Super Lock. ∆είτε το 
«Κλείδωμα / ξεκλείδωμα με το κλειδί (νεκρή μπατα-
ρία αυτοκινήτου)» παρακάτω για περισσότερες 
πληροφορίες.

 ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι 
(άδεια μπαταρία αυτοκινήτου)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο, μην αφή-
νετε το κλειδί μέσα σε αυτό.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματι-
σμού ή θανάτου λόγω της αθέλητης λειτουρ-

NIC3795
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γίας του αυτοκινήτου και / ή των συστημά-
των του, μην αφήνετε παιδιά,  ενήλικες που 
κανονικά απαιτούν την υποστήριξη άλλων, ή 
κατοικίδια χωρίς επιτήρηση μέσα στο αυτο-
κίνητο. Επιπλέον, η θερμοκρασία μέσα στο 
κλειστό όχημα στην διάρκεια μίας ζεστής 
ημέρας μπορεί να ανέβει γρήγορα και αρκε-
τά υψηλά ώστε να προκαλέσει σημαντικό 
κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε ανθρώ-
πους και κατοικίδια.

Όταν η μπαταρία του αυτοκινήτου έχει αδειάσει, η 
πόρτα του οδηγού μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλει-
δώσει από έξω με το κλειδί / κλειδί ανάγκης.

Για να κλειδώσετε την πόρτα με το κλειδί / το κλειδί 
ανάγκης βάλτε το κλειδί στον κύλινδρο της κλειδα-
ριάς της πόρτας του οδηγού και γυρίστε το προς το 
εμπρός μέρος του αυτοκινήτου (2).

Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα, γυρίστε το κλειδί 
προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου (1).

∆είτε το «Κλειδί ανάγκης – Άδεια μπαταρία αυτοκι-
νήτου» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση» για 
πληροφορίες σχετικά με το πώς θα έχετε πρόσβα-
ση στο κλειδί ανάγκης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύστημα συναγερμού θα παρενοχληθεί όταν 
η πόρτα ανοιχτεί με το κλειδί (μοντέλα εξοπλι-
σμένα με το σύστημα συναγερμού της Nissan). 
Για να σταματήσετε τον συναγερμό, γυρίστε το 
κλειδί στον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ ή 
πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος ( ) στο 
τηλεχειριστήριο.

Επανεκκίνηση του συστήματος μετά την 
φόρτιση ή την αντικατάσταση της μπαταρίας 
του αυτοκινήτου
Μετά την φόρτιση ή την αντικατάσταση της μπατα-
ρίας του αυτοκινήτου θα πρέπει να επανεκκινήσετε 
το σύστημα:

• Βάζοντας το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και 
γυρίζοντάς το στην θέση ΟΝ.

• Ξεκλειδώνοντας το αυτοκίνητο χρησιμοποιώ-
ντας το τηλεχειριστήριο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ

Για να ξεκλειδώσετε και να ανοίξετε την πόρτα, τρα-
βήξτε το εσωτερικό χερούλι της πόρτας όπως φαί-
νεται στην εικόνα.

Μοντέλα με σύστημα Super Lock (όπου 
υπάρχει)
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει όταν το σύστημα 
Super Lock είναι ενεργοποιημένο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ 
ΠΟΡΤΩΝ

Φως κλειδώματος ηλεκτρικής κλειδαριάς

(1) Πατήστε να κλειδώσει (LOCK) 
(2) Πατήστε να ξεκλειδώσει (UNLOCK)
(3) Αριστεροτίμονα μοντέλα
(4) ∆εξιοτίμονα μοντέλα

NIC3951
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν αφήνετε το αυτοκίνητο, μην αφήνετε τα 
κλειδιά μέσα σε αυτό.

Λειτουργώντας τον ηλεκτρικό διακόπτη κλειδώμα-
τος πορτών που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα 
θα κλειδώσουν (1) ή θα ξεκλειδώσουν (2) όλες οι 
πόρτες ταυτόχρονα από το εσωτερικό του αυτοκι-
νήτου. Το ενδεικτικό φως κλειδώματος ηλεκτρικής 
κλειδαριάς ( ) στην κεντρική κονσόλα θα ανά-
ψει όταν κλειδώσουν οι πόρτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν κάποια πόρτα ανοίξει από μέσα αφού έχετε 
πατήσει το κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστή-
ριο ( ) , η πόρτα θα ξεκλειδώσει αλλά το εν-
δεικτικό φως κλειδώματος ηλεκτρικής κλειδαριάς 
( ) θα παραμείνει αναμμένο.

Μοντέλα εξοπλισμένα με Super Lock 
(∆εξιοτίμονα μοντέλα)
Εάν οι πόρτες κλειδώσουν με την χρήση το κουμπί 
κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο ( ) ή τον δια-
κόπτη επερώτησης (μοντέλα με Έξυπνο Κλειδί), το 
σύστημα Super Lock θα ενεργοποιηθεί. Το ενδεικτι-
κό φως  ανάβει στην κεντρική κονσόλα για να 
δείξει ότι όλες οι πόρτες κλειδώθηκαν αλλά δεν θα 
είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ξεκλει-
δώματος  στον ηλεκτρικό διακόπτη κλειδώμα-
τος πορτών για να τις ξεκλειδώσετε.

Κλειδώνοντας τις πόρτες με τον ηλεκτρικό διακό-
πτη κλειδώματος πορτών δεν θα ενεργοποιηθεί το 
σύστημα Super Lock.

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -  ΠΙΣΩ 
ΠΟΡΤΕΣ

Η παιδική κλειδαριά ασφαλείας αποτρέπει το κατά 
λάθος άνοιγμα της πόρτας, ιδιαίτερα όταν μέσα 
στο αυτοκίνητο υπάρχουν μικρά παιδιά.

Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση κλειδώματος 
(LOCK), η πίσω πόρτα μπορεί να ανοιχτεί μόνο από 
έξω χρησιμοποιώντας το χερούλι της πόρτας.

Βεβαιωθείτε ότι η παιδική ασφάλεια λειτουργεί 
σωστά.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η πίσω πόρτα 
έχει κλείσει καλά ώστε να μην ανοίξει όταν 
οδηγείτε.

• Μην οδηγείτε με την πίσω πόρτα ανοικτή. 
Αυτό μπορεί να επιτρέψει στα επικίνδυνα 
καυσαέρια της εξάτμισης να μπουν μέσα 
στο αυτοκίνητο.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματι-
σμού ή θανάτου εξαιτίας της ακούσιας λει-
τουργίας του αυτοκινήτου και των συστημά-
των του, συμπεριλαμβανομένων των παγι-
δεύσεων σε παράθυρα ή της ενεργοποίη-
σης των κλειδαριών των πορτών, μην αφή-
νετε παιδιά, ενήλικες που απαιτούν την βο-
ήθεια άλλων και κατοικίδια χωρίς επιτήρηση 
μέσα στο αυτοκίνητό σας. Επιπλέον, η θερ-
μοκρασία μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο 
στην διάρκεια μίας ζεστής ημέρας μπορεί 
να γίνει γρήγορα αρκετά υψηλή ώστε να 
προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο τραυματι-
σμού ή θανάτου σε ανθρώπους και ζώα.

• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι πόδια και χέρια 
είναι μακριά από το πλαίσιο της πόρτας για 
να αποφύγετε τραυματισμό όταν κλείνετε 
την πίσω πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ για την μεταφο-
ρά αντικειμένων πάνω στην πίσω πόρτα. Εάν το 
κάνετε θα προκληθεί ζημιά στο αυτοκίνητο.

ΝΡΑ1599

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ 
(όπου υπάρχει)

Για να ανοίξετε την πίσω πόρτα, ξεκλειδώστε την 
και πατήστε τον διακόπτη ανοίγματος (Α). Τραβήξτε 
επάνω την πίσω πόρτα για να ανοίξει.

Η πίσω πόρτα μπορεί να ξεκλειδώσει:

• Πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος  στο Έξυ-
πνο Κλειδί.

• Πατώντας τον διακόπτη επερώτησης στην πίσω 
πόρτα (όπου υπάρχει).

• Πατώντας τον διακόπτη επερώτησης στην πόρ-
τα (όπου υπάρχει).

Για να κλείσετε την πίσω πόρτα, τραβήξτε την κάτω 
έως ότου ασφαλίσει.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ 
(όπου υπάρχει)
Για να λειτουργήσει η πίσω πόρτα ηλεκτρικά, ο επι-
λογέας ταχυτήτων θα πρέπει να είναι στην θέση Ρ 
(παρκάρισμα).

Η ηλεκτρική πίσω πόρτα δεν θα λειτουργήσει εάν η 
τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Η λειτουργία της ηλεκτρικής πίσω πόρτας μπορεί 
να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου. (∆είτε την «Οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. 
Όργανα και χειριστήρια»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για τα μοντέλα με πίσω πόρτα με ενεργοποίη-
ση με κίνηση: Όταν πλένετε, κερώνετε ή συ-
ντηρείτε το αυτοκίνητό σας, τοποθετείτε ή 
αφαιρείτε την κουκούλα ή ρίχνετε νερό στην 
περιοχή γύρω από τον αισθητήρα κίνησης, το-
ποθετήστε τον κύριο διακόπτη ηλεκτρικής 
πίσω πόρτας στην θέση OFF (2).

• Εάν η λειτουργία ανοίγματος ή κλεισίματος γί-
νεται διαδοχικά, ενεργοποιείται η λειτουργία 
ασφαλείας και η λειτουργία δεν μπορεί να γί-
νει για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε 
αυτή την περίπτωση, περιμένετε λίγο και μετά 
κάντε την λειτουργία.

Ηλεκτρικό άνοιγμα (λειτουργία διακόπτη)

∆ιακόπτης ηλεκτρικής πίσω πόρτας – ταμπλό οργάνων

∆ιακόπτης ανοίγματος πίσω πόρτας

NIC4022
NIC4088

NIC4023
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Κουμπί ηλεκτρικής πίσω πόρτας – Κλειδί (παράδειγμα)

∆ιακόπτες κλεισίματος και κλειδώματαος ηλεκτρικής 
πίσω πόρτας – πίσω πόρτα

Όταν η πίσω πόρτα είναι τελείως κλειστή, μπορεί να 
ανοίξετε τελείως, αυτόματα:

• Πατώντας τον διακόπτης ηλεκτρικής πίσω πόρ-
τας (Α) στο ταμπλό των οργάνων για περισσότε-
ρο από 1 δευτερόλεπτο.

• Πατώντας τον διακόπτη ανοίγματος πίσω πόρ-
τας (Β).

• Πατώντας το κουμπί ηλεκτρικής πίσω πόρτας (C) 
στο κλειδί για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

O εξωτερικός βομβητής ηχεί όταν αρχίζει να ανοίγει 
η πίσω πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πίσω πόρτα μπορεί να ανοίξει με τον διακόπτη 
ηλεκτρικής πίσω πόρτας (Α) ή το κουμπί ηλεκτρι-
κής πίσω πόρτας (C) ακόμη και εάν είναι κλει-
δωμένη. Η πίσω πόρτα μπορεί να ξεκλειδώσει και 
να ανοίξει ανεξάρτητα από τις άλλες πόρτες, ακόμη 
και όταν αυτές είναι κλειδωμένες. Η πίσω πόρτα 
πρέπει να ξεκλειδώσει (η το Έξυπνο Κλειδί πρέπει 
να είναι μέσα στην ακτίνα λειτουργίας) για να ανοί-
ξει με τον διακόπτη ανοίγματος πίσω πόρτας (Β).

Ηλεκτρικό κλείσιμο (με την χρήση των 
διακοπτών)
Όταν η πίσω πόρτα είναι τελείως ανοικτή, μπορεί να 
κλείσει αυτόματα τελείως:

• Πιέζοντας τον διακόπτη ηλεκτρικής πίσω πόρ-
τας (Α) στο ταμπλό των οργάνων.

• Πατώντας το κουμπί ηλεκτρικής πίσω πόρτας (C) 
στο κλειδί για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

• Πατώντας τον διακόπτη ηλεκτρική πίσω πόρτας 
(D) στο κάτω μέρος της πίσω πόρτας.

Ο εξωτερικός βομβητής θα ηχήσει όταν η πίσω 
πόρτα αρχίσει να κλείνει.

Ηλεκτρικό κλείσιμο και κλείδωμα
Όταν η πίσω πόρτα είναι τελείως ανοικτή και έχετε 
μαζί σας το Έξυπνο Κλειδί κοντά στην πίσω πόρτα 
τότε αυτή θα κλείσει τελείως και θα κλειδώσει αυτό-
ματα πατώντας τον διακόπτη ηλεκτρικής κλειδαριάς 
πίσω πόρτας (Ε) στο κάτω μέρος της πίσω πόρτας.

Ο εξωτερικός βομβητής θα ηχήσει όταν η πίσω 
πόρτα αρχίσει να κλείνει.

Λειτουργία στάσης και αναστροφής (όπου 
υπάρχει)
Η ηλεκτρική πίσω πόρτα θα σταματήσει αμέσως, 
εάν κάνετε μία από τις παρακάτω ενέργειες την 
ώρα που ανοίγει ή κλείνει ηλεκτρικά.

• Πατήσετε τον διακόπτη ηλεκτρικής πίσω πόρτας 
(Α) στο ταμπλό των οργάνων.

• Πατήστε τον διακόπτη ανοίγματος της πίσω 
πόρτας (Β).

• Πατήσετε τον διακόπτη ηλεκτρικής πίσω πόρτας 
(D) στο κάτω μέρος της πίσω πόρτας.

• Πατήσετε το κουμπί της ηλεκτρικής πίσω πόρ-
τας (C) στο κλειδί.

Στην συνέχεια η ηλεκτρική πίσω πόρτα θα μετακινη-
θεί στην αντίθετη κατεύθυνση εάν μία από τις παρα-
πάνω ενέργειες γίνει πάλι.

Ο εξωτερικός βομβητής ηχεί όταν η πίσω πόρτα αρ-
χίζει να κάνει αναστροφή της πορείας της.

Λειτουργία αυτόματης αναστροφής
Η λειτουργία αυτόματης αναστροφής επιτρέπει 
στην πίσω πόρτα να αναστρέψει αυτόματα την πο-
ρεία της εάν κάτι πιαστεί σε αυτή ενώ ανοίγει ή κλεί-
νει. Όταν η μονάδα ελέγχου ανιχνεύσει ένα εμπό-
διο, η πίσω πόρτα θα αναστρέψει την πορεία της 
κατά 5% και θα σταματήσει.

Όταν χειριστείτε πάλι τον διακόπτη, η πίσω πόρτα 
θα κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση.

WBD0026XZ
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Ένας αισθητήρας συμπίεσης είναι τοποθετημένος 
σε κάθε πλευρά της πίσω πόρτας. Εάν ανιχνευτεί 
ένα εμπόδιο από τον αισθητήρα συμπίεσης κατά 
την διάρκεια του ηλεκτρικού κλεισίματος, η πίσω 
πόρτα θα αναστρέψει και θα επιστρέψει αμέσως 
στην τελείως ανοικτή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο αισθητήρας συμπίεσης πάθει ζημιά ή αφαι-
ρεθεί, η λειτουργία ηλεκτρικού κλεισίματος δεν 
θα δουλεύει.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει μία μικρή απόσταση, αμέσως πριν την 
θέση κλεισίματος, η οποία δεν μπορεί να ανι-
χνευτεί. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν 
τα χέρια τους κλπ μακριά από το άνοιγμα της 
πίσω πόρτας πριν την κλείσετε.

Λειτουργία με το χέρι
Εάν δεν είναι διαθέσιμη η ηλεκτρική λειτουργία, η 
πίσω πόρτα μπορεί να ανοίξει με το χέρι. Η ηλεκτρι-
κή λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εάν 
έχουν ανιχνευτεί πολλαπλά εμπόδια σε έναν μεμονω-
μένο κύκλο λειτουργίας ή εάν η τάση της μπαταρίας 
είναι χαμηλή. Όταν ο κύριος διακόπτης ηλεκτρικής 
πίσω πόρτας είναι στην θέση OFF, μπορεί να γίνει 
χειρισμός της πίσω πόρτας με το χέρι, πατώντας τον 
διακόπτη ανοίγματος ηλεκτρικής πίσω πόρτας. Εάν 
ο διακόπτης ανοίγματος ηλεκτρικής πίσω πόρτας 
έχει πατηθεί ενώ η πόρτα άνοιγε ή έκλεινε ηλεκτρικά, 
η ηλεκτρική λειτουργία θα ακυρωθεί και μπορεί να 
γίνει χειρισμός της πίσω πόρτας με το χέρι.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ (όπου υπάρχει)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πίσω πόρτα κάνο-
ντας μία γρήγορη κίνησης κλωτσιάς κάτω από το 
κέντρο του πίσω προφυλακτήρα.

Ο αισθητήρας κίνησης (a) βρίσκεται στο πίσω μέ-
ρος του πίσω προφυλακτήρα. Όταν μετακινήσετε 
το πόδι σας κάτω και μετά μακριά από την ακτίνα 
λειτουργίας (b) παρόμοια με την κίνηση μιας κλω-
τσιάς, ενώ έχετε μαζί σας το Έξυπνο Κλειδί, η πίσω 
πόρτα θα ανοίξει ή θα κλείσει αυτόματα.

Σωστή τεχνική λειτουργίας
• Ενώ είστε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αρ-
χίστε να κάνετε μία κίνηση γρήγορης κλωτσιάς 
προς τα εμπρός.

• Σηκώστε το πόδι σας σε ευθεία κάτω από το κέ-
ντρο του πίσω προφυλακτήρα και μετά επανα-
φέρετε το πόδι σας αμέσως στο έδαφος σε μία 
συνεχόμενη κίνηση.

• ∆εν χρειάζεται να κρατάτε το πόδι σας κάτω 
από τον προφυλακτήρα ή να το κινείτε από την 
μία πλευρά στην άλλη. Επαναφέρετε το πόδι 
σας κατευθείαν στο έδαφος.

• Η κίνηση κλωτσιάς θα πρέπει να είναι ευθεία, 
απαλή και σταθερή.

• Αφού ολοκληρώσετε την κίνηση της κλωτσιάς 
κάντε ένα βήμα πίσω για να επιτρέψετε στην 
πίσω πόρτα να ανοίξει / κλείσει.

• Θα ακουστούν τρεις ήχοι μπιπ και η πίσω πόρτα 
θα αρχίσει να κινείται μέσα σε 2 δευτερόλεπτα 
μετά την κλωτσιά.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Αποτρέψτε το ακούσιο άνοιγμα / κλείσιμο της 
πίσω πόρτας. Μπορεί να υπάρξουν συνθήκες 
όπου το άνοιγμα / κλείσιμο της πίσω πόρτας δεν 
είναι επιθυμητό. ∆ιατηρήστε το Έξυπνο Κλειδί 
εκτός εμβέλειας της πίσω πόρτας (2 μέτρα ή πε-
ρισσότερο), ή μέσα στο αυτοκίνητο, όταν πλένε-
τε ή δουλεύετε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Ο αισθητήρας κίνησης μπορεί να μην λειτουρ-
γήσει στις ακόλουθες συνθήκες:

NIC4024
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-  Όταν λειτουργεί κοντά σε τοποθεσία όπου 
μεταδίδονται ισχυρά ραδιοσήματα, όπως σε 
πύργο τηλεόρασης, ηλεκτρικό σταθμό ή 
σταθμό μετάδοσης.

-  Όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο κο-
ντά σε παρκόμετρο.

• Η ηλεκτρική πίσω πόρτα μπορεί να μην λει-
τουργήσει όταν το πόδι σας παραμένει στην 
ακτίνα λειτουργίας (b).

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Όταν έχετε το Έξυπνο Κλειδί μαζί σας κοντά 
στην πίσω πόρτα, ακόμη και κάποιος που 
δεν έχει το Έξυπνο Κλειδί μπορεί να είναι σε 
θέση να ανοίξει ή να κλείσει την πίσω πόρτα 
με μία κίνηση κλοτσήματος.

• Μην κάνετε κίνηση κλοτσήματος κοντά στα 
εξαρτήματα της εξάτμισης όταν είναι ζεστά. 
Μπορεί να καείτε σοβαρά.

• Μην κάνετε την κίνηση κλοτσήματος σε μία 
ασταθή επιφάνεια (για παράδειγμα, σε έδα-
φος με κλίση ή σε λασπωμένο έδαφος κλπ).

Λειτουργία ηλεκτρικού ανοίγματος ή 
κλεισίματος
Η πίσω πόρτα θα ανοίξει αυτόματα τελείως με την 
χρήση του αισθητήρα κίνησης.

1. Πάρτε το Έξυπνο Κλειδί μαζί σας.

2. Κινήστε το πόδι σας κάτω και μακριά από τον 
πίσω προφυλακτήρα παρόμοια με την κίνηση 
κλοτσήματος μέσα στην ακτίνα λειτουργίας του 
αισθητήρα κίνησης.

3. Η πίσω πόρτα θα ανοίξει ή θα κλείσει αυτόματα.

Λειτουργία στάσης και αναστροφής
Η ηλεκτρική πίσω πόρτα θα σταματήσει αυτόματα 
εάν κάνετε την κίνηση κλοτσήματος στην διάρκεια 
του ηλεκτρικού ανοίγματος ή κλεισίματος. Η πίσω 
πόρτα μπορεί να σταματήσει ακόμη και εάν δεν έχε-
τε πάνω σας το Έξυπνο Κλειδί.
Στην συνέχεια η ηλεκτρική πίσω πόρτα θα μετακινη-
θεί στην αντίθετη κατεύθυνση εάν κάνετε πάλι την κί-
νηση κλοτσήματος. Η ηλεκτρική πίσω πόρτα μπορεί 
να αναστραφεί όταν έχετε μαζί σας το Έξυπνο Κλειδί.
Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη όταν χειρί-
ζεστε την πίσω πόρτα με το χέρι. Η εφαρμογή 
υπερβολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει ζη-
μιά στο αυτοκίνητο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΚΑΡΑΖ 
(όπου υπάρχει)
Η πίσω πόρτα μπορεί να οριστεί για να ανοίγει έως 
ένα συγκεκριμένο ύψος κάνοντας τα ακόλουθα:
1. Ανοίξτε την πίσω πόρτα.
2. Τραβήξτε την πόρτα κάτω στην θέση που θέλετε 
και κρατήστε την (η πίσω πόρτα θα παρουσιάσει 
κάποια αντίσταση όταν την ρυθμίζετε με το χέρι).

3. Ενώ κρατάτε την πίσω πόρτα στην θέση που θέ-
λετε, πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη πίσω 
πόρτας (D) που βρίσκεται στην πίσω πόρτα για 
περίπου 3 δευτερόλεπτα ή έως ότου ακουστεί 
δύο φορές ο ήχος «μπιπ»,

Η πίσω πόρτα θα ανοίγει έως το σημείο που έχετε 
καθορίσει. Για να αλλάξετε την θέση της πίσω πόρ-
τας, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 1 έως 3 

ορίζοντας τη νέα θέση που θέλετε.
Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη όταν λει-
τουργεί το αυτόματο κλείσιμο. Η εφαρμογή υπερ-
βολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει δυσλει-
τουργία του μηχανισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καθορίζετε το ύψος της πίσω πόρτας κάτω 
από το 1/3 της διαδρομής έως το πάτωμα με την 
χρήση της λειτουργίας γκαράζ. Ακόμη και εάν 
καθορίσετε το ύψος σε κάτω από το 1/3 της δια-
δρομής έως το πάτωμα, το ύψος θα καθοριστεί 
αυτόματα περίπου στο 1/3 της διαδρομής έως 
το πάτωμα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ (όπου υπάρχει)
Όταν η πίσω πόρτα φτάνει στην δευτερεύουσα 
θέση, το μοτέρ κλεισίματος ενεργοποιείται και τρα-
βάει την πίσω πόρτα στην θέση αρχικής ασφάλισης.
Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη όταν λει-
τουργεί το αυτόματο κλείσιμο. Η εφαρμογή υπερ-
βολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει δυσλει-
τουργία του μηχανισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η πίσω πόρτα θα κλείσει αυτόματα από την 
δευτερεύουσα θέση. Για να αποφύγετε να 
πιαστούν τα δάχτυλά σας ή τα χέρια σας, 
κρατήστε τα μακριά από το άνοιγμα της πίσω 
πόρτας.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να χειρίζονται την 
πίσω πόρτα.
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ΜΟΧΛΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ

Εάν η πίσω πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει με τον δια-
κόπτη ηλεκτρονικής κλειδαριάς λόγω άδειας μπα-
ταρίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. ∆ιπλώστε κάτω τα πίσω καθίσματα. ∆είτε το «∆ί-
πλωμα» στο κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – καθίσμα-
τα, ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι».

2. Βάλτε κατάλληλο εργαλείο στο σημείο πρόσβα-
σης. Μετακινήστε τον μοχλό απελευθέρωσης 
δεξιά. Η πίσω πόρτα θα ξεκλειδώσει.

3. Σπρώξτε την πίσω πόρτα για να ανοίξει.

Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan 
ή εξειδικευμένο συνεργείο για επισκευή το συντο-
μότερο δυνατό.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (όπου υπάρχει)
Το σύστημα συναγερμού παρέχει οπτικά και ηχητι-
κά σήματα σε περίπτωση παρενόχλησης τμημάτων 
του αυτοκινήτου.

Πως να οπλίσετε τον συναγερμό

1. Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και το 
καπό.

2. Κλειδώστε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το 
τηλεχειριστήριο (κουμπί κλειδώματος). Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες δείτε στο κεφάλαιο «3. 
Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση» την 
παράγραφο «Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί».

3. Το σύστημα συναγερμού θα ενεργοποιηθεί 20 
δευτερόλεπτα μετά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Λειτουργία του συστήματος συναγερμού
Το σύστημα θα δώσει τον ακόλουθο συναγερμό:

• Η σειρήνα ηχεί διακεκομμένα και όλα τα φλας 
αναβοσβήνουν.

• Ο συναγερμός κλείνει αυτόματα μετά από 28 
περίπου δευτερόλεπτα. 

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν:
• Παρενοχληθεί το σύστημα ελέγχου του χώρου 

(εσωτερικοί αισθητήρες κίνησης, όπου υπάρχει).

• Ανοιχτεί οποιαδήποτε πόρτα / η πίσω πόρτα

• Ανοιχτεί το καπό

• Μπει μπροστά ο διακόπτης της μίζας χωρίς την 
χρήση του κλειδιού του ιδιοκτήτη

Το σύστημα του συναγερμού θα σταματήσει όταν:
• Το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί με την χρήση του 

κουμπιού ξεκλειδώματος του τηλεχειριστηρίου.

• Βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ χρη-
σιμοποιώντας το κλειδί NATS του αυτοκινήτου.

Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται 
παραπάνω, ζητήστε από το εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο της NISSAN να το ελέγξει.

Αισθητήρες χώρου (όπου υπάρχουν)
Οι αισθητήρες χώρου (έλεγχος κίνησης στον εσω-
τερικό χώρο, ογκομετρικοί αισθητήρες), αντιλαμβά-
νονται τις κινήσεις στον χώρο των επιβατών.  Όταν 
ο συναγερμός είναι οπλισμένος, ανάβουν αυτόματα 
και οι αισθητήρες χώρου.

Για να απενεργοποιήσετε τους αισθητήρες χώρου:

1. Πατήστε τα κουμπιά  ή  στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το μενού Ρυθμίσεων [Settings] 
στην Οθόνη Πληροφοριών του αυτοκινήτου και 
μετά πατήστε το κουμπί <ΟΚ>.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  στο 
τιμόνι για να τονίσετε το υπομενού [Vehicle 
Settings] και πατήστε το κουμπί <ΟΚ>.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  στο 
τιμόνι για να τονίσετε το υπομενού [Alarm 
System] και πατήστε το κουμπί <ΟΚ>.

4. Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις επιλογές:

• [Always ON] (πάντα ενεργοί)

• [Ask on Exit] (ερώτηση κατά την έξοδο)

Όταν έχει επιλεγεί αυτό (όπου υπάρχει), το σύ-
στημα συναγερμού θα σας παρέχει μία επιλογή 
να απενεργοποιήσετε τους αισθητήρες κίνησης 
(όπου υπάρχει) όταν βάλετε τον διακόπτη της 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

WAD0155XZ
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ΚΑΠΟ

μίζας στην θέση OFF. Χρησιμοποιήστε το κου-
μπί κύλισης για να επιλέξτε την λειτουργία που 
θέλετε.

• [Disable once] (απενεργοποίηση μία φορά)

Όταν έχει επιλεγεί αυτό (όπου υπάρχει) οι αι-
σθητήρες κίνησης (όπου υπάρχει) θα απενεργο-
ποιηθούν έως ότου ο συναγερμός να απενεργο-
ποιηθεί. 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  στο τι-
μόνι για να τονίσετε το στοιχείο που θέλετε και πα-
τήστε το κουμπί <ΟΚ>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ανοίξετε τα παράθυρα με ένα παρατεταμέ-
νο πάτημα στο κουμπί ξεκλειδώματος  του 
Έξυπνου Κλειδιού και το αυτοκίνητο κλειδώσει 
αυτόματα και πάλι (όπου υπάρχει), δείτε το «Αυ-
τόματο κλείδωμα (όπου υπάρχει)» πιο πριν. Οι 
αισθητήρες χώρου απενεργοποιούνται για να 
αποφύγετε εσφαλμένο συναγερμό.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή 
θανάτου από την αθέλητη λειτουργία του αυτο-
κινήτου και / ή των συστημάτων του, μην αφήνε-
τε παιδιά, ανθρώπους που απαιτούν την βοή-
θεια άλλων ή κατοικίδια χωρίς επιτήρηση μέσα 
στο αυτοκίνητό σας. Επιπλέον, η θερμοκρασία 
μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο στην διάρκεια 
μίας ζεστής ημέρας μπορεί γρήγορα να γίνει αρ-
κετά υψηλή ώστε να προκαλέσει σημαντικό κίν-
δυνο τραυματισμού ή θανάτου σε ανθρώπους 
και κατοικίδια.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NISSAN (NATS) 
Το NATS* (αντικλεπτικό σύστημα NISSAN) δεν 
αφήνει τον κινητήρα να πάρει μπροστά χωρίς την 
χρήση καταχωρημένου στο σύστημα κλειδιού 
NATS. 

*Immobilizer (σύστημα ακινητοποίησης)

Εάν το σύστημα e-POWER δεν πάρει μπροστά με 
την χρήση του καταχωρημένου κλειδιού NATS, 
αυτό μπορεί να οφείλεται σε παρεμβολή από άλλο 
κλειδί NATS, αυτόματη μονάδα πληρωμής διοδίων 
ή αυτόματη μονάδα πληρωμής στο μπρελόκ. Βάλτε 
πάλι μπροστά το σύστημα e-POWER χρησιμοποιώ-
ντας τη ακόλουθη διαδικασία:

1. θέση ΟΝ για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

2. Βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέση OFF και 
περιμένετε για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

3. Επαναλάβετε πάλι τα βήματα 1 και 2.

4. Βάλτε πάλι μπροστά το σύστημα e-POWER ενώ 
κρατάτε την μονάδα (η οποία μπορεί να προκά-
λεσε την παρεμβολή) ξεχωριστά από το καταχω-
ρημένο κλειδί NATS ή το Έξυπνο Κλειδί NATS 
(όπου υπάρχει).

Εάν αυτή η διαδικασία επιτρέψει στο σύστημα 
e-POWER να πάρει μπροστά, η NISSAN συνιστά να 
τοποθετήσετε το καταχωρημένο κλειδί NATS ή το 
Έξυπνο Κλειδί NATS (όπου υπάρχει) σε ένα ξεχωρι-
στό μπρελόκ για να αποφύγετε την παρεμβολή από 
άλλες μονάδες.

(A) Αριστεροτίμονα μοντέλα

(B) ∆εξιοτίμονα μοντέλα

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Βεβαιωθείτε ότι το καπό είναι τελείως κλει-
στό και ασφαλισμένο πριν οδηγήσετε. Σε δι-
αφορετική περίπτωση θα μπορούσε το καπό 
να ανοίξει ενώ οδηγείτε και να προκληθεί 
ατύχημα.

ΝIC4030
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• Για να αποφύγετε τραυματισμό, ποτέ μην 
ανοίγετε το καπό εάν ατμός ή καπνός βγαί-
νει από τον χώρο του κινητήρα.

1. Τραβήξτε την λαβή απελευθέρωσης κλειδαριάς 
καπό (1) που βρίσκεται κάτω από το ταμπλό των 
οργάνων στην πλευρά του οδηγού, το καπό θα 
ανασηκωθεί ελαφρά.

2. Πιέστε τον μοχλό (2) στο μπροστινό μέρος του 
καπό προς το πλάι με τα δάχτυλά σας όπως φαί-
νεται στην εικόνα.

3. Σηκώστε το καπό.

4. Βάλτε την ράβδο στήριξης (3) στην υποδοχή 
στο εσωτερικό μέρος του καπό.

Κρατήστε τα καλυμμένα μέρη (Α) όταν βγάζετε ή 
επαναφέρετε την ράβδο στήριξης. Αποφύγετε την 
επαφή με τα μεταλλικά μέρη καθώς μπορεί να είναι 
ζεστά αμέσως μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Όταν κλείνετε το καπό:

1. Επαναφέρετε την ράβδο στήριξης στην αρχική 
της θέση, στηρίζοντας το καπό με το χέρι σας.

2. Χαμηλώστε αργά το καπό στα 20 έως 30 εκατο-
στά πάνω από την κλειδαριά του και μετά αφή-
στε το να πέσει.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει στην θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Αποφύγετε να ρίχνετε νερό με πίεση κατευ-
θείαν πάνω ή γύρω στο πορτάκι του ρεζερ-
βουάρ καυσίμου.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει και κλειδώσει 
το πορτάκι του ρεζερβουάρ καυσίμου, κλει-
δώνοντας τις πόρτες του αυτοκινήτου, πριν 
χρησιμοποιήσετε αυτόματο πλυστικό μηχά-
νημα ή πλύσιμο με υψηλή πίεση.

• Μην ρίχνετε νερό με υψηλή πίεση στην μο-
νάδα χωρίς τάπα (Α) όταν είναι ανοιχτό το 
πορτάκι του ρεζερβουάρ καυσίμου. Εάν δεν 
τηρήσετε αυτή την προειδοποίηση μπορεί 
να μην λειτουργεί σωστά η μονάδα χωρίς 
τάπα καυσίμου ή να προκληθεί ζημιά στο 
σύστημα καυσίμου ή τον κινητήρα.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ ΤΟΥ 
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Για να ανοίξετε το πορτάκι του ρεζερβουάρ καυσί-
μου πιέστε την αριστερή πλευρά του στο μέσον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το πορτάκι του ρεζερβουάρ καυσίμου είναι 
κλειδωμένο, θα πρέπει να ξεκλειδώσει αυτόματα 
μαζί με την πόρτα του οδηγού, κατά την κανονική 
χρήση. Εάν έχετε διαλέξει το επιλεκτικό ξεκλείδω-
μα και έχει ξεκλειδώσει μόνο η πόρτα του οδηγού 
θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί ξεκλειδώματος 
πάνω στο κλειδί ή τον διακόπτη ηλεκτρικών κλει-
δαριών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου προκειμέ-
νου να ξεκλειδώσει το πορτάκι του ρεζερβουάρ 
καυσίμου.

ΠΟΡΤΑΚΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

NIC3984

WAD0231XZ



 Έλεγχοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση 21

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΚΑΥΣΙΜΟ

Το ρεζερβουάρ καυσίμου δεν είναι εξοπλισμένο με 
τάπα γεμίσματος καυσίμου. Αφού ανοίξετε το πορ-
τάκι του ρεζερβουάρ καυσίμου βάλτε το στόμιο της 
αντλίας καυσίμου κατευθείαν στο σημείο πλήρω-
σης και μόνο έως την πρώτη εγκοπή στο κάτω μέ-
ρος του στομίου. Όταν τραβήξετε το στόμιο πλή-
ρωσης της αντλίας καυσίμου σφραγίζει το άνοιγμα 
πλήρωσης καυσίμου του αυτοκινήτου.

Για να συμπληρώσετε καύσιμο:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει το στόμιο της αντλίας 
καυσίμου αργά μέσα στο άνοιγμα και μόνο έως την 
πρώτη εγκοπή στο κάτω μέρος του στομίου, πριν 
βάλετε καύσιμο. Βάζοντας το στόμιο πιο μέσα μπο-
ρεί να σταματήσει πρόωρα την αντλία καυσίμου 
από το να γεμίζει.

Κρατήστε το στόμιο της αντλίας καυσίμου στην 
θέση Α (όπως φαίνεται). Κρατόντας το στόμιο της 
αντλίας καυσίμου στην θέση Β μπορεί να προκληθεί 
σταμάτημα της αντλίας καυσίμου πριν γεμίσει το 
ρεζερβουάρ.

Ποτέ μην κινείτε την αντλία κατά το γέμισμα.
Βγάλτε το στόμιο περίπου 5 δευτερόλεπτα αφού 
σταματήσει αυτόματα η αντλία καυσίμου (αρχική 
παύση).

Αφού γεμίσετε με καύσιμο κλείστε το πορτάκι του 
ρεζερβουάρ καυσίμου.

Εάν πρέπει να βάλετε καύσιμο από φορητό δοχείο 
καυσίμου, χρησιμοποιήστε το χωνί που σας δίνεται με 
το αυτοκίνητο. (∆είτε το «Όταν γεμίζετε από φορητό 
δοχείο καυσίμου» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο).

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τα πτερύ-
για στο άνοιγμα του σημείου γεμίσματος 
καυσίμου με την χρήση εργαλείου άλλου 
εκτός από το στόμιο της αντλίας καυσίμου.

• Αυτό το άνοιγμα γεμίσματος καυσίμου είναι 
συμβατό μόνο με τα κανονικά στόμια γεμίσμα-
τος καυσίμου σε βενζινάδικα. Χρησιμοποιώ-
ντας στόμιο με μικρή διάμετρο μπορεί να γίνει 
ζημιά στο άνοιγμα και το σύστημα καυσίμου.

• Εάν χυθεί καύσιμο στο αμάξωμα του αυτοκι-
νήτου ξεπλύνετε το με νερό για να αποφύγε-
τε ζημιά στο χρώμα του αυτοκινήτου.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και 
κάτω από ειδικές συνθήκες ιδιαίτερα εκρη-
κτική. Μπορεί να καείτε ή να τραυματιστείτε 
σοβαρά εάν δεν το χρησιμοποιήσετε ή χειρι-
στείτε σωστά. Όταν βάζετε καύσιμο, σβήνε-
τε πάντα τον κινητήρα, μην καπνίζετε και 
μην επιτρέπετε σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρες 
να πλησιάσουν το αυτοκίνητο.

• Μην προσπαθήσετε να γεμίσετε το ρεζερ-
βουάρ καυσίμου όταν το στόμιο της αντλίας 
καυσίμου κλείνει αυτόματα. Συνεχίζοντας να 
βάζετε καύσιμο θα προκαλέσετε υπερχείλι-
ση με αποτέλεσμα τον ψεκασμό του καυσί-
μου και πιθανόν μία πυρκαγιά.

• Ποτέ μην χύνετε καύσιμο στο σώμα της πε-
ταλούδας γκαζιού για να προσπαθήσετε να 
βάλετε μπροστά το αυτοκίνητό σας.

• Μην γεμίζετε ένα φορητό δοχείο καυσίμου 
μέσα στο αυτοκίνητο ή το τρέιλερ. Ο στατι-
κός ηλεκτρισμός  μπορεί να προκαλέσει 
έκρηξη του εύφλεκτου υγρού, ατμούς ή αέ-
ρια σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή τρέιλερ. 

NIC4105
NIC4106
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Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυ-
ματισμού ή θανάτου όταν γεμίζετε τα φορη-
τά δοχεία καυσίμου:

-  Να βάζετε το δοχείο πάνω στο έδαφος 
όταν το γεμίζετε.

-  Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές μονά-
δες όταν γεμίζετε.

-  Όταν γεμίζετε το δοχείο να έχετε το στόμιο 
της αντλίας σε επαφή μαζί του.

- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα φορητά 
δοχεία καυσίμου για το εύφλεκτο υγρό.

ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΦΟΡΗΤΟ ∆ΟΧΕΙΟ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Εάν πρέπει να βάλετε καύσιμο από φορητό δοχείο 
καυσίμου χρησιμοποιήστε το χωνί (Α) που είναι 
αποθηκευμένο στον χώρο των εργαλείων (κάτω 
από το κάλυμμα του χώρου αποσκευών).

Βεβαιωθείτε ότι βάλατε το χωνί μέσα στο άνοιγμα 
γεμίσματος καυσίμου αργά και τελείως. Βάλτε το 

στόμιο του φορητού δοχείου καυσίμου στο άνοιγμα 
του χωνιού και γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.

Αφού βάλετε καύσιμο, βγάλτε το χωνί από το άνοιγ-
μα γεμίσματος καυσίμου, σκουπίστε το καλά και βάλ-
τε το πάλι στον χώρο αποθήκευσης των εργαλείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην βάλετε το στόμιο του φορητού δοχείου 
καυσίμου κατευθείαν στο άνοιγμα γεμίσμα-
τος καυσίμου. Εάν το κάνετε μπορεί να πάθει 
ζημιά το άνοιγμα και το σύστημα καυσίμου.

• Χρησιμοποιείτε μόνο το χωνί που σας παρέ-
χεται με το αυτοκίνητό σας. ∆ιαφορετικά το 
άνοιγμα γεμίσματος καυσίμου και το σύστη-
μα καυσίμου μπορεί να πάθουν ζημιά.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το χωνί πριν 
κλείσετε το πορτάκι του ρεζερβουάρ καυσί-
μου και οδηγήσετε το αυτοκίνητο. Μην οδη-
γήσετε με το χωνί στο άνοιγμα γεμίσματος 
καυσίμου.
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Το ηλεκτρονικό χειρόφρενο μπορεί να δεθεί ή να 
λυθεί με τον χειρισμό του διακόπτη χειρόφενου (Α).

Για να βάλετε χειρόφρενο : Τραβήξτε τον διακόπτη 
(Α) επάνω (1) . Θα ανάψει το ενδεικτικό φως.

Για να βγάλετε το χειρόφρενο : Με τον διακόπτη 
της μίζας στην θέση ΟΝ, πατήστε το πεντάλ του 
φρένου και σπρώξτε τον διακόπτη (Α) κάτω (2). Θα 
σβήσει το ενδεικτικό φως.

Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι το προειδοποιητι-
κό φως φρένων  έχει σβήσει. Για πρόσθετες 
πληροφορίες δείτε το «Προειδοποιητικά / ενδεικτι-
κά φώτα και βομβητές» στο κεφάλαιο «2. Όργανα 
και Χειριστήρια».
Το Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο έχει επίσης και μία λει-
τουργία αυτόματου λυσίματος.
Το χειρόφρενο θα ελευθερωθεί αυτόματα όταν ξε-
κινήσετε χρησιμοποιώντας το γκάζι με τον επιλο-
γέα. στην θέση οδήγησης (D) ή την όπισθεν (R). Για 
λόγους ασφαλείας το χειρόφρενο δεν θα λυθεί αυ-
τόματα όταν είναι ανοικτή η πόρτα του οδηγού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν η λειτουργία του Αυτόματου Φρένου Συγκρά-
τησης είναι ενεργή (ανάβει η πράσινη ένδειξη Αυ-
τόματης Συγκράτησης), κάτω από τις ακόλουθες 
συνθήκες το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο θα δεθεί αυτό-
ματα και θα ελευθερωθεί η δύναμη φρεναρίσματος 
του Αυτόματου φρένου συγκράτησης:

• Η δύναμη φρεναρίσματος έχει εφαρμοστεί από 
το Αυτόματο Φρένο Συγκράτησης για 3 λεπτά ή 
περισσότερο.

• Το σαζμάν είναι στην θέση Ρ (παρκάρισμα) (μο-
ντέλα με σαζμάν Xtronic).

• Το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο έχει δεθεί με το χέρι.
• Έχει λυθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.
• Έχει ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
• Έχει αλλάξει ο διακόπτης παροχής στην θέση 

OFF.
• Το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο έχει μπει με το χέρι.
Για να διατηρήσετε το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο λυμέ-
νο αφού έχετε σβήσει τον διακόπτη της μίζας: Ενώ 
ο διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ΟΝ, πατήστε 
το πεντάλ του φρένου, απενεργοποιήστε το Αυτό-
ματο Φρένο Συγκράτησης εάν είχε ενεργοποιηθεί 
και πατήστε τον διακόπτη του χειρόφρενου (Α) πριν 
βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση OFF.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρονικό χειρόφρενο 
είναι λυμένο πριν οδηγήσετε. Εάν δεν το κά-
νετε, μπορεί να προκληθεί σφάλμα στα φρέ-
να που θα οδηγήσει σε ατύχημα.

• Μην απελευθερώνετε το χειρόφρενο ενώ 
είστε έξω από το αυτοκίνητο.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματι-
σμού ή θανάτου λόγω της αθέλητης λειτουρ-
γίας του αυτοκινήτου και / ή των συστημά-
των του, μην αφήνετε παιδιά,  ενήλικες που 
κανονικά απαιτούν την υποστήριξη άλλων, ή 
κατοικίδια χωρίς επιτήρηση μέσα στο αυτο-
κίνητο. Επιπλέον, η θερμοκρασία μέσα στο 
κλειστό όχημα στην διάρκεια μίας ζεστής 
ημέρας μπορεί να ανέβει γρήγορα και αρκε-
τά υψηλά ώστε να προκαλέσει σημαντικό 
κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε ανθρώ-
πους και κατοικίδια.

• Πριν αφήσετε το αυτοκίνητο, επιβεβαιώστε 
ότι αυτό συγκρατείται από το χειρόφρενο ή 
το σαζμάν.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μην ξεκινάτε την οδήγηση ενώ είναι δεμένο το 
χειρόφρενο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέ-
σει υπερθέρμανση του χειρόφρενου ή μείωση 
της αποτελεσματικότητάς του και πρόκληση 
ατυχήματος.

• Εάν οδηγήσετε το αυτοκίνητο χωρίς να λύσετε 
το χειρόφρενο θα ακουστεί ένας βομβητής. 
∆είτε το «Βομβητές υπενθύμισης» στο κεφά-
λαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

• Την στιγμή που δένεται ή λύνεται το Ηλεκτρικό 
Χειρόφρενο θα ακουστεί ένας ήχος λειτουργί-
ας από την κάτω πλευρά του πίσω καθίσμα-
τος. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδει-
κνύει μία δυσλειτουργία.

• Όταν δένεται και λύνεται συχνά το  Ηλεκτρικό 
Χειρόφρενο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα τότε αυτό μπορεί να μην λειτουργήσει προ-
κειμένου να προστατέψει το σύστημα του χει-
ρόφρενου από την υπερθέρμανση. Εάν προ-
κύψει αυτό, λειτουργήστε πάλι τον διακόπτη 
του Ηλεκτρικού Χειρόφρενου αφού περιμένε-
τε για περίπου 1 λεπτό.

• Το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο μπορεί να ελευθε-
ρωθεί μόνο με τον διακόπτη  παροχής στην 
θέσηΟΝ.

• Εάν το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο πρέπει να δεθεί 
σε περίπτωση ανάγκης ενώ οδηγείτε, τραβήξ-
τε επάνω και κρατήστε τον διακόπτη του χει-
ρόφρενου. Όταν αφήσετε τον διακόπτη του 
χειρόφρενου τότε αυτό θα λυθεί.

• Όταν τραβάτε επάνω το διακόπτη του ηλεκτρι-
κού χειρόφρενου ενώ οδηγείτε, το χειρόφρενο 
θα δεθεί και θα ηχήσει ένας βομβητής. Το εν-
δεικτικό φως του χειρόφρενου θα ανάψει στον 
μετρητή και στον διακόπτη του χειρόφρενου. 
Αυτό δεν δηλώνει δυσλειτουργία. Τα ενδεικτι-
κά φώτα του ηλεκτρικού χειρόφρενου στον 
μετρητή και στον διακόπτη του χειρόφρενου 
θα σβήσουν όταν το χειρόφρενο λυθεί.

• Όταν τραβάτε επάνω τον διακόπτη του Ηλε-
κτρικού Χειρόφρενου με τον διακόπτη παρο-
χής στην θέσηOFF, το ενδεικτικό φως του δια-
κόπτη του χειρόφρενου θα συνεχίσει να ανά-
βει για μία σύντομη χρονική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να παρκάρετε το αυτοκίνητο σε κρύο καιρό, 
πατήστε το κουμπί Ρ (παρκάρισμα) και τοποθε-
τήστε κατάλληλους τάκους τόσο μπροστά όσο 
και πίσω από κάθε τροχό με το Ηλεκτρικό Χειρό-
φρενο λυμένο. Εάν έχετε δέσει το Ηλεκτρικό 
Χειρόφρενο όταν ο καιρός είναι κρύος, το φρέ-
νο μπορεί να παγώσει και να μην μπορεί να λυ-
θεί.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΟΤΑΝ ΡΥΜΟΥΛΚΕΙΤΕ ΤΡΕΙΛΕΡ
Παρακαλούμε σημειώστε τα παρακάτω σημεία για 
να αποφύγετε να κυλίσει το αυτοκίνητο κατά λάθος 
σε έδαφος με κλίση.

• Τραβήξτε και κρατήστε τον διακόπτη του χειρό-
φρενου και πατήστε το πεντάλ του γκαζιού. Το 
χειρόφρενο θα παραμείνει δεμένο και θα απο-

τρέψει οποιαδήποτε τάση για να κυλίσει πίσω το 
αυτοκίνητο στο έδαφος με κλίση.

• Μπορείτε να ελευθερώσετε τον διακόπτη του 
χειρόφρενου αμέσως μόλις το σύστημα 
e-POWER είναι σε θέση να μεταφέρει αρκετή 
ισχύ στους τροχούς.

Ανάλογα με το βάρος του αυτοκινήτου και του τρέ-
ιλερ και το πόσο απότομη είναι κλίση του εδάφους 
μπορεί να υπάρχει η τάση το αυτοκίνητο να κυλίσει 
προς τα πίσω στο έδαφος με κλίση, όταν ξεκινάτε 
από στάση. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό τρα-
βώντας επάνω τον διακόπτη του χειρόφρενου κα-
θώς πατάτε το γκάζι (με τον ίδιο τρόπο όπως το 
συμβατικό χειρόφρενο).
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΡΕΝΟ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η λειτουργία του αυτόματου φρένου συγκράτησης 
διατηρεί την δύναμη του φρεναρίσματος χωρίς να 
χρειάζεται ο οδηγός να πατάει το πεντάλ του φρέ-
νου όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο (για πα-
ράδειγμα στα φανάρια ή σε διασταύρωση). 
Αμέσως μόλις ο οδηγός πατήστε πάλι το πεντάλ 
του γκαζιού η λειτουργία του αυτόματου φρένου 
συγκράτησης απενεργοποιείται και η δύναμη του 
φρεναρίσματος απελευθερώνεται.  Μπορεί να εμ-
φανιστεί στην ένδειξη η κατάσταση του Αυτόματου 
Φρένου Συγκράτησης.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Η λειτουργία του αυτόματου φρένου συγκρά-
τησης δεν είναι σχεδιασμένη να συγκρατεί 
το αυτοκίνητο σε δρόμο με απότομη κλίση ή 
σε δρόμο που γλιστράει. Ποτέ μην χρησιμο-
ποιείτε το αυτόματο φρένο συγκράτησης 
όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε 
δρόμο με απότομη κλίση ή που γλιστράει. 
Εάν δεν το ακολουθήσετε αυτό μπορεί να 
προκληθεί κίνηση του οχήματος.

• Μπορεί επίσης να εμφανιστεί η προειδοποί-
ηση του αυτόματου φρένου συγκράτησης 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου 
για να ζητήσει από τον οδηγό να ανακτήσει 
τον έλεγχο πατώντας το πεντάλ του φρένου.

• Όταν η λειτουργία του αυτόματου φρένου 
συγκράτησης είναι ενεργοποιημένη αλλά 
δεν μπορεί να συγκρατήσει το αυτοκίνητο σε 
στάση, πατήστε το πεντάλ του φρένου για να 
σταματήσετε το αυτοκίνητο. Εάν το αυτοκί-
νητο μετακινηθεί απροσδόκητα λόγω εξωτε-
ρικών συνθηκών, ο βομβητής θα ηχήσει και 
η προειδοποίηση του αυτόματου φρένου 
συγκράτησης μπορεί να εμφανιστεί.

• Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε την λει-
τουργία του αυτόματου φρένου συγκράτησης 
όταν χρησιμοποιείτε αυτόματο πλυντήριο αυ-
τοκινήτων ή ρυμουλκείτε το αυτοκίνητό σας.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον επι-
λογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ (παρκάρισμα) 
και δέστε το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο όταν 
παρκάρετε το αυτοκίνητό σας ή φορτώνετε 
ή ξεφορτώνετε αποσκευές. Εάν δεν το κά-
νετε αυτό μπορεί να προκληθεί απροσδόκη-
τη κίνηση του αυτοκινήτου σας που θα έχει 
σαν αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή ζη-
μιά σε περιουσία.

• Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακά-
τω συνθήκες μπορεί να μην λειτουργήσει το 
Αυτόματο φρένο συγκράτησης. Ζητήστε τον 
έλεγχο του συστήματος από εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο NISSAN η εξειδικευμένο συ-
νεργείο άμεσα. Εάν δεν χειριστείτε το αυτο-
κίνητο σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες, θα 
μπορούσε να προκληθεί απροσδόκητη κίνη-
ση του αυτοκινήτου σας που θα έχει σαν 
αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά σε 
περιουσία.
- Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.
- Το ενδεικτικό φως του διακόπτη του αυτό-
ματου φρένου συγκράτησης δεν ανάβει 
όταν πατάτε τον διακόπτη.

• Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει σε έδαφος 
με κλίση, πατήστε σταθερά το πεντάλ του 
φρένου έως ότου να ανάψει το ενδεικτικό 
φως (πράσινο) του Αυτόματου Φρένου Συ-
γκράτησης.

• λειτουργία του Αυτόματου φρένου συγκρά-
τησης δεν θα ενεργοποιηθεί εάν ανάβει το 
ενδεικτικό φως ολίσθησης, το ενδεικτικό 
φως του Ηλεκτρικού Χειρόφρενου, το προ-
ειδοποιητικό φως του συστήματος των Φρέ-
νων (κίτρινο), ή το κύριο προειδοποιητικό 
φως και εμφανίζεται το προειδοποιητικό 
μήνυμα [Chassis Control System Fault See 
Owner’s Manual] (σφάλμα συστήματος 
Ελέγχου Αμαξώματος, δείτε το βιβλίο οδηγι-
ών χρήσης).

Η λειτουργία του Αυτόματου Φρένου Συγκράτησης 
γίνεται εφαρμόζοντας επαρκή δύναμη φρεναρίσμα-
τος για να συγκρατηθεί το αυτοκίνητο στην θέση 
του και έτσι υπάρχουν περιπτώσεις που η λειτουρ-
γία συγκράτησης παραμένει ακόμη και εάν πατάτε 
το πεντάλ του γκαζιού για να κινήσετε το όχημα. Σε 
αυτή την περίπτωση σας συνιστούμε να πατήσετε 
πρώτα το πεντάλ του φρένου και μετά να σβήσετε 
τον διακόπτη του Αυτόματου Φρένου Συγκράτησης. 
Αυτό θα ακυρώσει την λειτουργία συγκράτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν διατηρείτε την δύναμη φρεναρίσματος για 
να κρατήσετε το όχημα σε στάση, μπορεί να 
ακουστεί ένας θόρυβος. Αυτό δεν είναι δυσλει-
τουργία.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ / ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πώς να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του 
αυτόματου φρένου συγκράτησης

1. Με τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ, πατή-
στε τον διακόπτη του αυτόματου φρένου συ-
γκράτησης (1). Ανάβει το ενδεικτικό φως στον 
διακόπτη του αυτόματου φρένου συγκράτησης.

2. Όταν η λειτουργία του αυτόματου φρένου συ-
γκράτησης είναι σε κατάσταση αναμονής, ανά-
βει η ένδειξη του  Αυτόματου Φρένου Συγκράτη-
σης (λευκή).
Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του 
αυτόματου φρένου συγκράτησης, χρειάζεται να 
πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες.
• Έχει δεθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.
• Έχει λυθεί το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο.
•  Ο επιλογέας ταχυτήτων δεν είναι στην θέση Ρ
•  Το αυτοκίνητο δεν είναι σταθμευμένο σε έδα-
φος με μεγάλη κλίση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία του αυτόματου φρένου ανάγκης δια-
τηρεί την τελευταία κατάσταση ακόμη και εάν 
σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τον κινητήρα.

Πώς να απενεργοποιήσετε την λε ιτουργία 
του αυτόματου φρένου συγκράτησης
Όταν ενεργοποιείτε η λειτουργία του αυτόματου 
φρένου συγκράτησης, πατήστε τον διακόπτη του 
για να το απενεργοποιήσετε το ενδεικτικό του φως 
και την λειτουργία του. Για να ακυρώστε την λει-
τουργία του αυτόματου φρένου συγκράτησης ενώ 
η δύναμη φρεναρίσματος διατηρείται από αυτό, 
πατήστε το πεντάλ του φρένου και πατήστε τον δι-
ακόπτη του αυτόματου φρένου συγκράτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι πατάτε σταθερά και κρατάτε το 
πεντάλ του φρένου όταν απενεργοποιείτε την-
λειτουργία του αυτόματου φρένου συγκράτησης

όταν εφαρμόζεται η δύναμη συγκράτησης.
Όταν η λειτουργία του αυτόματου φρένου συ-
γκράτησης απενεργοποιείται θα απελευθερω-
θεί η δύναμη φρεναρίσματος. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει την απροσδόκητη κίνηση του αυτο-
κινήτου και να καταλήξει σε ατύχημα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την 
χρήση του Αυτόματου Φρένου Συγκράτησης δείτε 
τις οδηγίες που τονίζονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Για να διατηρήσετε αυτόματα την δύναμη 
φρεναρίσματος
Με ενεργοποιημένη την λειτουργία του αυτόματου 
φρένου συγκράτησης και αναμμένη την ένδειξη του 
αυτόματου φρένου συγκράτησης (λευκή), πατήστε 
το πεντάλ του φρένου για να σταματήσετε το αυτο-
κίνητο. Ανάβει το ενδεικτικό φως του Αυτόματου 
Φρένου Συγκράτησης (πράσινο). 
Η δύναμη φρεναρίσματος εφαρμόζεται αυτόματα 
χωρίς να πατάτε το πεντάλ του φρένου με το πόδι 
σας. Όταν διατηρείται η δύναμη φρεναρίσματος, 
ανάβει το ενδεικτικό φως συγκράτησης του φρένου 
(πράσινο). ∆είτε τα «Προειδοποιητικά, ενδεικτικά 
φώτα και βομβητές υπενθύμισης» στο κεφάλαιο «2. 
Όργανα και χειριστήρια».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ενδεικτικό φως του Αυτόματου Φρένου Συγκρά-
τησης (πράσινο) δεν θα ανάψει εάν το πεντάλ του 
φρένου δεν είναι πατημένο με αρκετή δύναμη για 
να συγκρατήσει το αυτοκίνητο ή το αφήνετε πολύ 
γρήγορα όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη έχει γίνει πράσινη 
πριν βγάλετε το πόδι σας από το πεντάλ του 
φρένου.

Για να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο από στάση
Με το αυτοκίνητο εκτόςτ ης θέσης Ρ (παρκάρισμα) 
ή N (Νεκρά), πατήστε το πεντάλ του γκαζιού.ενώ 
διατηρείται η δύναμη πέδησης. Η δύναμη πέδησης 
θα απελευθερωθεί αυτόματα για να ξεκινήσει το 
αυτοκίνητο. Το ενδεικτικό φως για το Αυτόματο 
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φρένο συγκράτησης ανάβει (λευκό) και το Αυτόμα-
το φρένο συγκράτησης θα επιστρέψει σε κατάστα-
ση αναμονής.

Παρκάρισμα
Για το μοντέλο με σαζμάν Xtronic:
Όταν το αυτοκίνητο έχει μπει στην Ρ (παρκάρισμα) με 
την δύναμη πέδησης να διατηρείται από το Αυτόματο 
φρένο συγκράτησης, το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο θα 
εφαρμοστεί αυτόματα και η δύναμη πέδησης του Αυ-
τόματου φρένου συγκράτησης θα απελευθερωθεί. 
To ενδεικτικό  φως Αυτόματου φρένου συγκράτησης 
σβήνει. Όταν είναι δεμένο το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο 
με την δύναμη πέδησης να διατηρείται από την λει-
τουργία του Αυτόματου φρένου συγκράτησης, η δύ-
ναμη πέδησης του Αυτόματου φρένου συγκράτησης 
θα απελευθερωθεί. To ενδεικτικό  φως Αυτόματου 
φρένου συγκράτησης σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες, το Ηλεκτρικό 
Χειρόφρενο θα εφαρμοστεί αυτόματα και η δύνα-
μη πέδησης του Αυτόματου φρένου συγκράτη-
σης θα απελευθερωθεί ενώ θα σβήσει και το εν-
δεικτικό φως του Αυτόματου φρένου συγκράτη-
σης.

 - Η δύναμη πέδησης έχει εφαρμοστεί από το Αυ-
τόματο Φρένο Συγκράτησης για 3 λεπτά ή περισ-
σότερο.

 - Το αυτοκίνητο είναι στην θέσηΡ(παρκάρισμα).
 - Έχετε δέσει το Ηλεκτρικό Χειρόφρενο με το 
χέρι.

 - Έχει λυθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.
 - Έχει ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
 - Έχει αλλάξει ο διακόπτης παροχής στην θέση 

OFF.

 - Προκύψει δυσλειτουργία στην λειτουργία του 
Αυτόματου Φρένου Συγκράτησης.

• Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει αλλά η δύναμη 
πέδησης δεν εφαρμόζεται αυτόματα, πατήστε 
σταθερά το πεντάλ του φρένου έως ότου να ανά-
ψει το ενδεικτικό φως (πράσινο) του Αυτόματου 
Φρένου Συγκράτησης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
Το σύστημα της Απομνημόνευσης Θέσης Καθίσμα-
τος Οδηγού έχει δύο λειτουργίες:

• Αποθήκευση μνήμης

• Λειτουργία εισόδου / εξόδου

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Μπορούν να αποθηκευτούν δύο θέσεις για το κάθι-
σμα του οδηγού και τους εξωτερικούς καθρέπτες 
στο Σύστημα Απομνημόνευσης Θέσης Οδηγού. 
Ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες για να χρησιμο-
ποιήσετε το σύστημα της μνήμης.

1. Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού και τους εξω-
τερικούς καθρέπτες στην θέση που θέλετε με 
τον χειρισμό κάθε διακόπτη ρύθμισης. 

2. Πατήστε τον διακόπτη <SET> και μέσα σε 5 
δευτερόλεπτα πατήστε τον διακόπτη μνήμης 
που θέλετε (1 ή 2).

Το ενδεικτικό φως για τον διακόπτη μνήμης που 
πατήσατε θα παραμείνει αναμμένο για περίπου 5 
δευτερόλεπτα αφού έχετε πατήσει τον διακόπτη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟ-
ΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο∆ΗΓΟΥ 
(όπου υπάρχει)

NIC3980
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Όταν η μνήμη έχει αποθηκευτεί στον διακόπτη 
μνήμης (1 ή 2), θα ηχήσει ένας βομβητής.

Εάν η νέα θέση αποθηκευτεί στον ίδιο διακόπτη 
μνήμης, θα διαγραφεί η προηγούμενη μνήμη.

Επιβεβαίωση της αποθήκευσης της μνήμης
Πατήστε τον διακόπτη <SET>. Εάν η κεντρική μνή-
μη δεν έχει αποθηκευτεί, το ενδεικτικό φως θα ανά-
ψει για περίπου 0.5 δευτερόλεπτα. Όταν η μνήμη 
έχει μία αποθηκευμένη θέση, το ενδεικτικό φως θα 
παραμείνει αναμμένο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Επιλέγοντας την απομνημονευμένη θέση
1. Σταματήστε το όχημα σε ασφαλές σημείο και 
δέστε το χειρόφρενο.

2. Πατήστε τον διακόπτη μνήμης (1 ή 2) τελείως 
για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Το κάθισμα του οδηγού θα κινηθεί στην απομνη-
μονευμένη θέση με τον ενδεικτικό φως να ανα-
βοσβήνει και μετά το φως θα παραμείνει αναμ-
μένο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία του συστήματος
Το σύστημα της αυτόματης θέσης του καθίσματος 
του οδηγού δεν θα λειτουργήσει ή θα σταματήσει 
να λειτουργεί στις παρακάτω συνθήκες:

• Όταν το αυτοκίνητο κινείται.
• Όταν γίνεται χειρισμός του διακόπτη ρύθμισης 
στο κάθισμα του οδηγού ενώ λειτουργεί το σύστη-
μα της Απομνημόνευσης της Θέσης του Οδηγού.

• Όταν ο διακόπτης μνήμης 1 ή 2 πατηθεί για λι-
γότερο από 1 δευτερόλεπτο.

• Όταν το κάθισμα έχει ήδη μετακινηθεί στην απο-
μνημονευμένη θέση.

• Όταν δεν έχει αποθηκευτεί καμία θέση στον δια-
κόπτη μνήμης.

• Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί από 
την θέση Ρ (παρκάρισμα) σε οποιαδήποτε άλλη 
θέση

Σύνδεση του προφίλ του χρήστη σε μία θέση 
μνήμης αποθήκευσης (μοντέλα με σύστημα 
πλοήγησης)
Το προφίλ του χρήστη μπορεί να συνδεθεί σε μία 
θέση μνήμης αποθήκευσης με την ακόλουθη διαδι-
κασία.

1. Αλλάξτε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ 
ενώ έχετε το καταχωρημένο στο αυτοκίνητο με 
λειτουργία προφίλ χρήστη Έξυπνο Κλειδί μαζί 
σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το άλλο Έξυπνο Κλειδί είναι 
χώρια. ∆ιαφορετικά το αυτοκίνητο μπορεί να 
εντοπίσει το λάθος Έξυπνο Κλειδί.

2. Ρυθμίστε την θέση του καθίσματος του οδηγού 
και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

3. Σβήστε τον διακόπτη παροχής.

Την επόμενη φορά που θα κάνετε είσοδο (επιλέγο-
ντας τον χρήστη στην οθόνη) αφού ανοίξετε τον 
διακόπτη της μίζας ενώ έχετε το Έξυπνο Κλειδί, το 
σύστημα θα ρυθμίσει αυτόματα την θέση οδήγησης 
που έχει απομνημονεύσει. (∆είτε το ξεχωριστό βι-
βλίο οδηγιών χρήσης NissanConnect).

Σύνδεση ενός Έξυπνου Κλειδιού με μια θέση 
μνήμης (μοντέλα χωρίς σύστημα πλοήγησης)
Κάθε Έξυπνο Κλειδί μπορεί να συνδεθεί σε μια 
θέση μνήμης (διακόπτης μνήμης 1 και 2) με την ακό-
λουθη διαδικασία.

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 στην «Αποθήκευση 
Μνήμης» πιο πριν για να αποθηκευτεί η θέση της 
μνήμης.

2. Το ενδεικτικό φως στον διακόπτη μνήμης που πα-
τήσατε θα ανάψει. Ενώ το ενδεικτικό φως είναι 
αναμμένο για 5 δευτερόλεπτα, πατήστε το κου-
μπί  και το κουμπί  στο Έξυπνο Κλειδί 
διαδοχικά. Τα αλάρμ θα αναβοσβήσουν και το 
ενδεικτικό φως του διακόπτη της συνδεμένης 
μνήμης θα αναβοσβήσει δύο φορές. Μετά το εν-
δεικτικό φως σβήνει και το Έξυπνο Κλειδί έχει 
συνδεθεί στην ρύθμιση αυτής της μνήμης.

Από την στιγμή που έχει συνδεθεί, όταν ο διακό-
πτης της μίζας είναι σβηστός, πατώντας το κουμπί 

 στο Έξυπνο Κλειδί θα μετακινηθεί το κάθισμα 
του οδηγού και οι εξωτερικοί καθρέπτες στην θέση 
του συνδεμένου διακόπτη μνήμης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Εάν αποθηκευτεί μία καινούργια θέση μνήμης 
στον διακόπτη, τότε το Έξυπνο Κλειδί θα συν-
δεθεί στη νέα θέση και θα διαγράψει την προ-
ηγούμενη θέση.

• Η λειτουργία συνδεμένης μνήμης μπορεί να 
ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησι-
μοποιώντας την ρύθμιση [I-Key Link] στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου. ∆είτε 
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τις «Ρυθμίσεις».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ / ΕΞΟ∆ΟΥ
Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε το κάθι-
σμα του οδηγού να μετακινείται αυτόματα. Αυτό 
επιτρέπει στον οδηγό να μπει και να βγει από το 
κάθισμά του πιο εύκολα.

Λειτουργία
Το κάθισμα του οδηγού θα κινηθεί προς τα πίσω:

• Όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού και ο 
διακόπτης παροχής είναι στην θέση OFF.

• Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση OFF 
με ανοικτή την πόρτα του οδηγού.

Το κάθισμα του οδηγού θα επιστρέψει στην προη-
γούμενη θέση:

• Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στη θέση ΟΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κάθισμα του οδηγού δεν θα επιστρέψει στην 
προηγούμενη θέση εάν χειριστείτε τον διακόπτη 
του καθίσματος ενώ αυτό είναι στην θέση εξόδου.

Η λειτουργία εισόδου / εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί 
ή να ακυρωθεί από τις ρυθμίσεις στην οθόνη πληρο-
φοριών του αυτοκινήτου, κάνοντας τα παρακάτω:

• Πατήστε τα κουμπιά  και  στο τιμόνι 
έως ότου να εμφανιστεί το μενού Ρυθμίσεων 
(Settings) στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου 
και πατήστε το κουμπί <ΟΚ>.

• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  στο 
τιμόνι για να τονίσετε το [Vehicle Settings] 

(ρυθμίσεις αυτοκινήτου) και πατήστε το κουμπί 
<ΟΚ>.

• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  στο 
τιμόνι για να τονίσετε το [Driving Position] (θέση 
οδήγησης) και πατήστε το κουμπί <ΟΚ>.

• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  στο 
τιμόνι για να τονίσετε το [Exit Seat Slide] 
(μετακίνηση καθίσματος στην έξοδο) και 
πατήστε το κουμπί <ΟΚ>.

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη κύλισης για να ενεργο-
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία [Exit 
Seat Slide] (μετακίνηση καθίσματος στην έξοδο).

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην ρυθμίζετε το τιμόνι ενώ οδηγείτε. Μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου 
και να προκαλέσετε ατύχημα.

• Μην ρυθμίζετε το τιμόνι πιο κοντά από ότι 
είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία 
του τιμονιού και την άνεσή σας. Ο αερόσα-
κος του οδηγού ανοίγει με μεγάλη δύναμη. 
Εάν δεν φοράτε την ζώνη ασφαλείας, γέρνε-
τε μπροστά, κάθεστε στο πλάι ή εκτός θέσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, είστε σε μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε πε-
ρίπτωση σύγκρουσης. Μπορεί επίσης να λά-
βετε σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματι-
σμούς από τον αερόσακο εάν ακουμπάτε 
πάνω του όταν ανοίξει. Να κάθεστε πάντα 
καλά πίσω στο κάθισμα και όσο γίνεται πιο 
μακριά από το τιμόνι. Να χρησιμοποιείτε πά-
ντα τις ζώνες ασφαλείας.

ΤΙΜΟΝΙ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τραβήξτε τον μοχλό ασφάλισης (1) κάτω και ρυθμί-
στε το τιμόνι στην θέση που θέλετε επάνω, κάτω, 
εμπρός ή πίσω στην θέση που θέλετε. Σπρώξτε τον 
μοχλό κλειδώματος σταθερά πάνω για να κλειδώσει 
το τιμόνι στην θέση που επιλέξατε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αποθηκεύσετε το σκιάδιο πριν το γυρίσετε 
στην αρχική του θέση.

1. Για να μειώσετε την αντανάκλαση μπροστά σας, 
μετακινήστε το κυρίως σκιάδιο προς τα κάτω.

2. Για να μειώσετε την αντανάκλαση στο πλάι, 
βγάλτε το κυρίως σκιάδιο από την κεντρική στή-
ριξή του και μετακινήστε το στο πλάι.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

(1) Θέση νύχτας

(2) Θέση ημέρας

Η θέση νύχτας (2) θα μειώσει την αντανάκλαση των 
προβολέων των αυτοκινήτων που σας ακολουθούν 
στον καθρέπτη σας την νύχτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε την θέση νύχτας (2) μόνο όταν 
είναι απαραίτητο γιατί μειώνεται ελαφρώς η 
ορατότητα.

WAD0127XZ

ΣΚΙΑ∆ΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

NIC3968
SPA2143Ζ
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ (όπου υπάρχει)

Ο εσωτερικός καθρέπτης είναι σχεδιασμένος ώστε 
να ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με την αντανά-
κλαση των φώτων του αυτοκινήτου που σας ακο-
λουθεί πάνω στον αισθητήρα (C).

Ο αυτόματος εσωτερικός καθρέπτης χωρίς αντανα-
κλάσεις θα λειτουργήσει όταν ο διακόπτης της μί-
ζας είναι στην θέση ACC ή ΟΝ. Το φως (Α) δείχνει 
ότι το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Ο αυτόματος εσωτερικός καθρέπτης χωρίς αντανα-
κλάσεις μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το 
κουμπί παροχής (Β). Το φως (Α) θα σβήσει για να 
δείξει την απενεργοποίηση του συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καλύπτετε τον αισθητήρα, κρεμάτε αντι-
κείμενα ή ψεκάζετε καθαριστικό κατευθείαν 
στον καθρέπτη. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
μειωθεί η ευαισθησία του αισθητήρα και δεν θα 
λειτουργεί σωστά ο καθρέπτης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ελέγξτε την θέση όλων των καθρεπτών πριν 
ξεκινήσετε. Εάν τους ρυθμίζετε ενώ οδηγεί-
τε μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας.

• Τα αντικείμενα που εμφανίζονται στους 
εξωτερικούς καθρέπτες είναι πιο κοντά από 
ότι φαίνεται σε αυτούς.

• Ποτέ μην ακουμπάτε τους εξωτερικούς κα-
θρέπτες όσο είναι σε κίνηση. Εάν το κάνετε 
μπορεί να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας ή 
να κάνετε ζημιά στον καθρέπτη.

• Ποτέ μην οδηγείτε με διπλωμένους τους 
εξωτερικούς καθρέπτες. Αυτό μειώνει την 
ορατότητα προς τα πίσω και μπορεί να προ-
κληθεί ατύχημα.

Ρύθμιση – τηλεχειρισμός (όπου υπάρχει):
Επιλέξτε τον αριστερό ή τον δεξιό εξωτερικό κα-
θρέπτη χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο διακόπτη 
επιλογής (1) (θα αλλάξει το ενδεικτικό φως (Α) στον 
διακόπτη που έχετε επιλέξει), στην συνέχεια ρυθμί-
στε τον καθρέπτη στην θέση που θέλετε πατώντας 
το χειριστήριο όπως φαίνεται στην εικόνα (2).

∆ίπλωμα καθρέπτη - Χειροκίνητος τύπος:
Μετακινήστε τον καθρέπτη της πόρτας προς τα 
μέσα για να τον διπλώσετε.

∆ίπλωμα καθρέπτη - Ηλεκτρικός τύπος (όπου 
υπάρχει):
Οι εξωτερικοί καθρέπτες διπλώνουν αυτόματα όταν 
πατηθεί το κουμπί για το δίπλωμα του εξωτερικού 
καθρέπτη (3). Για να ξεδιπλώσει, πατήστε πάλι τον 
διακόπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο καθρέπτης έχει χάσει την αρχική του ρύθμι-
ση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για 
να τον επαναφέρετε:
1. ∆ιπλώστε τον καθρέπτη για να τον κλείσετε ηλε-
κτρονικά, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.

2. Περιμένετε έως ότου ακουστεί ένας δυνατός 
θόρυβος από τον καθρέπτη ο οποίος επιβεβαιώ-
νει ότι ο καθρέπτης έχει κλειδώσει.

3. Ξεδιπλώστε τον καθρέπτη ηλεκτρονικά, χρησι-
μοποιώντας τον διακόπτη.

4. Ρυθμίστε τον καθρέπτη στην σωστή γωνία οδή-
γησης, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρύθμι-
σης. ∆είτε το «Ρύθμιση – Ηλεκτρικός καθρέ-
πτης» πιο πριν.

ΝΡΑ1273

NIC3995
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∆ίπλωμα καθρέπτη – Αυτόματο δίπλωμα 
(όπου υπάρχει)
Οι εξωτερικοί καθρέπτες ξεδιπλώνουν αυτόματα 
όταν ανοίξετε τον διακόπτη της μίζας ή όταν ξεκλει-
δώσουν οι πόρτες του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιή-
στε το μενού καθρεπτών [Mirrors] στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών του Αυτοκινήτου για να επιλέξετε την 
στιγμή που οι καθρέπτες θα διπλώνουν ή θα ξεδι-
πλώνουν αυτόματα. Μπορείτε επίσης να απενεργο-
ποιήσετε την λειτουργία αυτόματου διπλώματος. 
∆είτε το [Mirror Fold] (δίπλωμα καθρέπτη) στο κε-
φάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί διπλώ-
ματος εξωτερικών καθρεπτών για να προσπερά-
σετε την λειτουργία αυτόματου διπλώματος.

Αντίστροφη κίνηση διπλώματος προς τα 
κάτω (όπου υπάρχει)
Όταν κάνετε όπισθεν με το αυτοκίνητο, ο δεξιός ή ο 
αριστερός εξωτερικός καθρέπτης θα γυρίσει αυτό-
ματα προς τα κάτω για να σας δώσει καλύτερη ορα-

τότητα προς τα πίσω.
1. Βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέση ΟΝ.
2. Βάλτε την R (όπισθεν).
3.  Επιλέξτε τον δεξιό ή τον αριστερό εξωτερικό κα-
θρέπτη με χειρισμό του διακόπτη για την ρύθμιση 
των καθρεπτών.

4.  Η επιφάνεια του επιλεγμένου εξωτερικού καθρέ-
πτη κάνει κλίση προς τα κάτω.

Όταν έχει προκύψει κάποια από τις παρακάτω συν-
θήκες, η επιφάνεια του εξωτερικού καθρέπτη θα 
επιστρέψει στην αρχική της θέση:
•  Ο επιλογέας ταχυτήτων βγει από την θέση R (όπι-
σθεν).

•  Η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβεί τα 8 χλμ/
ώρα (5 ΜΡΗ).

•  Σταματήσετε την επιλογή του επιλεγμένου εξωτε-
ρικού καθρέπτη με την χρήση του διακόπτη ελέγ-
χου εξωτερικού καθρέπτη.

• Ο διακόπτης παροχής αλλάξει στην θέση OFF.
• Το σύστημα e-POWER είναι σταματημένο.

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΚΙΑ∆ΙΟΥ

Αριστεροτίμονο μοντέλο

∆εξιοτίμονο μοντέλο

Για να χρησιμοποιήσετε τον καθρέπτη στο σκιάδιο, 
ανοίξτε προς τα κάτω το σκιάδιο και ανασηκώστε το 
κάλυμμα.

Το φως πάνω από το σκιάδιο θα ανάψει όταν ανοί-
ξετε το κάλυμμα του σκιαδίου.

Όταν κλείσετε το σκιάδιο το φως θα σβήσει.

Τα φώτα θα σβήσουν επίσης μετά από μία χρονι-
κή περίοδο όταν τα φώτα έχουν παραμείνει αναμ-
μένα, προκειμένου να προστατέψουν την μπατα-
ρία από την αποφόρτισή της.

ΝIC4119

ΝPA842Ζ

ΝΡΑ910Ζ
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην ρυθμίζετε το καλοριφέρ, το air 
conditioner ή το ηχοσύστημα όσο οδηγείτε, 
για να μην αποσπάται η προσοχή σας από 
την οδήγηση.

• Εάν παρατηρήσετε σπίθες, καπνό, αιθάλη ή 
φωτιά σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο 
και αποτανθείτε στο πλησιέστερο εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο. Εάν αδιαφορήσετε για τέ-
τοιου είδους καταστάσεις μπορεί να οδηγη-
θείτε σε ατύχημα, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα όταν δεν λειτουργεί ο κινη-
τήρας του αυτοκινήτου για να αποφύγετε το 
άδειασμα της μπαταρίας. 

ΟΘΟΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 
(όπου υπάρχει)

WAE0334X

(1) Κουμπί κάμερας

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και 
οδηγίες για την σωστή χρήση της οθόνης οπι-
σθοπορείας θα μπορούσε να προκληθεί σοβα-
ρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Η κάμερα οπισθοπορείας διευκολύνει αλλά-
δεν υποκαθιστά την διαδικασία σωστής οπι-

σθοπορείας. Να γυρίζετε πάντα το κεφάλι 
σας και να ελέγχετε οπτικά ότι είναι ασφα-
λές να κινηθείτε προς τα πίσω πριν προχω-
ρήσετε. Να κινήστε πάντα αργά.

• Το σύστημα είναι σχεδιασμένο σαν βοήθεια 
στον οδηγό ώστε να δείχνει τα μεγάλα στα-
θερά αντικείμενα κατευθείαν πίσω από το 
αυτοκίνητο για να βοηθήσει να αποτραπεί 
ζημιά στο αυτοκίνητο.
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• Οι γραμμή καθοδήγησης απόστασης και 
πλάτους αυτοκινήτου θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται μόνο σαν αναφορά όταν το αυ-
τοκίνητο είναι σε ασφαλτοστρωμένη επιφά-
νεια. Η απόσταση που βλέπετε στην οθόνη 
είναι μόνο για αναφορά και μπορεί να είναι 
διαφορετική από την πραγματική απόσταση 
ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τα αντικείμενα 
που εμφανίζονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει ένα διαφανές πλαστικό κάλυμμα πάνω 
από την κάμερα. Μην γρατσουνίσετε το κάλυμ-
μα όταν καθαρίζετε την βρωμιά ή το χιόνι από 
αυτό.

 Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην όπισθεν (R) 
το σύστημα της οθόνης οπισθοπορείας σας δίνει 
αυτόματα την εικόνα από το πίσω μέρος του αυτο-
κινήτου. 

Όσο η οθόνη οπισθοπορείας είναι ενεργή συνεχίζει 
να ακούτε το ραδιόφωνο.

Η Οθόνη Οπισθοπορείας χρησιμοποιεί μία κάμερα 
(1) που βρίσκεται πάνω από τον αριθμό κυκλοφορί-
ας του αυτοκινήτου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
Όταν ο διακόπτης της μίζας είναι ανοικτός, βάλτε 
την όπισθεν (R) για να λειτουρ γήσει η οθόνη οπι-
σθοπορείας.

ΠΩΣ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ

Εμφανίζονται στην οθόνη οι γραμμές καθοδήγησης 
που δείχνουν το πλάτος του αυτοκινήτου και τις 
αποστάσεις από αντικείμενα με αναφορά στην 
γραμμή του προφυλακτήρα (Α). 

Γραμμές καθοδήγησης απόστασης:

∆είχνουν την απόσταση από το αμάξωμα του αυτο-
κινήτου.

(1) Περίπου 0,5 μέτρα – κόκκινο

(2) Περίπου 1 μέτρο – κίτρινο

(3) Περίπου 2 μέτρα – πράσινο

(4) Περίπου 3 μέτρα – πράσινο

Γραμμές καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου (5)

∆είχνει το πλάτος του αυτοκινήτου όταν κάνει όπι-
σθεν.

Γραμμές προβλεπόμενης πορείας (6):
∆είχνει την προβλεπόμενη πορεία όταν κάνετε όπι-
σθεν. Οι γραμμές προβλεπόμενης πορείας θα εμ-
φανιστούν στην οθόνη όταν το αυτοκίνητο είναι 
στην όπισθεν (R) και γυρίσετε το τιμόνι. Οι γραμμές 
προβλεπόμενης πορείας θα μετακινηθούν ανάλογα 
με το πόσο θα γυρίσετε το τιμόνι και δεν θα εμφανί-
ζονται όταν το τιμόνι είναι σε ευθεία θέση.

Η γραμμές καθοδήγησης πλάτους του αυτοκινήτου 
και το πλάτος των γραμμών προβλεπόμενης πορεί-
ας είναι πιο ευρείς από το πραγματικό πλάτος και 
την πορεία.

∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ-
ΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Οι γραμμές καθοδήγησης που εμφανίζονται και οι 
θέσεις τους πάνω στο έδαφος είναι για την κατά 
προσέγγιση αναφορά μόνο. Τα αντικείμενα στις 
ανηφορικές ή τις κατηφορικές επιφάνειες ή τα αντι-
κείμενα που προεξέχουν θα βρίσκονται στην πραγ-
ματικότητα σε αποστάσεις διαφορετικές από αυτές 
που εμφανίζονται στην οθόνη, σε σχέση με τις 
γραμμές καθοδήγησης (δείτε τις φωτογραφίες). 
Όταν έχετε αμφιβολίες, γυρίστε τριγύρω για να δεί-
τε τα αντικείμενα καθώς κάνετε όπισθεν ή παρκάρε-
τε και βγείτε από το αυτοκίνητο για να δείτε την 
θέση των αντικειμένων πίσω από το αυτοκίνητο.NIC4107

NAA1452
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Κάνοντας όπισθεν σε απότομη ανηφόρα
Όταν κάνετε όπισθεν σε ανηφόρα, οι γραμμές κα-
θοδήγησης απόστασης και οι γραμμές του πλάτους 
του αυτοκινήτου εμφανίζονται πιο κοντά από την 
πραγματική απόσταση. Για παράδειγμα η οθόνη 
δείχνει 1 μέτρο στο σημείο (Α) αλλά η πραγματική 
απόσταση του 1 μέτρου στην ανηφόρα είναι στην 
θέση (Β). Σημειώστε ότι οποιοδήποτε αντικείμενο 
στην ανηφόρα φαίνεται πιο μακριά από ότι είναι.

Κάνοντας όπισθεν σε κατηφόρα
Όταν κάνετε όπισθεν σε κατηφόρα, οι γραμμές κα-
θοδήγησης απόστασης και οι γραμμές του πλάτους 
του αυτοκινήτου εμφανίζονται πιο μακριά από την 
πραγματική απόσταση. Για παράδειγμα, η οθόνη δεί-
χνει το 1 μέτρο στο σημείο (Α) αλλά η πραγματική 
απόσταση του 1 μέτρου στην κατηφόρα είναι στην 
θέση (Β). Σημειώστε ότι οποιοδήποτε αντικείμενο 
στην κατηφόρα φαίνεται πιο κοντά από ότι είναι.

Κάνοντας όπισθεν κοντά σε ένα αντικείμενο 
που προεξέχει

Οι προβλεπόμενες γραμμές πορείας (Α) δεν ακου-
μπάνε το αντικείμενο στην οθόνη. Ωστόσο το αυτο-
κίνητο μπορεί να χτυπήσει το αντικείμενο εάν αυτό 
προεξέχει πάνω από την πραγματική πορεία κίνη-
σης.

ΝΑΑ2076 ΝΑΑ2077 ΝΑΑ1349
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Κάνοντας όπισθεν πιο κοντά σε ένα 
αντικείμενο που προεξέχει
Η θέση (C) εμφανίζεται στην οθόνη πιο μακριά από 
την θέση (Β). Ωστόσο η θέση (C) είναι στην πραγμα-
τικότητα στην ίδια απόσταση με την θέση (Α). το 
αυτοκίνητο μπορεί να χτυπήσει το αντικείμενο όταν 
μετακινήστε προς την θέση (Α) εάν το αντικείμενο 
προεξέχει πάνω στην πραγματική πορεία κίνησης.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν έχετε αντικαταστήσει τα ελαστικά με 
άλλα διαφορετικού μεγέθους, οι γραμμές 
προβλεπόμενης πορείας μπορεί να εμφανί-
ζονται λάθος.

• Σε δρόμους καλυμμένους με χιόνι που γλι-
στρούν μπορεί να υπάρχει διαφορά ανάμε-
σα στις προβλεπόμενες γραμμές πορείας 
και την πραγματική πορεία.

• Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί ή αδειάσει, οι 
γραμμές προβλεπόμενης πορείας μπορεί 
να μην εμφανίζονται σωστά. Εάν συμβεί 
αυτό κάντε την ακόλουθη διαδικασία:

-  Γυρίστε το τιμόνι από την θέση κλειδώμα-
τος στην θέση ξεκλειδώματος ενώ λειτουρ-
γεί το σύστημα e-POWER.

-  Οδηγήστε το αυτοκίνητο σε ευθεία για πε-
ρισσότερα από 5 λεπτά.

• Όταν το τιμόνι έχει γυριστεί με τον διακόπτη 
παροχής στην θέση ON οι γραμμές πρόβλε-
ψης πορείας μπορεί να εμφανίζονται λάθος.

1. Ελέγξτε οπτικά ότι ο χώρος στάθμευσης είναι 
ασφαλής, πριν παρκάρετε το αυτοκίνητο.

2. Η πίσω άποψη του αυτοκινήτου εμφανίζεται 
στην οθόνη (Α) όταν βάλετε την όπισθεν (R).

ΝΑΑ2078
NIC4108
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3. Κάντε αργά όπισθεν ρυθμίζοντας το τιμόνι ώστε 
οι γραμμές προβλεπόμενης πορείας (Β) να 
μπουν στην θέση στάθμευσης (C).

4. Κάντε χειρισμό του τιμονιού για να φέρετε τις 
γραμμές καθοδήγησης πλάτους του αυτοκινή-
του (D) παράλληλα με τον χώρο στάθμευσης (C) 
ενώ κάνετε αναφορά στις γραμμές προβλεπόμε-
νης πορείας.

5. Όταν το αυτοκίνητο έχει παρκάρει στον χώρο 
τελείως, πατήστε το κουμπί παρκαρίσματος (Ρ) 
και δέστε το χειρόφρενο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
Για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα της οθόνης οπι-
σθοπορείας χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις που πε-
ριγράφονται στο ξεχωριστό βιβλίο οδηγιών χρήσης 
του NissanConnect.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην κάνετε καμία από τις ρυθμίσεις της οθόνης 
ενώ κινείται το αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
δέσει το χειρόφρενο.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Πατώντας το κουμπί <CAMERA> ενώ το αυτοκίνητο 
είναι στην όπισθεν (R), μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
και να απενεργοποιήσετε τις γραμμές προβλεπόμε-
νης πορείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος της οθόνης οπισθοπορείας. Εάν δεν 
χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με αυτούς 
τους περιορισμούς του συστήματος θα μπορούσε 
να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα δεν μπορεί να περιορίσει τελεί-
ως τα τυφλά σημεία και μπορεί να μην εμφα-
νίσει κάθε αντικείμενο.

NIC4109

• ∆εν μπορείτε να δείτε τις περιοχές κάτω 
από τον προφυλακτήρα και στις γωνίες του 
στην οθόνη οπισθοπορείας λόγω περιορι-
σμού της κλίμακας θέασης. Το σύστημα δεν 
θα εμφανίσει μικρά αντικείμενα κάτω από 
τον προφυλακτήρα και μπορεί να μην εμφα-
νίσει αντικείμενα που είναι κοντά στον προ-
φυλακτήρα ή πάνω στο έδαφος.

• Τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθό-
νη οπισθοπορείας διαφέρουν από την 
πραγματική τους απόσταση γιατί χρησιμο-
ποιείται ευρυγώνιος φακός. 

• Τα αντικείμενα στην οθόνη οπισθοπορείας 
θα εμφανιστούν οπτικά αντίθετα σε σύγκρι-
ση με αυτά που βλέπετε στους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς καθρέπτες.

• Χρησιμοποιήστε τις γραμμές που εμφανίζο-
νται σαν αναφορά. Οι γραμμές επηρεάζο-
νται κατά πολύ από τον αριθμό των επιβα-
τών, την στάθμη του καυσίμου, την θέση του 
αυτοκινήτου, την κατάσταση του δρόμου και 
την κλίση του δρόμου. 

• Βεβαιωθείτε ότι η πίσω πόρτα έχει κλείσει 
καλά όταν κάνετε όπισθεν.

• Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στην κάμερα 
οπισθοπορείας. Η κάμερα οπισθοπορείας 
είναι τοποθετημένη πάνω από την πινακίδα 
κυκλοφορίας.

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο με νερό με 
υψηλή πίεση, βεβαιωθείτε ότι δεν ψεκάζετε 
την περιοχή γύρω από την κάμερα. Σε δια-
φορετική περίπτωση το νερό μπορεί να μπει



Οθόνη ενδείξεων, Καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστημα 7

στην μονάδα της κάμερας προκαλώντας 
υγρασία στους φακούς, δυσλειτουργία, φω-
τιά ή βραχυκύκλωμα.

• Μην χτυπάτε την κάμερα. Είναι όργανο 
ακριβείας. Σε διαφορετική περίπτωση μπο-
ρεί να δυσλειτουργεί ή να προκληθεί ζημιά 
που να έχει σαν αποτέλεσμα φωτιά ή βραχυ-
κύκλωμα.

Τα παρακάτω είναι περιορισμοί στην λειτουργία και 
δεν αντιπροσωπεύουν δυσλειτουργία του συστήμα-
τος.

• Όταν η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή ή 
χαμηλή, η οθόνη μπορεί να μην εμφανίζει τα 
αντικείμενα καθαρά.

• Όταν δυνατό φως μπαίνει κατευθείαν στους φα-
κούς της κάμερας, τα αντικείμενα μπορεί να μην 
φαίνονται καθαρά. 

• Μπορεί να εμφανίζονται κάθετες γραμμές στα 
αντικείμενα στην οθόνη. Αυτό συμβαίνει λόγω 
της ισχυρής αντανάκλασης φωτός από τον προ-
φυλακτήρα.

• Η οθόνη μπορεί να αναβοσβήνει κάτω από τον 
φωτισμό φθορίου. 

• Τα χρώματα των αντικειμένων στην οθόνη οπι-
σθοπορείας μπορεί να διαφέρουν κάπως από 
αυτά του πραγματικού αντικειμένου.

• Τα αντικείμενα στην οθόνη μπορεί να μην είναι 
καθαρά σε σκοτεινά μέρη ή την νύχτα.

• Μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση όταν αλλάζετε 
ανάμεσα σε όψεις.

• Εάν βρωμιά, βροχή ή χιόνι καθίσουν στην κάμε-
ρα, η οθόνη οπισθοπορείας μπορεί να μην εμ-
φανίζει καθαρά τα αντικείμενα. Καθαρίστε την 
κάμερα.

• Μην χρησιμοποιείτε κερί αμαξώματος στο πα-
ράθυρο της κάμερας. Σκουπίστε το κερί με κα-
θαρό πανί, βρεγμένο με διάλυμα μαλακού καθα-
ριστικού και νερού.

NIC4107

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη ή δια-
λυτικό για να καθαρίσετε την κάμερα. Θα 
προκληθεί αποχρωματισμός.

• Μην κάνετε ζημιά στην κάμερα καθώς θα 
επηρεαστεί ανεπανόρθωτα και η οθόνη.

Εάν βρωμιά, βροχή ή χιόνι καθίσουν στην κάμερα 
(1), η οθόνη οπισθοπορείας μπορεί να μην εμφανί-
ζει καθαρά τα αντικείμενα. Καθαρίστε την κάμερα 
σκουπίζοντάς την με ένα πανί βρεγμένο σε διάλυμα 
μαλακού απορρυπαντικού και μετά σκουπίστε την 
με ένα στεγνό πανί.
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τους καθρέπτες για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
ασφαλές να κινηθείτε.

• Ο οδηγός είναι πάντα υπεύθυνος για την 
ασφάλεια στην διάρκεια του παρκαρίσματος 
και τις άλλες μανούβρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χαράζετε τους φακούς όταν καθαρίζετε 
την βρωμιά ή το χιόνι μπροστά από την κάμερα.
Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει 
βοήθεια στον οδηγό σε καταστάσεις όπως είναι το 
παρκάρισμα σε κενό χώρο και το παράλληλο παρ-
κάρισμα.
Η οθόνη δείχνει διάφορες απόψεις της θέσης του 
αυτοκινήτου σε μορφή μοιρασμένης οθόνης. ∆εν 
είναι πάντα διαθέσιμες όλες οι απόψεις.

∆ιαθέσιμες απόψεις:
• Άποψη μπροστά
Η άποψη μπροστά από το αυτοκίνητο.

• Άποψη πίσω
Η άποψη από τον χώρο πίσω από το αυτοκίνητο.

• Άποψη από ψηλά
Η περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο.

• Άποψη χώρου μπροστά από το αυτοκίνητο
Η άποψη γύρω και μπροστά από τον πλάι του 
τροχού του συνοδηγού.

• Εμπρός ευρεία άποψη
Μια πιο ευρεία άποψη της άποψης μπροστά

• Πίσω ευρεία άποιψη
Μία πιο ευρεία άποψη της άποψης από το πίσω 
μέρος του αυτοκινήτου

ΟΘΟΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΘΕΑΣΗΣ (IAVM) (όπου υπάρχει)

NIC4260

(1) Κουμπί κάμερας

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις 
και οδηγίες για την σωστή χρήση της οθόνης 
περιμετρικής θέασης (IAVM) θα μπορούσε να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Η Οθόνη Περιμετρικής Θέασης (IAVM) είναι 
ευκολία αλλά δεν είναι υποκατάστατο της σω-
στής λειτουργίας του αυτοκινήτου γιατί έχει

περιοχές όπου δεν φαίνονται τα αντικείμε-
να.  Συγκεκριμένα, οι τέσσερεις γωνίες του 
αυτοκινήτου είναι περιοχές όπου τα αντικεί-
μενα δεν εμφανίζονται πάντα στην άποψη 
από ψηλά ή την άποψη μπροστά ή πίσω. Να 
ελέγχετε πάντα τριγύρω σας οπτικά για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να μετακινη-
θείτε, πριν βάλετε το αυτοκίνητο σε λειτουρ-
γία. Να βάζετε πάντα το αυτοκίνητο σε λει-
τουργία με χαμηλή ταχύτητα. Να ελέγχετε 
πάντα έξω από το παράθυρο και από
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Για να εμφανιστούν οι πολλαπλές απόψεις το σύ-
στημα IAVM χρησιμοποιεί κάμερες (1) που βρίσκο-
νται στην μπροστινή γρύλια, στους εξωτερικούς 
καθρέπτες και μία ακριβώς πάνω από τον αριθμό 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Μην τοποθετείτε τί-
ποτα πάνω στις κάμερες.

 Λειτουργία του συστήματος της Οθόνη 
Περιμετρικής Θέασης (IAVM) 
Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ΟΝ, πα-
τήστε το κουμπί<CAMERA>στο ταμπλό των οργά-
νων ή μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην 
θέση R (όπισθεν) για να βάλετε σε λειτουργία την 
Οθόνη Περιμετρικής Θέασης. 
 Η οθόνη που εμφανίζεται στην Ευφυή Οθόνη Περι-
μετρικής Θέασης θα επιστρέψει αυτόματα στην 
προηγούμενη οθόνη όταν δεν γίνει καμία ενέργεια 
για 3 λεπτά από την στιγμή που το κουμπί 
<CAMERA> πατήθηκε ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων 
είναι σε μία θέση εκτός της R (όπισθεν) .
∆ιαθέσιμες απόψεις

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Η γραμμή καθοδήγησης απόστασης και η 
γραμμή πλάτους αυτοκινήτου θα πρέπει να

χρησιμοποιούνται μόνο για αναφορά μόνο 
όταν το αυτοκίνητο είναι σε ασφαλτοστρω-
μένη, επίπεδη επιφάνεια. Η απόσταση που 
βλέπετε στην οθόνη είναι μόνο για αναφορά 
και μπορεί να διαφέρει από την πραγματική 
απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τα 
αντικείμενα που εμφανίζονται.

• Χρησιμοποιήστε τις γραμμές που εμφανίζο-
νται και την άποψη από ψηλά μόνο για ανα-
φορά. Οι γραμμές και η άποψη από ψηλά 
επηρεάζονται πολύ από τον αριθμό των επι-
βατών, την στάθμη του καυσίμου, την θέση 
του αυτοκινήτου την κατάσταση και την κλί-
ση του δρόμου.

• Εάν τα ελαστικά έχουν αντικατασταθεί με ελα-
στικά διαφορετικού μεγέθους, η γραμμή προ-
βλεπόμενης πορείας και η άποψη από ψηλά 
μπορεί να εμφανίζονται λάθος.

• Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο σε ανηφόρα, τα 
αντικείμενα που βλέπετε στην οθόνη είναι πιο 
μακριά από ότι εμφανίζεται. Όταν οδηγείτε σε 
κατηφόρα, τα αντικείμενα που βλέπετε στην 
οθόνη είναι πιο κοντά από ότι εμφανίζεται. 
Χρησιμοποιήστε τους καθρέπτες ή δείτε μό-
νος σας για να κρίνεται σωστά τις αποστάσεις 
από τα άλλα αντικείμενα. 

• Τα αντικείμενα στην οθόνη θα εμφανιστούν 
οπτικά αντίθετα από ότι τα βλέπετε από τους 
εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέπτη. 

• Χρησιμοποιήστε τους καθρέπτες ή κοιτάξτε 
για να κρίνετε σωστά τις αποστάσεις από τα 
άλλα αντικείμενα.

• Η απόσταση μεταξύ των αντικειμένων που

βλέπετε στην IAVM διαφέρει από την πραγ-
ματική απόσταση επειδή χρησιμοποιούνται 
ευρυγώνιοι φακοί.

• Σε δρόμους καλυμμένους με χιόνι που γλι-
στρούν μπορεί να υπάρξει μία διαφορά ανά-
μεσα στην γραμμή προβλεπόμενης πορείας 
και την γραμμή πραγματικής πορείας.

• Οι γραμμές πλάτους αυτοκινήτου και προ-
βλεπόμενης πορείας είναι πιο φαρδιές από 
το πραγματικό πλάτος της πορείας.

Μπροστινή ή πίσω θέαση:

Μπροστινή άποψη

Άποψη πίσω (παράδειγμα)

ΝΑΑ2075

WAE0538XZ

ΝΑΑ1452
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Στην οθόνη εμφανίζονται οι γραμμές καθοδήγησης 
που δείχνουν το πλάτος του αυτοκινήτου και τις 
αποστάσεις από τα αντικείμενα, με αναφορά στην 
γραμμή αμαξώματος του αυτοκινήτου (Α).

Γραμμές καθοδήγησης απόστασης:
∆είχνει τις αποστάσεις από το αμάξωμα του αυτοκι-
νήτου.
• Κόκκινη γραμμή (1): περίπου 0,5 μέτρα
• Κίτρινη γραμμή (2): περίπου 1 μέτρο
• Πράσινη γραμμή (3): περίπου 2 μέτρα

• Πράσινη γραμμή (4): περίπου 3 μέτρα

Γραμμές καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου (5):

Υποδεικνύουν το πλάτος του αυτοκινήτου.

Γραμμές πρόβλεψης πορείας (6):
Οι γραμμές πρόβλεψης πορείας θα εμφανιστούν 
στην οθόνη όταν γυρίσετε το τιμόνι. Οι γραμμές πρό-
βλεψης πορείας θα μετακινηθούν ανάλογα με το 
πόσο γυρίζετε το τιμόνι και δεν θα εμφανιστούν όταν 
το τιμόνι είναι στην ευθεία θέση μπροστά.
Η άποψη μπροστά δεν θα εμφανίζεται όταν η ταχύτη-
τα του αυτοκινήτου είναι πάνω από τα 10 χλμ/ώρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν η οθόνη εμφανίζει την άποψη μπροστά 
και το τιμόνι γυρίσει περίπου 90 μοίρες ή λιγότε-
ρο από την ουδέτερη θέση, εμφανίζονται τόσο 
η δεξιά όσο και η αριστερή γραμμή πρόβλεψης 
πορείας (6). Όταν το τιμόνι γυρίσει κατά 90 μοί-
ρες ή περισσότερο, μία γραμμή εμφανίζεται 
μόνο στην αντίθετη πλευρά της στροφής.

Άποψη από ψηλά

 Η άποψη από ψηλά εμφανίζει την υπερυψωμένη 
άποψη του αυτοκινήτου βοηθώντας να επιβεβαιω-
θεί η θέση του αυτοκινήτου και η προβλεπόμενη 
πορεία σε μία θέση στάθμευσης .

Η εικόνα του αυτοκινήτου (1) εμφανίζει την θέση 
του οχήματος. Σημειώστε ότι η απόσταση ανάμεσα 
στα αντικείμενα που φαίνεται στην άποψη από 
ψηλά μπορεί να διαφέρει από την πραγματική από-
σταση.

Οι περιοχές ανάμεσα στις απόψεις της κάμερας (2) 
(όπου υπάρχει) φαίνονται μαύρες.

Αφού βάλετε μπροστά τον διακόπτη της μίζας, η μη 
ορατή περιοχή (2) (όπου υπάρχει) τονίζεται κίτρινη 
για λίγα δευτερόλεπτα από την στιγμή που εμφανίζε-
ται η άποψη από ψηλά. Οι δείκτες σε χρώμα κεχρι-
μπαριού (3) εμφανίζονται όταν το ραντάρ είναι κλει-
στό ή δεν είναι διαθέσιμο για την γωνία.

Οι προβλεπόμενες γραμμές πορείας (4) δείχνουν 
την προβλεπόμενη πορεία όταν χειρίζεστε το αυτο-
κίνητο.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Τα αντικείμενα στην άποψη από ψηλά θα εμ-
φανιστούν πιο μακριά από την πραγματική 
τους απόσταση.

• Τα ψηλά αντικείμενα, όπως είναι ένα πεζο-
δρόμιο ή ένα αυτοκίνητο, μπορεί να μην είναι 
σωστά ευθυγραμμισμένα ή να μην εμφανίζο-
νται όταν είναι στο σημείο ένωσης των όψεων.

• Τα αντικείμενα που είναι πάνω από την κά-
μερα δεν μπορούν να εμφανιστούν.

• Η άποψη από ψηλά μπορεί να μην είναι σω-
στά ευθυγραμμισμένη όταν αλλάζει η θέση 
της κάμερας.

• Μία γραμμή στο έδαφος μπορεί να μην είναι 
σωστά ευθυγραμμισμένη και να μην εμφανί-
ζεται ως ευθεία όταν είναι στο σημείο ένω-
σης των όψεων. Η λάθος ευθυγράμμιση θα 
αυξηθεί καθώς η γραμμή απομακρύνεται 
από το αυτοκίνητο.

Εμπρός πλευρική άποψη:

WAE0530XZ

WAE0501XZ
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Γραμμές καθοδήγησης:

Οι γραμμές καθοδήγησης που δείχνουν το κατά προ-
σέγγιση πλάτος του αυτοκινήτου και το μπροστινό 
άκρο του αυτοκινήτου εμφανίζονται στην οθόνη.

Η γραμμή του μπροστινού άκρου του αυτοκινήτου 
(1) εμφανίζει το μπροστινό άκρο του αυτοκινήτου.

Η γραμμή της πλευράς του αυτοκινήτου (2) εμφανί-
ζει το πλάτος του αυτοκινήτου συμπεριλαμβανομέ-
νου του εξωτερικού καθρέπτη.

Οι προεκτάσεις (3) τόσο της μπροστινής (1) όσο και 
της πλευρικής (2) γραμμής εμφανίζονται με πράσι-
νη διακεκομμένη γραμμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το φως του φλας μπορεί να δείχνει σαν την πλευ-
ρική γραμμή του αυτοκινήτου. Αυτό δεν είναι δυ-
σλειτουργία.

Εμπρός- ευρεία / πίσω – ευρεία άποψη

Εμπρός ευρεία άποψη

Πίσω ευρεία άποψη

Ενώ η άποψη μπροστά / η άποψη πίσω δείχνει μία 
κανονική άποψη στις μοιρασμένες οθόνες, η 
εμπρός ευρεία άποψη / πίσω ευρεία άποψη δείχνει 
μία ευρύτερη περιοχή στην οθόνη και επιτρέπει να 
ελέγξετε τις τυφλές γωνίες στην δεξιά και την αρι-
στερή πλευρά.

Γραμμές καθοδήγησης απόστασης(1) - (4):

∆είχνει τις αποστάσεις από το αμάξωμα του αυτοκι-
νήτου.

• Κόκκινη γραμμή (1): περίπου 0,5 μέτρα

• Κίτρινη γραμμή (2): περίπου 1 μέτρο

• Πράσινη γραμμή (3): περίπου 2 μέτρα

• Πράσινη γραμμή (4): περίπου 3 μέτρα

Γραμμές καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου (5):

∆είχνουν το κατά προσέγγιση πλάτος του αυτοκινή-
του.

Γραμμές πρόβλεψης πορείας (6):

Οι γραμμές πρόβλεψης πορείας θα εμφανιστούν 

στην οθόνη όταν γυρίσετε το τιμόνι. Οι γραμμές 
πρόβλεψης πορείας θα μετακινηθούν ανάλογα με 
το πόσο γυρίζετε το τιμόνι και δεν θα εμφανιστούν 
στην πίσω ευρεία άποψη όταν το τιμόνι είναι στην 
ευθεία θέση μπροστά.

Η ευρεία άποψη μπροστά δεν θα εμφανίζεται όταν 
η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω από τα 10 
χλμ/ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν η οθόνη εμφανίζει την ευρεία άποψη 
μπροστά και το τιμόνι γυρίσει περίπου 90 μοί-
ρες ή λιγότερο από την ουδέτερη θέση, εμφα-
νίζονται τόσο η δεξιά όσο και η αριστερή 
γραμμή πρόβλεψης πορείας (6). Όταν το τιμό-
νι γυρίσει κατά 90 μοίρες ή περισσότερο, η 
προβλεπόμενη γραμμή πορείας εμφανίζεται 
μόνο στην αντίθετη πλευρά της στροφής.

WAE0540XZ

NAA1452
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Οι γραμμές καθοδήγησης που εμφανίζονται και η 
θέση τους στο έδαφος είναι μόνο για την κατά προ-
σέγγιση εκτίμηση. Τα αντικείμενα σε επιφάνειες με 
ανηφόρα ή κατηφόρα ή τα αντικείμενα που προεξέ-
χουν στην πραγματικότητα βρίσκονται σε αποστά-
σεις διαφορετικές από αυτές που εμφανίζονται 
στην οθόνη σε σχέση με τις γραμμές καθοδήγησης 
(δείτε τις εικόνες). Όταν έχετε αμφιβολία, γυρίστε 
γύρω να δείτε τα αντικείμενα καθώς κάνετε όπισθεν 
ή παρκάρετε και βγείτε από το αυτοκίνητο για να 
δείτε την θέση των αντικειμένων πίσω από το αυτο-
κίνητο.

Κάνοντας όπισθεν σε απότομη ανηφόρα

Όταν μετακινείτε το αυτοκίνητο σε ανηφόρα, οι 
γραμμές καθοδήγησης απόστασης και οι γραμμές 
καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου εμφανίζονται 
πιο κοντά από ότι είναι η πραγματική απόσταση. Για 
παράδειγμα, η οθόνη δείχνει 1 μέτρο στο σημείο (Α) 
αλλά η πραγματική απόσταση του 1 μέτρου στην 
ανηφόρα είναι στο σημείο (Β). Σημειώστε ότι οποιο-
δήποτε αντικείμενο στην ανηφόρα το βλέπετε στην 
οθόνη πιο μακριά από ότι εμφανίζεται.

Κάνοντας όπισθεν σε απότομη κατηφόρα

Όταν μετακινείτε το αυτοκίνητο σε κατηφόρα, οι 
γραμμές καθοδήγησης απόστασης και οι γραμμές 
καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου εμφανίζονται 
πιο μακριά από ότι είναι η πραγματική απόσταση. 
Για παράδειγμα, η οθόνη δείχνει 1 μέτρο στο ση-
μείο (Α) αλλά η πραγματική απόσταση του 1 μέτρου 
στην κατηγόρα είναι στο σημείο (Β). Σημειώστε ότι 
οποιοδήποτε αντικείμενο στην κατηφόρα το βλέπε-
τε στην οθόνη πιο κοντά από ότι εμφανίζεται.

ΝΑΑ2076 ΝΑΑ2077
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Μετακίνηση κοντά σε ένα αντικείμενο που 
προεξέχει

Οι γραμμές προβλεπόμενης πορείας (Α) δεν ακου-
μπούν το αντικείμενο στην οθόνη. Ωστόσο το αυτο-
κίνητο μπορεί να χτυπήσει το αντικείμενο εάν αυτό 
προεξέχει πάνω στην πραγματική πορεία κίνησης.

Κάνοντας όπισθεν πιο κοντά σε ένα 
αντικείμενο που προεξέχει

Η θέση (C) εμφανίζεται πιο μακριά από την θέση (Β) 
στην οθόνη. Ωστόσο η θέση (C) είναι στην πραγμα-
τικότητα στην ίδια απόσταση με την θέση (Α). Το 
αυτοκίνητο μπορεί να χτυπήσει το αντικείμενο όταν 
μετακινείτε προς την θέση (Α) εάν το αντικείμενο 
προεξέχει πάνω στην πραγματική πορεία κίνησης.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν έχετε αντικαταστήσει τα ελαστικά με 
άλλα διαφορετικού μεγέθους, οι γραμμές 
προβλεπόμενης πορείας μπορεί να εμφανί-
ζονται λάθος.

• Σε δρόμους καλυμμένους με χιόνι που γλι-
στρούν μπορεί να υπάρχει διαφορά ανάμε-
σα στις προβλεπόμενες γραμμές πορείας 
και την πραγματική πορεία.

• Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί ή αδειάσει, οι 
γραμμές προβλεπόμενης πορείας μπορεί 
να μην εμφανίζονται σωστά. Εάν συμβεί 
αυτό κάντε την ακόλουθη διαδικασία:

-  Γυρίστε το τιμόνι από την θέση κλειδώμα-
τος στην θέση ξεκλειδώματος ενώ λειτουρ-
γεί το σύστημα e-POWER.

-  Οδηγήστε το αυτοκίνητο σε ευθεία για πε-
ρισσότερα από 5 λεπτά.

• Όταν το τιμόνι έχει γυριστεί με τον διακόπτη 
παροχής στην θέση ON οι γραμμές πρόβλε-
ψης πορείας μπορεί να εμφανίζονται λάθος.ΝΑΑ1349
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1. Ελέγξτε οπτικά ότι ο χώρος στάθμευσης είναι 
ασφαλής, πριν παρκάρετε το αυτοκίνητο.

2. Η πίσω άποψη του αυτοκινήτου εμφανίζεται 
στην οθόνη (Α) όταν βάλετε την όπισθεν (R).

3. Κάντε αργά όπισθεν ρυθμίζοντας το τιμόνι ώστε 
οι γραμμές προβλεπόμενης πορείας (Β) να 
μπουν στην θέση στάθμευσης (C).

4. Κάντε χειρισμό του τιμονιού για να φέρετε τις 
γραμμές καθοδήγησης πλάτους του αυτοκινή-
του (D) παράλληλα με τον χώρο στάθμευσης (C) 
ενώ κάνετε αναφορά στις γραμμές προβλεπόμε-
νης πορείας.

5. Όταν το αυτοκίνητο έχει παρκάρει τελείως στον 

χώρο, πατήστε το κουμπί παρκαρίσματος (Ρ) και 
δέστε το χειρόφρενο.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ
Με τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ, πατήστε 
το κουμπί <CAMERA> ή μετακινήστε τον επιλογέα 
ταχυτήτων στην όπισθεν (R) για να λειτουργήσει η 
Οθόνη Περιμετρικής Θέασης.
 Η Ευφυής Οθόνη Περιμετρικής Θέασης (IAVM) εμ-
φανίζει διαφορετικές απόψεις μοιρασμένη οθόνης 
ανάλογα με την θέση του επιλογέα ταχυτήτων. Πα-
τήστε το κουμπί <CAMERA> για να αλλάξετε ανά-
μεσα στις διαθέσιμες απόψεις. 
Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση R (όπι-
σθεν) οι διαθέσιμες απόψεις είναι:
• Άποψη πίσω / άποψη από ψηλά μοιρασμένη 
οθόνη

• Άποψη πίσω / άποψη πλευρική μπροστά μοιρα-
σμένη οθόνη

• Πίσω ευρεία άποψη
Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν είναι στην όπισθεν 
(R) οι διαθέσιμες απόψεις είναι:
• Άποψη μπροστά / άποψη από ψηλά μοιρασμένη 
οθόνη

• Άποψη μπροστά / άποψη μπροστά και πλάι μοι-
ρασμένη οθόνη

• Ευρεία άποψη μπροστά
Η οθόνη αλλάζει από την Οθόνη Περιμετρικής Θέα-
σης όταν:
• Το σύστημα ταχυτήτων είναι σε θέση οδήγησης 
μπροστά και η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξη-
θεί πάνω από τα περίπου 10 χλμ/ώρα (6 ΜΡΗ)..

• Επιλεγεί μία διαφορετική οθόνη.

NIC4108 NIC4109
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ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ
Για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα της Οθόνης Πε-
ριμετρικής Θέασης, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις 
που περιγράφονται στο ξεχωριστό βιβλίο οδηγιών 
χρήση του NissanConnect.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην κάνετε καμία ρύθμιση της οθόνης IAVM όταν 
το αυτοκίνητο κινείται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέ-
σει το χειρόφρενο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IAVM

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το IAVM. Εάν δεν χειριστείτε το 
όχημα σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς 
του συστήματος θα μπορούσε να προκληθεί σο-
βαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Μην χρησιμοποιείτε το IAVM με τους εξωτε-
ρικούς καθρέπτες διπλωμένους και βεβαιω-
θείτε ότι η πίσω πόρτα είναι καλά κλειστή 
όταν χειρίζεστε το όχημα χρησιμοποιώντας 
το IAVM.

• H φαινομενική απόσταση ανάμεσα στα αντι-
κείμενα που βλέπετε στο IAVM διαφέρει από 
την πραγματική απόσταση.

• Οι κάμερες είναι τοποθετημένες στην μπρο-
στινή γρίλια, τους εξωτερικούς καθρέπτες 
και πάνω από την πίσω πινακίδα κυκλοφορί-
ας. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο αυτο-
κίνητο που να καλύπτει τις κάμερες.

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο με νερό σε υψη-
λή πίεση, βεβαιωθείτε ότι δεν ψεκάζετε 
γύρω από τις κάμερες. ∆ιαφορετικά το νερό 
μπορεί να μπει στην κάμερα προκαλώντας 
θάμπωμα στους φακούς, δυσλειτουργία, φω-
τιά ή ηλεκτροπληξία.

• Μην χτυπάτε τις κάμερες. Είναι όργανα ακρι-
βείας. Εάν το κάνετε μπορεί να προκληθεί 
δυσλειτουργία ή ζημιά που θα έχει σαν απο-
τέλεσμα φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου το σύστημα 
δεν θα εμφανίσει τα αντικείμενα και δεν θα σας 
προειδοποιήσει για κινούμενα αντικείμενα.

(1) Όταν είστε στην ένδειξη μπροστά ή πίσω, ένα 
αντικείμενο κάτω από τον προφυλακτήρα ή πάνω 
στο αντικείμενο μπορεί να μην είναι ορατό.

(2) Όταν είστε στην άποψη από ψηλά, ένα ψηλό 
αντικείμενο κοντά στην ένωση (3) των περιοχών 
που «βλέπει» η κάμερα δεν θα εμφανιστεί στην 
οθόνη.

Τα παρακάτω είναι περιορισμοί του συστήματος και 
δεν αντιπροσωπεύουν δυσλειτουργία του συστήμα-
τος:

• Η εμφάνιση των εικόνων στην οθόνη μπορεί να 
καθυστερήσει όταν εναλλάσσετε οθόνες. 

• Όταν η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή ή 
χαμηλή, η οθόνη μπορεί να μην εμφανίσει καθα-
ρά τα αντικείμενα.

• Όταν δυνατό φως πέφτει κατευθείαν πάνω στην 
κάμερα, τα αντικείμενα μπορεί να μην εμφανίζο-
νται καθαρά. 

• Η οθόνη μπορεί να «παίζει» σε φως που φωσφο-
ρίζει. 

• Τα χρώματα των αντικειμένων στην Οθόνη Περι-
μετρικής Θέασης (IAVM) μπορεί να διαφέρουν 
κάπως από αυτά των πραγματικών αντικειμέ-
νων.

• Τα αντικείμενα στην οθόνη μπορεί να μην είναι 
καθαρά και το χρώμα του αντικειμένου μπορεί 
να διαφέρει σε σκοτεινό σημείο ή το βράδυ. 

ΝΑΑ2079
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• Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην καθαρότη-
τα ανάμεσα στην άποψη της κάθε κάμερας και 
την άποψη από ψηλά.

• Μην χρησιμοποιείτε κερί στους φακούς της κά-
μερας. Σκουπίστε το κερί με καθαρό πανί που 
έχει βραχεί με ένα διάλυμα μαλακού καθαριστι-
κού με νερό.

Σύστημα προσωρινά μη διαθέσιμο

Όταν η εικόνα ΄΄ ΄΄ εμφανίζεται στην οθόνη, 
υπάρχουν μη κανονικές συνθήκες στην Οθόνη Περι-
μετρικής Θέασης (IAVM). Αυτό δεν θα εμποδίσει 
την κανονική λειτουργία οδήγησης αλλά το σύστη-
μα θα πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Όταν εμφανίζεται η εικόνα ΄΄ ΄΄ στην οθόνη, η ει-
κόνα της κάμερας μπορεί να λαμβάνει προσωρινές 
ηλεκτρονικές παρεμβολές από μονάδες στο περι-
βάλλον. Αυτό δεν θα εμποδίσει την κανονική λει-
τουργία οδήγησης αλλά το σύστημα θα πρέπει να 
ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο εάν παρουσιάζεται συχνά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην χρησιμοποιήσετε αλκοόλ, βενζίνη ή δι-
αλυτικό για να καθαρίσετε τις κάμερες. 
Αυτό θα προκαλέσει αποχρωματισμό. 

• Μην κάνετε ζημιά στις κάμερες καθώς η 
οθόνη θα επηρεαστεί ανεπανόρθωτα.

Εάν κατακαθίσουν βρωμιά, βροχή ή χιόνι πάνω σε 
οποιαδήποτε κάμερα (1) του IAVM μπορεί να μην 
εμφανίζουν σωστά τα αντικείμενα. Καθαρίστε τις 
κάμερες σκουπίζοντας με ένα πανί βρεγμένο με 
διάλυμα μαλακού καθαριστικού και στην συνέχεια 
σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

NIC4110
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• Το σύστημα απενεργοποιείται σε ταχύτητες 
πάνω από τα 8 χλμ/ώρα. Ενεργοποιείται εκ 
νέου σε χαμηλότερες ταχύτητες.

• Το σύστημα MOD δεν έχει την λειτουργία ανί-
χνευσης των γύρω στατικών αντικειμένων.

Το σύστημα Εντοπισμού Κινούμενου Αντικειμένου 
(MOD) μπορεί να πληροφορήσει τον οδηγό για τα 
κινούμενα αντικείμενα που περιβάλλουν το αυτοκίνη-
το όταν βγαίνετε από γκαράζ, κάνετε μανούβρες σε 
θέσεις στάθμευσης και σε παρόμοιες καταστάσεις.

Το σύστημα MOD ανιχνεύει τα κινούμενα αντικείμενα 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία επεξεργασίας ει-
κόνας, στην εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην κάνετε γρατζουνιές στους φακούς όταν 
καθαρίζετε την βρωμιά ή το χιόνι από την μπρο-
στινή κάμερα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MOD
Το σύστημα MOD θα ανοίξει αυτόματα στις ακόλου-
θες συνθήκες:

• Όταν το σύστημα ταχυτήτων είναι σε θέση όπι-
σθεν (R).

• Όταν πατήστε το κουμπί της κάμερας 
<CAMERA> για να ενεργοποιήσετε την Οθόνη 
Περιμετρικής Θέασης (IAVM).

• Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνετε 
κάτω από τα περίπου 8 χλμ/ώρα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις 
και οδηγίες για την σωστή χρήση του συστή-
ματος Εντοπισμού Κινούμενου Αντικειμέ-
νου θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.

• Το σύστημα MOD δεν υποκαθιστά τον σωστό 
χειρισμό του αυτοκινήτου και δεν είναι σχε-
διασμένο να αποτρέπει την επαφή με αντι-
κείμενα που περιβάλλουν το αυτοκίνητο. 
Όταν κάνετε μανούβρες, να χρησιμοποιείτε 
πάντα τον εξωτερικό καθρέπτη και τον εσω-
τερικό καθρέπτη και να γυρίζετε για να ελέγ-
ξετε το περιβάλλον για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι ασφαλές να μετακινηθείτε.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (MOD)

NIC4260
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Το σύστημα MOD λειτουργεί με τις ακόλουθες συν-
θήκες, όταν εμφανίζεται η άποψη της κάμερας:

• Όταν ο επιλογέας είναι στην θέση Ρ (παρκάρι-
σμα) ή Ν (νεκρά) και το αυτοκίνητο είναι σταμα-
τημένο, το σύστημα MOD εντοπίζει τα κινούμενα 
αντικείμενα στην άποψη θέασης από ψηλά. Το 
σύστημα MOD δεν θα λειτουργήσει εάν είναι 
ανοικτή οποιαδήποτε πόρτα. Εάν οι εξωτερικοί 
καθρέπτες είναι διπλωμένοι, το MOD μπορεί να 
μην λειτουργήσει σωστά.

• Όταν το σύστημα ταχυτήτων είναι σε θέση οδή-
γησης προς τα εμπρός και η ταχύτητα του αυτο-
κινήτου είναι κάτω από τα περίπου 8 χλμ/ώρα (5 
ΜΡΗ), το σύστημα MOD εντοπίζει κινούμενα 
αντικείμενα στην άποψη μπροστά και πλάγια 
μπροστά.

• Όταν το σύστημα ταχυτήτων είναι στην θέση R 
(όπισθεν) και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι 
κάτω από τα περίπου 8 χλμ/ώρα (5 ΜΡΗ), το σύ-
στημα MOD εντοπίζει κινούμενα αντικείμενα 
στην άποψη πίσω και ευρεία άποψη πίσω. Το 
σύστημα MOD δεν θα λειτουργήσει εάν είναι 
ανοικτή η πίσω πόρτα

Το σύστημα MOD δεν εντοπίζει κινούμενα αντικεί-
μενα στην εμπρός πλευρική άποψη. Η εικόνα MOD 
δεν εμφανίζεται στην οθόνη όταν είναι σε αυτή την 
άποψη.

Όταν το σύστημα MOD ανιχνεύει ένα κινούμενο 
αντικείμενο γύρω από το αυτοκίνητο, θα εμφανιστεί 
το κίτρινο πλαίσιο στην οθόνη όπου τα αντικείμενα 
είναι εντοπισμένα και θα ηχήσει μία φορά ένας βομ-
βητής. Όσο το σύστημα MOD συνεχίζει να εντοπίζει 

κινούμενα αντικείμενα, το κίτρινο πλαίσιο συνεχίζει 
να εμφανίζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ηχεί ο βομβητής της Ειδοποίησης Προσέγ-
γισης στο Πίσω Μέρος του Αυτοκινήτου (RCTA) 
(όπου υπάρχει), δεν ηχεί ο βομβητής του MOD.

Θέαση μπροστά και θέαση από ψηλά

Θέαση πίσω και θέαση από ψηλά

Θέαση πίσω και θέαση μπροστά πλευρικά

Ευρεία μπροστά / ευρεία πίσω άποψη

Στην άποψη από ψηλά, το κίτρινο πλαίσιο (1) εμφα-
νίζεται σε κάθε άποψη της κάμερας (εμπρός, πίσω, 
δεξιά, αριστερά), ανάλογα με το που εντοπίζεται το 
κινούμενο αντικείμενο.
Το κίτρινο πλαίσιο (2) εμφανίζεται σε κάθε οθόνη 
στην άποψη μπροστά, την ευρεία άποψη μπροστά, 
την άποψη πίσω και την ευρεία άποψη πίσω.
Ένα πράσινο εικονίδιο MOD (3) εμφανίζεται στην άπο-
ψη όπου το σύστημα MOD μπορεί να λειτουργήσει. 
Ένα γκρι εικονίδιο MOD (3) εμφανίζεται στην άποψη 

JVH0872XZ
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όπου το σύστημα MOD δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Εάν το σύστημα MOD είναι σβηστό, δεν εμφανίζεται 
η εικόνα MOD (3).

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ MOD
Το σύστημα MOD μπορεί να ανοίξει και να κλείσει 
με την χρήση της οθόνης πληροφοριών του αυτοκι-
νήτου. (∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινή-
του» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MOD

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται περιορισμοί του συστή-
ματος MOD. Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκίνητο 
σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς του συ-
στήματος θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.
• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα MOD όταν 
ρυμουλκείτε τρέιλερ. Το σύστημα μπορεί να 
μην λειτουργεί σωστά.

• Ο υπερβολικός θόρυβος (για παράδειγμα η 
ένταση του ηχοσυστήματος ή ένα ανοικτό 
παράθυρο του αυτοκινήτου) θα παρεμβληθεί 
στον ήχο του βομβητή και μπορεί να μην τον 
ακούσετε.

• Η απόδοση του συστήματος MOD θα περιο-
ριστεί σύμφωνα με τις συνθήκες του περι-
βάλλοντος και τα γύρω αντικείμενα, όπως:
-  Όταν υπάρχει χαμηλή αντίθεση ανάμεσα 
στο φόντο και τα κινούμενα αντικείμενα.

-  Όταν υπάρχει πηγή φωτός που αναβοσβήνει.
-  Όταν υπάρχει έντονος φωτισμός όπως οι

προβολείς άλλου αυτοκινήτου ή το φως του 
ήλιου.
-  Όταν ο προσανατολισμός της κάμερας δεν 
είναι στην συνηθισμένη του θέση, όπως για 
παράδειγμα όταν ο καθρέπτης είναι διπλω-
μένος.

-  Όταν υπάρχει βρωμιά, σταγόνες νερού ή 
χιόνι στους φακούς της κάμερας.

-  Όταν η θέση των κινούμενων αντικειμένων 
στην οθόνη δεν αλλάζει.

• Το σύστημα MOD μπορεί να ανιχνεύσει κάτι 
σαν σταγόνες νερού που πέφτουν στον 
φακό της κάμερας, τον καπνό από την εξά-
τμιση, τις κινούμενες σκιές κλπ.

• Το σύστημα MOD μπορεί να μην λειτουργή-
σει κανονικά ανάλογα με την ταχύτητα, την 
κατεύθυνση, την απόσταση ή το σχήμα των 
κινούμενων αντικειμένων.

• Εάν το αυτοκίνητό σας έχει πάθει ζημιά στα 
τμήματα που είναι τοποθετημένη η κάμερα, 
αφήνοντας το τμήμα αυτό με λάθος ευθυ-
γράμμιση ή λυγισμένο θα διαφοροποιηθεί η 
ζώνη μέτρησης και το σύστημα MOD μπορεί 
να μην ανιχνεύει τα αντικείμενα σωστά.

• Όταν η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή 
ή χαμηλή, η οθόνη μπορεί να μην εμφανίζει 
καθαρά τα αντικείμενα. Αυτό δεν είναι δυ-
σλειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η πράσινη εικόνα MOD θα αλλάξει σε πορτοκαλί 
εάν προκύψει ένα από τα παρακάτω:
• Όταν το σύστημα δυσλειτουργεί.

• Όταν η θερμοκρασία του εξαρτήματος φτάσει 
σε υψηλό επίπεδο.

• Όταν η κάμερα οπισθοπορείας έχει ανιχνεύ-
σει κάποιο μπλοκάρισμα.

Εάν το φως της εικόνας συνεχίσει να ανάβει πορ-
τοκαλί, ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευ-
μένο συνεργείο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην χρησιμοποιήσετε αλκοόλ, βενζίνη ή δι-
αλυτικό για να καθαρίσετε τις κάμερες. 
Αυτό θα προκαλέσει αποχρωματισμό. 

• Μην κάνετε ζημιά στις κάμερες καθώς η 
οθόνη θα επηρεαστεί ανεπανόρθωτα.

Εάν κατακαθίσουν βρωμιά, βροχή ή χιόνι πάνω σε 
οποιαδήποτε κάμερα (1) του MOD το σύστημα μπο-
ρεί να μην λειτουργεί σωστά. Καθαρίστε τις κάμε-
ρες σκουπίζοντας με ένα πανί βρεγμένο με διάλυμα 
μαλακού καθαριστικού και στην συνέχεια σκουπί-
στε με ένα στεγνό πανί.

ΝΑΑ2075
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

∆εξιά πλευρά

Ανοίξτε / κλείστε τους αεραγωγούς μετακινώντας 
το χειριστήριο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα από 
τους αεραγωγούς μετακινώντας το κεντρικό κουμπί 
(επάνω / κάτω, αριστερά / δεξιά) έως ότου να επιτύ-
χετε την θέση που θέλετε.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

∆εξιά πλευρά

Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα από 
τους αεραγωγούς μετακινώντας το κεντρικό κουμπί 
(επάνω / κάτω, αριστερά / δεξιά) έως ότου να επιτύ-
χετε την θέση που θέλετε.

ΠΙΣΩ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Ανοίξτε / κλείστε τους αεραγωγούς μετακινώντας 
το χειριστήριο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

:

Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι οι αερα-
γωγοί είναι ανοικτοί. Μετακινώντας το 
πλευρικό χειριστήριο σε αυτή την κα-
τεύθυνση θα ανοίξουν οι αεραγωγοί.

:

Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι οι αερα-
γωγοί είναι κλειστοί. Μετακινώντας το 
πλευρικό χειριστήριο σε αυτή την κα-
τεύθυνση θα κλείσουν οι αεραγωγοί.

Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα από 
τους αεραγωγούς μετακινώντας το κεντρικό κουμπί 
(επάνω / κάτω, αριστερά / δεξιά) έως ότου να επιτύ-
χετε την θέση που θέλετε.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Το καλοριφέρ και το air conditioner λειτουρ-
γούν μόνο όταν λειτουργεί το σύστημα 
e-POWER.

• Ποτέ μην αφήνετε παιδιά, ενήλικες που χρει-
άζονται την βοήθεια άλλων μόνους τους μέσα 
στο αυτοκίνητο. Μην αφήνετε ούτε τα κατοικί-
δια μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί 
κατά λάθος να ενεργοποιήσουν τους διακό-
πτες και να εμπλακούν σε σοβαρό ατύχημα 
και να τραυματιστούν. Τις ζεστές, ηλιόλου-
στες μέρες, οι θερμοκρασίες που αναπτύσ-
σονται μέσα στο κλειστό αυτοκίνητο μπορούν 
γρήγορα να ανέβουν πολύ και να προκαλέ-
σουν σοβαρούς ή και θανάσιμους τραυματι-
σμούς σε ανθρώπους και ζώα.

• Μην χρησιμοποιείτε την λειτουργία της ανα-
κυκλοφορίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
καθώς ο εσωτερικός αέρα χάνει την φρεσκά-
δα του και τα τζάμια θαμπώνουν. 

• Θα πρέπει να ρυθμίζετε τα κουμπιά του κα-
λοριφέρ ή του air conditioner πριν ξεκινήσε-
τε την οδήγηση για να μην αποσπάται η προ-
σοχή σας.

Το καλοριφέρ και το air conditioner λειτουργούν 
μόνο όταν λειτουργεί το σύστημα e-POWER.. Ο 
ανεμιστήρας θα λειτουργήσει όταν ο διακόπτης πα-
ροχής είναι στην θέση ΟΝ ακόμη και όταν δεν λει-
τουργεί το σύστημα e-POWER.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μέσα στην μονάδα του air conditioner σχημα-
τίζεται υγρασία, όταν λειτουργεί το air 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

WAE0346XZ

JVH0940XZ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΑΙ AIR 
CONDITIONER 
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conditioner (όπου υπάρχει), η οποία ελευθε-
ρώνεται με ασφάλεια στο κάτω μέρος του αυ-
τοκινήτου. Για τον λόγο αυτό, τα σημάδια νε-
ρού στο έδαφος είναι φυσιολογικά.

• Οσμές από το εσωτερικό και το εξωτερικό του 
αυτοκινήτου μπορεί να παραμείνουν στην μο-
νάδα του air conditioner. Η οσμή μπορεί να 
μπει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από τους 
αεραγωγούς.

• Όταν παρκάρετε, βάλτε την λειτουργία κυκλο-
φορίας αέρα στην λειτουργία κυκλοφορίας 
εξωτερικού αέρα  για να επιτρέψετε την ροή 
φρέσκου αέρα στον χώρο των επιβατών. Αυτό 
θα βοηθήσει στην μείωση των οσμών στο εσω-
τερικό του αυτοκινήτου.

Μοντέλα με Σύστημα Σβησίματος / Εκκίνησης 
(όπου υπάρχει):
Το σύστημα Σβησίματος / Εκκίνησης δεν θα σβήσει 
τον κινητήρα κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

• Είναι ενεργή η λειτουργία του μπροστινού αντι-
θαμβωτικού ΜΑΧ.

• Είναι ενεργός ο Θερμικός Καθαρισμός 
(ThermaClear) του παρμπρίζ.

• Είναι ενεργό το αντιθαμβωτικό του πίσω παρ-
μπρίζ.

• Είναι ενεργό το air conditioner προκειμένου να 
ψύξει τον χώρο των επιβατών.

Για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση καυσίμου, η 
απόδοση του καλοριφέρ μπορεί να μειωθεί και η 
λειτουργία του air conditioner να ανασταλεί όταν ο 
κινητήρας έχει σβήσει από το Σύστημα Σβησίματος 
/ Εκκίνησης. Για καλύτερη απόδοση του καλοριφέρ 

και του air conditioner, βάλτε πάλι μπροστά τον κι-
νητήρα. (∆είτε το «Σύστημα Σβησίματος / Εκκίνη-
σης (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και 
οδήγηση».

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (για το αυτόματο 
air conditioner)
Οι αισθητήρες που βρίσκονται στο ταμπλό των ορ-
γάνων και κάτω από το τιμόνι, βοηθούν να διατηρη-
θεί μία σταθερή θερμοκρασία. Μην τοποθετείτε τί-
ποτα πάνω ή γύρω από τους αισθητήρες.
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ AIR CONDITIONER
Τύπος Α
(1) Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας (αριστερή πλευ-
ρά)

(2) Κουμπί <AUTO>

(3) Κουμπί συγχρονισμού (SYNC)

(4) Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας (δεξιά πλευρά)

(5) Κουμπί ON-OFF

(6) Κουμπί αντιθαμβωτικού  MAX

(7) Κουμπί αντιθαμβωτικού πίσω  (∆είτε το 
«∆ιακόπτης αντιθαμβωτικού» στο κεφάλαιο «2. 
Όργανα και χειριστήρια»).

(8) Κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα  

(9) Κουμπιά ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα ( ) 

(10) Κουμπιά ελέγχου ροής αέρα

(11) Κουμπί (A/C) (air conditioner)

ΝΑΑ2055
Τύπος Α
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Τύπος Β (με θέρμανση καθίσματος και 
θερμαινόμενο τιμόνι χωρίς θερμικό 
καθαρισμό παρμπρίζ)
(1) Κουμπί θέρμανσης μπροστινού αριστερού καθί-
σματος (δείτε το «Θέρμανση καθίσματος (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-
στήρια»)

(2) Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας (αριστερή πλευ-
ρά)

(3) Κουμπί <AUTO>
(4) Κουμπί θερμαινόμενου τιμονιού (δείτε το «Θερ-
μαινόμενο τιμόνι (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο 
«2. Όργανα και χειριστήριαι»)

(5) Κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα  

(6) Κουμπί συγχρονισμού (SYNC)

(7) Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας (δεξιά πλευρά)

(8) Κουμπί θέρμανσης μπροστινού δεξιού καθίσμα-
τος (δείτε το «Θέρμανση καθίσματος (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-
στήρια»)

(9) Κουμπί ON-OFF

(10) Κουμπί αντιθαμβωτικού  

(11)  Κουμπί αντιθαμβωτικού πίσω  (∆είτε το 
«∆ιακόπτης αντιθαμβωτικού» στο κεφάλαιο «2. 
Όργανα και χειριστήρια»).

(12) Κουμπιά ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα ( )

(13) Κουμπιά ελέγχου ροής αέρα

(14) Κουμπί (A/C) (air conditioner)

NAA2057

Τύπος Β (με θέρμανση καθίσματος και θερμαινόμενο τιμόνι χωρίς θερμικό καθαρισμό παρμπρίζ)
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(5) Κουμπί θερμαινόμενου τιμονιού (δείτε το «Θερ-
μαινόμενο τιμόνι (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο 
«2. Όργανα και χειριστήριαι»)

(6) Κουμπί συγχρονισμού (SYNC)

(7) Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας (δεξιά πλευρά)

(8) Κουμπί θέρμανσης μπροστινού δεξιού καθίσμα-
τος (δείτε το «Θέρμανση καθίσματος (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-
στήρια»)

(9) Κουμπί ON-OFF

(10) Κουμπί αντιθαμβωτικού  MAX

(11)  Κουμπί αντιθαμβωτικού πίσω  (∆είτε το 
«∆ιακόπτης αντιθαμβωτικού» στο κεφάλαιο «2. 
Όργανα και χειριστήρια»).

(12) Κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα  

(13) Κουμπιά ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα ( )

(14) Κουμπιά ελέγχου ροής αέρα

(15) Κουμπί (A/C) (air conditioner)

Αυτόματη λειτουργία (AUTO)
Η λειτουργία <AUTO> μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην διάρκεια όλου του χρόνου καθώς το σύστημα 
ελέγχει αυτόματα το air conditioner διατηρώντας μία 
σταθερή θερμοκρασία, ελέγχοντας την ροή αέρα και 
την ταχύτητα ανεμιστήρα αφού έχετε ορίσει προη-
γουμένως με το χέρι την θερμοκρασία που θέλετε.

Κλείνοντας το καλοριφέρ και το air conditioner:

Για να κλείσετε το καλοριφέρ και το air conditioner 
πατήστε το κουμπί ON/OFF.

Τύπος C (με θέρμανση καθίσματος, 
θερμαινόμενο τιμόνι και θερμικό καθαρισμό 
παρμπρίζ)
(1) Κουμπί θέρμανσης μπροστινού αριστερού καθί-
σματος (δείτε το «Θέρμανση καθίσματος (όπου 
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-
στήρια»)

NAA2058

Τύπος C (με θέρμανση καθίσματος, θερμαινόμενο τιμόνι και θερμικό καθαρισμό παρμπρίζ)

(2) Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας (αριστερή πλευ-
ρά)

(3) Κουμπί <AUTO>

(4) Κουμπί θερμικού καθαρισμού παρμπρίζ (δείτε 
το «Κουμπί Θερμικού καθαρισμού παρμπρίζ» 
στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια»)
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Ψύξη και θέρμανση με αφύγρανση:

1. Πατήστε το κουμπί <AUTO>.

2. Εάν δεν ανάβει το ενδεικτικό φως του A/C, πα-
τήστε το κουμπί του A/C (θα ανάψει το ενδεικτι-
κό φως).

3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας για να 
ορίσετε την θερμοκρασία που θέλετε.

4. Εάν ανάβει το ενδεικτικό φως ανακλυκλοφορίας 
αέρα  , πατήστε το κουμπί με το φως αναμ-
μένο για να κλείσετε την λειτουργία ανακυκλο-
φορίας αέρα.

Μπορεί να είναι ορατή υγρασία να βγαίνει από τους 
αεραγωγούς καθώς ψύχεται γρήγορα ο αέρας, 
όταν οι συνθήκες είναι ζέστη με υγρασία. Αυτό δεν 
υποδεικνύει δυσλειτουργία.

Θέρμανση (A/C κλειστό):

1. Πατήστε το κουμπί <AUTO>.

2. Εάν ανάβει το ενδεικτικό φως του A/C, πατήστε 
το κουμπί του A/C (θα σβήσει το ενδεικτικό φως).

3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας για να 
ορίσετε την θερμοκρασία που θέλετε.

• Μην βάζετε την θερμοκρασία πιο χαμηλά από 
την εξωτερική θερμοκρασία γιατί η θερμοκρα-
σία δεν θα ελέγχεται σωστά.

• Εάν τα παράθυρα θαμπώνουν, χρησιμοποιήστε 
την θέρμανση με αφύγρανση αντί για την θέρ-
μανση με σβηστό το A/C.

Ξεπάγωμα / ξεθάμπωμα με αφύγρανση:

1. Πατήστε το κουμπί του αντιθαμβωτικού μπρο-
στά MAX (Θα ανάψει το ενδεικτικό φως 

πάνω στο κουμπί του αντιθαμβωτικού μπροστά  
MAX).

2. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασιάς για να 
καθορίσετε την θερμοκρασία που θέλετε.

• Για να ξεπαγώσετε / ξεθαμπώσετε γρήγορα το 
παρμπρίζ, βάλτε τον έλεγχο της θερμοκρασίας 
σε υψηλή θερμοκρασία.

• Το σύστημα θα βάλει την ταχύτητα του ανεμι-
στήρα αυτόματα στο μέγιστο.

• Η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα θα σβήσει 
αυτόματα και το air conditioner θα ενεργοποιη-
θεί αυτόματα.

• Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους για το 
ξεθάμπωμα.

3. Πατήστε πάλι το κουμπί MAX για να επιτρέ-
ψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή το κουμπί 
AUTO για τον αυτόματο έλεγχο του κλιματι-
σμού. (Το ενδεικτικό φως MAX θα σβήσει).

Λειτουργία με το χέρι
Η λειτουργία με το χέρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε στο καλορι-
φέρ και το air conditioner.

Για να κλείσετε το καλοριφέρ και το air conditioner, 
πατήστε το κουμπί ON-OFF.

Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα:

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα 
δεξιά για να αυξήσετε την ταχύτητα του ανεμιστή-
ρα και αριστερά για να την μειώσετε.

Πατήστε το <AUTO> για να αλλάξετε την ταχύτη-
τα του ανεμιστήρα στην αυτόματη λειτουργία.

Έλεγχος ροής αέρα:

Πατήστε ένα από τα κουμπιά ελέγχου ροής αέρα 
για να επιλέξετε / να αλλάξετε τις εξόδους του 
αέρα. Μπορούν να επιλεγούν περισσότερα από ένα 
κουμπιά ελέγχου ροής αέρα.

Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τους κεντρι-
κούς και τους πλευρικούς αεραγωγούς

Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους 
στο 

Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους 
του αντιθαμβωτικού

Έλεγχος θερμοκρασίας:

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας  για να 
ορίσετε την θερμοκρασία που θέλετε. Γυρίστε το 
δεξιά για να αυξήσετε την θερμοκρασία και αριστε-
ρά για να την μειώσετε.

Ανακυκλοφορία αέρα:

Πατήστε το κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα  για 
να κυκλοφορεί ο ίδιος αέρας μέσα στο αυτοκίνητο. 
(Το ενδεικτικό φως  θα ανάψει). Πατήστε πάλι 
το κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα  για να έρχε-
ται και να κυκλοφορεί ο εξωτερικός αέρας μέσα 
στο αυτοκίνητο (το ενδεικτικό φως  θα σβή-
σει).

Αυτόματος έλεγχος εισόδου αέρα (όπου υπάρχει):

Εάν ανάβει το ενδεικτικό φως  στο κουμπί ανα-
κυκλοφορίας αέρα, πατήστε και κρατήστε το κου-
μπί με το αναμμένο φως (το ενδεικτικό φως θα ανα-
βοσβήσει δύο φορές). Έχει οριστεί ο αυτόματος 
έλεγχος εισόδου αέρα.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ AIR CONDITIONER

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα του air conditioner περιέχει φρέον 
σε υψηλή πίεση. Για να αποφύγετε τραυματι-
σμό, οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στο air 
conditioner θα πρέπει να γίνεται μόνο από 
έμπειρο τεχνικό με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Το σύστημα του air-conditioner στο αυτοκίνητό σας 
έχει φορτιστεί με φρένο που κατασκευάστηκε με 
γνώμονα το περιβάλλον.

Αυτό το ψυκτικό υγρό δεν βλάπτει το όζον. Ωστό-
σο μπορεί να συμβάλει σε ένα μικρό μέρος στην 
θέρμανση του πλανήτη.

Όταν συντηρείτε το air-conditioner σας, απαιτού-
νται ειδικός εξοπλισμός συμπλήρωσης φρέοντος 
και ειδικό λιπαντικό. Η χρήση ακατάλληλων ψυκτι-
κών υγρών ή λιπαντικών μπορεί να προκαλέσει σο-
βαρή ζημιά στο σύστημα του air-conditioner. Για 
πληροφορίες σχετικά με το φρέον και το λιπαντικό 
του air-conditioner δείτε το κεφάλαιο «9. Τεχνικές 
πληροφορίες».

Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο μπορεί να συντηρήσει το φιλικό 
προς το περιβάλλον air-conditioner σας.

Φίλτρο air conditioner 
(φίλτρο εξαερισμού)
Το air-conditioner είναι εξοπλισμένο με ένα φίλτρο 
εξαερισμού το οποίο συγκεντρώνει την βρωμιά, την 
γύρη, την σκόνη κλπ. Για να είστε σίγουρος ότι το 
air-conditioner ζεσταίνει, ξεθαμπώνει και εξαερίζει 
επαρκώς θα πρέπει να αντικαθιστάτε το φίλτρο 
σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. Για να 
αντικαταστήσετε το φίλτρο, αποτανθείτε σε εξουσι-
οδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο.  

Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται εάν έχει μει-
ωθεί εξαιρετικά η ροή του αέρα ή όταν τα παράθυ-
ρα θαμπώνουν εύκολα όταν λειτουργεί το καλορι-
φέρ ή το air-conditioner.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ρυθμίζετε το ηχοσύστημα όταν οδηγείτε, 
για να μην αποσπάται η προσοχή σας.

Το ηχοσύστημα λειτουργεί όταν ο διακόπτης παρο-
χής είναι στην θέσηΟΝ. Μην το χρησιμοποιείτε για 
παρατεταμένες χρονικές περιόδους με σβηστό το 
σύστημα e-POWER.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τα μοντέλα με σύστημα πλοήγησης δείτε τις 
προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυστήμα-
τος στο ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του 
συστήματος πλοήγησης.

Ραδιόφωνο
• Η λήψη του ραδιοφώνου επηρεάζεται από την 
δύναμη του σήματος του σταθμού, την απόστα-
ση από τον μεταδότη, κτήρια, γέφυρες, βουνά 
και άλλες εξωτερικές επιρροές. Οι κατά διαστή-
ματα αλλαγές στην ποιότητα της λήψης κατά 
κανόνα προκαλούνται από αυτές τις εξωτερικές 
επιρροές.

• Η χρήση κινητού τηλεφώνου μέσα ή κοντά στο 
αυτοκίνητο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα 
της λήψης του ραδιοφώνου.

• Χρησιμοποιείστε την κεραία για καλύτερη λήψη.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
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Θύρα σύνδεσης USB

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την μονάδα USB 
ενώ οδηγείτε. Εάν το κάνετε μπορεί να διασπα-
στεί η προσοχή σας και να χάσετε τον έλεγχο 
του αυτοκινήτου σας, με αποτέλεσμα την πρό-
κληση ατυχήματος ή σοβαρού τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην 
θύρα USB. Εάν βάλετε την μονάδα USB με 
κλίση ή ανάποδα μέσα στην θύρα, μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην μονάδα USB και 
την θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB 
έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στην θύρα 
USB. (Ορισμένες μονάδες USB έρχονται με 
το σύμβολο  σαν οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι 
το σύμβολο βλέπει στην σωστή κατεύθυνση 
πριν το τοποθετήσετε στην μονάδα).

• Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας USB 
(όπου υπάρχει), όταν τραβάτε την μονάδα 
USB έξω από την θύρα. Μπορεί να προκλη-
θεί ζημιά στην θύρα και το κάλυμμά της.

• Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε σημείο 
όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος. Τρα-
βώντας το καλώδιο μπορεί αυτό να κοπεί ή 
να πάθει ζημιά η μονάδα USB ή η θύρα.

Οι υποδοχές USB (1) βρίσκονται στην κεντρική κον-
σόλα, κάτω από το υποβραχιόνιο.

Το αυτοκίνητο δεν έρχεται εξοπλισμένο με μονάδα 
USB. Οι μονάδες USB που χρειάζεστε θα πρέπει να 
αγοράζονται ξεχωριστά.

Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να διαμορφωθούν μονάδες USB. Για να διαμορφώ-
σετε μία μονάδα USB χρησιμοποιήστε ένα προσω-
πικό υπολογιστή.

Σε ορισμένες περιοχές, η χρήση της μονάδας USB 
για τα μπροστινά καθίσματα αναπαράγει μόνο ήχο, 
χωρίς εικόνα, για λόγους συμμόρφωσης στους κα-
νονισμούς, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι παρ-
καρισμένο.

Το σύστημα αυτό υποστηρίζει διάφορες μονάδες 
μνήμης USB, σκληρούς δίσκους USB και iPod 
players. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μονάδες USB 
που να μην υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα.

• Οι καταμερισμένες μονάδες USB μπορεί να μην 
παίζουν σωστά.

• Ορισμένοι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται 
σε άλλες γλώσσες μπορεί να μην εμφανίζονται 

σωστά στην οθόνη (π.χ. Κινέζικα, Ιαπωνικά). Συ-
νιστάται η χρήση των χαρακτήρων της Αγγλικής 
γλώσσας με μία μονάδα USB.

Γενικές σημειώσεις για την χρήση USB:

∆είτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης της μονάδας για 
την σωστή χρήση και την φροντίδα της.

Σημειώσεις για την χρήση iPod:

Η σήμανση “Made for iPod”, “Made for iPhone” και 
“Made for iPad” (κατασκευασμένο για iPod, iPhone, 
iPad) σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει 
σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod, iPhone ή 
iPad, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον προ-
γραμματιστή για να πληροί τα δεδομένα απόδοσης 
της Apple.
Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία αυ-
τής της μονάδας ή την συμμόρφωσή της στα δεδο-
μένα κανονισμών και ασφαλείας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του 
αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad μπορεί να επηρε-
άσει την ασύρματη απόδοση. 
Τα iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 
shuffle και iPod touch είναι καταχωρημένα σήματα 
της Apple Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και σε άλ-
λες χώρες. Το Lightning είναι σήμα κατατεθέν της 
Apple Inc.
• Το ηχοσύστημα NISSAN υποστηρίζει μόνο 
αξεσουάρ που η Apple έχει πιστοποιήσει και 
έρχονται με το λογότυπο “Made for iPod/iPhone/
iPad”.

• Εάν δεν έχει συνδεθεί σωστά το iPod μπορεί να 
προκληθεί η εμφάνιση ενός συμβόλου που θα 
αναβοσβήνει στην οθόνη. Να βεβαιώνεστε 
πάντα ότι το iPod έχει συνδεθεί σωστά.

NIC4051
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• Το iPod nano (1η γενιά) μπορεί να παραμείνει 
στην λειτουργία γρήγορης αναπαραγωγής 
μπροστά ή πίσω εάν συνδεθεί στην διάρκεια της 
λειτουργίας αναζήτησης. Σε αυτή την 
περίπτωση, επαναφέρετε το iPod με το χέρι.

• Το iPod nano (2η γενιά) μπορεί να παραμείνει 
στην λειτουργία γρήγορης αναπαραγωγής 
μπροστά ή πίσω εάν αποσυνδεθεί στην διάρκεια 
της λειτουργίας αναζήτησης.

• Μπορεί να εμφανίζεται λάθος τίτλος τραγουδιού 
όταν η Λειτουργία Αναπαραγωγής αλλάξει ενώ 
χρησιμοποιείτε ένα iPod nano (2η γενιά).

• Τα βιβλία ήχου μπορεί να μην παίζουν με την 
ίδια σειρά που εμφανίζονται στο iPod.

• Τα μεγάλα αρχεία βίντεο προκαλούν αργές 
ανταποκρίσεις σε ένα iPod. Η κεντρική οθόνη 
του αυτοκινήτου μπορεί να μαυρίσει στιγμιαία 
αλλά σύντομα θα επανέλθει.

• Εάν το iPod επιλέξει αυτόματα μεγάλα αρχεία 
βίντεο στην λειτουργία ανακατέματος, η 
κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου μπορεί να 
μαυρίσει στιγμιαία αλλά, σύντομα θα επανέλθει.

(Α) Αρχικός φάκελος

(Β) Φάκελος

(C) MP3/WMA (όπου υπάρχει)

Σειρά αναπαραγωγής:

Η σειρά αναπαραγωγής της μονάδας USB με MP3/
WMA (όπου υπάρχει) είναι αυτή που φαίνεται στην 
εικόνα.

• Τα ονόματα των φακέλων που δεν περιέχουν αρ-
χεία MP3/WMA (όπου υπάρχει) δεν εμφανίζο-
νται στην ένδειξη.

• Εάν δεν υπάρχει ένα αρχείο στο επάνω επίπεδο 
της μονάδας θα εμφανιστεί η ένδειξη FOLDER 
(φάκελος).

• Η σειρά αναπαραγωγής είναι η σειρά με την 
οποία έχουν γραφεί τα αρχεία από το λογισμικό 
εγγραφής, για τον λόγο αυτό μπορεί να μην 
αναπαράγονται στην σειρά που θέλετε.

Θύρες USB για φόρτιση στο πίσω μέρος (όπου υπάρχει)

ΝΑΑ984

NIC4253
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Θύρες USB για φόρτιση στο πίσω μέρος 
(όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την μονάδα USB 
ενώ οδηγείτε. Εάν το κάνετε μπορεί να διασπα-
στεί η προσοχή σας και να χάσετε τον έλεγχο 
του αυτοκινήτου σας, με αποτέλεσμα την πρό-
κληση ατυχήματος ή σοβαρού τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην 
θύρα USB. Εάν βάλετε την μονάδα USB με 
κλίση ή ανάποδα μέσα στην θύρα, μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην μονάδα USB και 
την θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB 
έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στην θύρα 
USB. (Ορισμένες μονάδες USB έρχονται με 
το σύμβολο  σαν οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι 
το σύμβολο βλέπει στην σωστή κατεύθυνση 
πριν το τοποθετήσετε στην μονάδα).

• Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας USB 
(όπου υπάρχει), όταν τραβάτε την μονάδα 
USB έξω από την θύρα. Μπορεί να προκλη-
θεί ζημιά στην θύρα και το κάλυμμά της.

• Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε σημείο 
όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος. Τρα-
βώντας το καλώδιο μπορεί αυτό να κοπεί ή 
να πάθει ζημιά η μονάδα USB ή η θύρα.

Παρέχονται δύο θύρες φόρτισης USB (όπου υπάρ-
χει) στο πίσω μέρος του κουτιού της κονσόλας / του 
υποβραχιονίου.

Οι θύρες αυτές είναι μόνο για παροχή ισχύος / φόρ-
τιση συσκευών. ∆εν υποστηρίζουν την μεταφορά 
δεδομένων.

Η μέγιστη ισχύς του ρεύματος για κάθε θύρα είναι 
2.4Α. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η πραγματική 
ισχύς του ρεύματος θα εξαρτηθεί από την μονάδα 
που έχετε συνδέσει στην θύρα (στις θύρες). Ο φορ-
τιστής θα παρέχει την ισχύ του ρεύματος που είναι 
απαραίτητη για την συσκευή που είναι συνδεμένη 
με βάση το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στην 
φορητή μονάδα.

Ηχοσύστημα Bluetooth® (όπου υπάρχει)
• Ορισμένες μονάδες ήχου Bluetooth ίσως να μην 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το 
σύστημα. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με το ποιες μονάδες ήχου Bluetooth είναι διαθέ-
σιμες για χρήση με αυτό το σύστημα αποτανθεί-
τε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξει-
δικευμένο συνεργείο.

• Είναι απαραίτητη η αρχική διαδικασία καταχώ-
ρησης για την μονάδα ήχου πριν την χρήση συ-
στήματος ήχου Bluetooth.

• Η λειτουργία του συστήματος ήχου Bluetooth 
μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με την μονάδα ήχου 
στην οποία είναι συνδεμένη. Επιβεβαιώστε την 
διαδικασία λειτουργίας πριν την χρήση.

• Η αναπαραγωγή της μονάδας ήχου Bluetooth 
θα παύσει στις ακόλουθες συνθήκες και θα συ-
νεχιστεί όταν οι συνθήκες αυτές ολοκληρωθούν:
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα κινητό τηλέφωνο
- Όσο ελέγχετε μία σύνδεση με το κινητό τηλέ-
φωνο

• Η κεραία του αυτοκινήτου για την επικοινωνία 
του Bluetooth είναι ενσωματωμένη μέσα στο σύ-
στημα. Μην τοποθετείτε την μονάδα ήχου 
Bluetooth σε περιοχή που καλύπτεται από μέ-
ταλλο, μακριά από το σύστημα ή σε στενό μέ-
ρος όπου η μονάδα εφάπτεται με το αμάξωμα ή 
το κάθισμα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί 
να παρουσιαστεί κακή ποιότητα στον ήχο ή πα-
ρεμβολή στην σύνδεση.

• Όταν μία μονάδα ήχου Bluetooth είναι συνδεμέ-
νη με την ασύρματη σύνδεση του Bluetooth, η 
μπαταρία της μονάδας μπορεί να αδειάζει πιο 
γρήγορα από ότι συνήθως.

• Το σύστημα αυτό είναι συμβατό με προφίλ 
Bluetooth® AV (A2DP και AVRCP).

ΚΕΡΑΙΑ
Υπάρχει κεραία ραδιοφώνου τύπου πτερυγίου καρ-
χαρία στο πίσω μέρος της οροφής του αυτοκινήτου.

Η απόδοση του ραδιοφώνου μπορεί να επηρεάζεται 
εάν το φορτίο που μεταφέρετε στην οροφή μπλο-
κάρει το σήμα του ραδιοφώνου. Εάν είναι δυνατό, 
μην τοποθετείτε φορτίο κοντά στην κεραία.

Η συσσώρευση πάγου πάνω στην κεραία μπορεί να 
επηρεάσει την απόδοση του ραδιοφώνου. Αφαιρέστε 
τον πάγο για να επανέλθει η λήψη του ραδιοφώνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο, μην βάζετε 
νερό με υψηλή πίεση κατευθείαν στο σημείο 
στεγανοποίησης της κεραίας. Μπορεί να 
προκληθεί ζημιά στην κεραία.



30 Οθόνη ενδείξεων, Καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστημα

• Όταν αφαιρείτε το χιόνι από την οροφή μην 
εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη πάνω στην 
κεραία τύπου πτερυγίου καρχαρία. Μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην κεραία και το πά-
νελ της οροφής.
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1. Κουμπί παροχής / Ελέγχου έντασης ήχου <VOL>

2. Κουμπί ρυθμίσεων <SETTINGS>

3. Οθόνη

4. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουμπί προεπιλογής
Λειτουργία iPod/USB/Bluetooth audio: Κουμπί 
επανάληψης <RPT>

5. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουμπί προεπιλογής

Λειτουργία iPod/USB/Bluetooth audio: Κουμπί μίξης 
<MIX>

6. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουμπί προεπιλογής

7. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουμπί προεπιλογής

8. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουμπί προεπιλογής

9. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουμπί προεπιλογής
Λειτουργία USB/τηλεφώνου: Κουμπί γρήγορης 

αναζήτησης

10. Κουμπί επιβεβαίωσης <ΟΚ> / κουμπί μενού 
<MENU>

11.   Κουμπί φωτεινότητας (λειτουργία ημέρας / 
νύχτας)

Γυρίστε το κουμπί <MENU> για να ορίσετε την 
φωτεινότητα της οθόνης.

Η στάθμη της φωτεινότητας είναι συνδεμένη με 
τον διακόπτη των προβολέων. Όταν οι προβο-
λείς είναι αναμμένοι η φωτεινότητα μειώνεται 
αυτόματα. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε 
την στάθμη της έντασης της φωτεινότητας ανά-
μεσα στην ρύθμιση ημέρας και νύχτας, ανεξάρ-
τητα από την κατάσταση των προβολέων.

12. Κουμπιά γρήγορης αναπαραγωγής μπροστά / 
επόμενου τραγουδιού και αναπαραγωγής πίσω / 
προηγούμενου τραγουδιού 

13. Κουμπί ραδιοφώνου <RADIO>

14. Κουμπί <MEDIA>

Αλλαγή ανάμεσα στις πηγές ήχου (USB, BT 
Audio) (εάν είναι συνδεμένες)

15. Κουμπί οθόνης <DISP>

Παρέχει πληροφορίες στην οθόνη, όταν είναι 
διαθέσιμες (μουσικές ετικέτες, RDS κλπ).

16. Κουμπί τηλεφώνου  

17. Κουμπί επιστροφής (BACK)

ΡΑ∆ΙΟ FM/AM (με DAB) (όπου υπάρχει)
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ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το ηχοσύστημα λειτουργεί όταν ο διακόπτης της 
μίζας είναι στην θέση ΟΝ.

 Κουμπί ON / OFF
Πατήστε το κουμπί < > για να ανοίξετε το ηχο-
σύστημα. Εάν το ηχοσύστημα είχε κλείσει με την 
χρήση του διακόπτη παροχής του συστήματος 
e-POWER, μπορεί επίσης να ανοίξει με αυτόν. Η 
πηγή που έπαιζε αμέσως πριν σβήσετε την μονάδα 
θα αρχίσει να παίζει και η ένταση του ήχου θα ορι-
στεί στο επίπεδο που ήταν πριν.

Το ηχοσύστημα μπορεί να κλείσει πατώντας το  
, ή βάζοντας τον διακόπτη παροχής του συστήμα-
τος e-POWER στην θέση OFF.

 Έλεγχος έντασης ήχου (VOL)
Γυρίστε το κουμπί <VOL> δεξιά ή αριστερά για να 
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Το ηχοσύστημα είναι εξοπλισμένο με μία λειτουργία 
ελέγχου έντασης ήχου σύμφωνα με την ταχύτητα. 
Αυτό σημαίνει ότι το ηχοσύστημα ρυθμίζει αυτόμα-
τα την ένταση του ήχου, σε σχέση με την ταχύτητα 
του αυτοκινήτου. Για λεπτομέρειες δείτε το «Μενού 
[Speed Vol.]» πιο κάτω.

ΚΟΥΜΠΙ <SETTINGS> (ρυθμίσεων)
Για να ρυθμίσετε τον Ήχο [Audio], το Ρολόι [Clock], 
το ραδιόφωνο [Radio] και την γλώσσα [Language], 
κάντε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πατήστε το κουμπί <SETTINGS>.

2. Γυρίστε το κουμπί <MENU> δεξιά ή αριστερά 
και θα εμφανιστεί η οθόνη στην ακόλουθη σειρά:

[Audio]  [Clock]  [Radio]  [Language] 

Αφού έχετε κάνει τους ορισμούς που θέλετε, πατή-
στε το κουμπί < > (BACK) επαναλαμβανόμε-
να, το κουμπί <SETTINGS> για να βγει από την 
οθόνη του μενού.

Ρυθμίσεις ήχου
1. Πατήστε το κουμπί <SETTINGS> για να μπείτε 
στην οθόνη του μενού ρύθμισης και μετά επιλέξ-
τε [Audio].

2. Γυρίστε το κουμπί <MENU> δεξιά ή αριστερά 
και η οθόνη θα εμφανίσει την παρακάτω σειρά:

[Sound]  [Speed Volume]  [Bass Boost]  
[Audio Reset]

Μενού ήχου [Sound]
Μπάσα [Bass]  Χρησιμοποιήστε αυτό τον 

έλεγχο για να ενισχύσετε ή να 
ατονίσετε τον ήχο ανταπόκρι-
σης των μπάσων.

   Γυρίστε το κουμπί <MENU> 
δεξιά ή αριστερά για να κάνε-
τε την ρύθμιση των μπάσων 
και μετά πατήστε το κουμπί 
<OK> για να επιβεβαιώσετε.

Πρίμα [Treble]  Χρησιμοποιήστε αυτό τον 
έλεγχο για να ενισχύσετε ή να 
ατονίσετε τον ήχο ανταπόκρι-
σης των treble.

   Γυρίστε το κουμπί <MENU> 
δεξιά ή αριστερά για να κάνε-

τε την ρύθμιση των treble και 
μετά πατήστε το κουμπί 
<OK> για να επιβεβαιώσετε.

Ισοστάθμιση [Bal.]  Χρησιμοποιήστε αυτό τον 
έλεγχο για να ρυθμίσετε την 
ισοστάθμιση της έντασης του 
ήχου ανάμεσα στα αριστερά 
και τα δεξιά ηχεία.

   Γυρίστε το κουμπί <MENU> 
δεξιά ή αριστερά για να κάνε-
τε την ρύθμιση της ισοστάθ-
μισης αριστερά / δεξιά και 
μετά πατήστε το κουμπί 
<OK> για να επιβεβαιώσετε.

[Fade]   Χρησιμοποιήστε αυτό τον 
έλεγχο για να ρυθμίσετε την 
ισοστάθμιση της έντασης του 
ήχου ανάμεσα στα μπροστά 
και τα πίσω (όπου υπάρχει) 
ηχεία.

   Γυρίστε το κουμπί <MENU> 
δεξιά ή αριστερά για να κάνε-
τε την ρύθμιση της ισοστάθ-
μισης μπροστά / πίσω και 
μετά πατήστε το κουμπί 
<OK> για να επιβεβαιώσετε.

Μενού [Speed Vol.] (ένταση ήχου ανάλογα με την 
ταχύτητα):

Ορίστε το ηχοσύστημα ώστε να ρυθμίζεται αυτόμα-
τη η ένταση του ήχου σε σχέση με την ταχύτητα του 
αυτοκινήτου.

Γυρίστε το κουμπί <MENU> δεξιά ή αριστερά για 
να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Η υψηλότερη 
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ρύθμιση, περισσότερες μπάρες, σημαίνει ότι η σχέ-
ση της έντασης του ήχου με την ταχύτητα αλλάζει 
περισσότερο όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυ-
ξάνεται ή μειώνεται. Πατήστε <OK> για να επιβε-
βαιώσετε.

Η λειτουργία αυτή ελέγχει την ένταση του ήχου από 
τα ηχεία, αυτόματα σε σχέση με την ταχύτητα του 
αυτοκινήτου. Όταν εμφανίζεται [Speed Volume] γυ-
ρίστε το κουμπί <MENU> δεξιά ή αριστερά για να 
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Βάζοντας την ρύθμιση στο μηδέν (0), κλείνετε την 
λειτουργία έντασης ήχου ανάλογα με την ταχύτητα. 
Αυξάνοντας την ρύθμιση, έχετε σαν αποτέλεσμα η 
ένταση του ήχου να αυξάνεται πιο απότομα με την 
ταχύτητα του αυτοκινήτου. Όταν έχετε κάνει την 
επιλογή σας, πατήστε το <OK> για να την αποθη-
κεύσετε.

Μενού [Bass Boost] (ενίσχυσης μπάσων):

Αλλάξτε την ενίσχυση των μπάσων [Bass Boost] σε 
[ON] ή [OFF].

Μενού [Audio Reset] (εργοστασιακή ρύθμιση 
ήχου):

Το ηχοσύστημα έχει αποθηκεύσει τις εργοστασια-
κές ρυθμίσεις. Επιλέξτε [Yes] για να αλλάξετε όλες 
τις ρυθμίσεις πίσω στις εργοστασιακές. Επιλέξτε 
[No] για να βγείτε από το μενού διατηρώντας τις 
παρούσες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ρολογιού
Η οθόνη ρύθμισης [Clock] θα εμφανιστεί όταν επι-
λέξετε το [Clock] από το μενού ρύθμισης.

[Set Time]:

Επιλέξτε το [Set Time] και μετά ρυθμίστε το ρολόι 
ως εξής:

1. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας. 
Γυρίστε το κουμπί <MENU> για να ρυθμίσετε 
την ώρα.

2. Πατήστε το κουμπί <OK>. Θα αρχίσει να ανα-
βοσβήνει η ένδειξη των λεπτών.

3. Γυρίστε το κουμπί <MENU> για να ρυθμίσετε 
τα λεπτά.

4. Πατήστε το <OK> για να ολοκληρώσετε την 
ρύθμιση του ρολογιού.

[ON / OFF]:

Ρυθμίστε την ένδειξη του ρολογιού ανάμεσα σε 
ενεργή και κλειστή όταν είναι κλειστό το ηχοσύστη-
μα.

Εάν η ρύθμιση είναι στην θέση [ON], το ρολόι θα 
εμφανίζεται όταν το ηχοσύστημα είναι σβηστό είτε 
πατώντας το κουμπί <  > ή όταν ο διακόπτης 
παροχής του συστήματος e-POWER μπει στην θέση 
OFF.

[Format]:

Ρυθμίστε την ένδειξη της ώρας ανάμεσα στην λει-
τουργία 24ωρης ένδειξης και την λειτουργία 
12ωρης ένδειξης.

Μενού [Radio]
Για λεπτομέρειες ενεργοποίησης και απενεργοποί-
ησης, δείτε το «Κουμπί <SETTINGS>» πιο πριν.

[TA]   Χρησιμοποιήστε αυτόν τον 
χειρισμό για να ενεργοποιή-
σετε ή να απενεργοποιήσετε 
τις Αναγγελίες Κυκλοφορίας 
όταν ξεκινάει η μονάδα. Γυρί-
στε το κουμπί <MENU> δε-
ξιά ή αριστερά για να επιλέξε-
τε και μετά πατήστε <OK> 
για να επιβεβαιώσετε.

[DΑΒ Interrupt] 
(όπου υπάρχει)  Μόνο για τα μοντέλα που 

έχουν την λειτουργία DAB. 
Ενεργοποιήστε ή απενεργο-
ποιήστε συγκεκριμένες Ψηφι-
ακές Παρεμβάσεις που εμ-
φανίζονται στην λίστα. Όταν 
έχει επιλεγεί, οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί DAB θα διακόπτο-
νται όταν είναι διαθέσιμο ένα 
συγκεκριμένο μήνυμα. Γυρί-
στε το κουμπί <MENU> 
δεξιά ή αριστερά για να επι-
λέξετε και μετά πατήστε 
<OK> για να επιβεβαιώσετε.

[Update FM List]  Ενημερώστε την λίστα των 
FM με το χέρι. Πατήστε το 
<OK> για να αρχίσει η ανα-
ζήτηση των σταθμών. Εμφανί-
ζεται ένα μήνυμα επιβεβαίω-
σης. Σε σύντομο χρονικό διά-
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στημα οι σταθμοί έχουν ενη-
μερωθεί και αρχίζει να παίζει 
ο τελευταίος σταθμός (εάν 
αυτό είναι δυνατό).

[Ref. DAB List]   Ενημερώστε την λίστα των 
(όπου υπάρχει) σταθμών DAB με το χέρι.
   Πατήστε το <OK> για να αρ-

χίσει η αναζήτηση σταθμών. 
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα 
επιβεβαίωσης. Σε σύντομο 
χρονικό διάστημα οι σταθμοί 
θα έχουν ενημερωθεί  και θα 
αρχίσει να παίζει (εάν αυτό 
είναι δυνατό) ο τελευταίος 
σταθμός.

Ρυθμίσεις Γλώσσας
Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα και πατήστε το 
κουμπί <OK>. Μόλις ολοκληρώσετε, η οθόνη θα 
υιοθετήσει αμέσως την ρύθμιση της γλώσσας.

• [English UK]

• [Français]

• [Deutsch]

• [Italiano]

• [Português]

• [Nederlands]

• [Español]

• [Tȕrkçe]

•   [pyccĸий]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ
Όταν πατήσετε το κουμπί , , το ηχοσύστημα θα 
ανοίξει στον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό που 
ακούγατε, εάν κλείσατε το ηχοσύστημα ενώ ακού-
γατε ραδιόφωνο.

Το ραδιόφωνο μπορεί να λάβει διάφορα ήδη ραδιο-
φωνικών μεταδόσεων:

– FM
– DAB (Digital Audio Broadcasting – Μετάδοση 
Ψηφιακού Ήχου) που δηλώνεται ως DR (όπου 
υπάρχει)

– AM

Κουμπιά επιλογής μπάντας ραδιοφώνου
Πατήστε το κουμπί <RADIO> για να αλλάξετε την 
μπάντα του ραδιοφώνου που κάνετε λήψη, ως εξής:

Για τα μοντέλα με DAB:
FM1  FM2  DAB1  DAB2  AM  FM1

Πατώντας και κρατώντας το κουμπί <RADIO> θα 
ενημερωθούν οι λίστες των σταθμών.

Για τα μοντέλα χωρίς DAB:
FM1  FM2  AM  FM1

Όταν πατηθεί το κουμπί <RADIO>, το ραδιόφωνο 
θα ανοίξει στον τελευταίο σταθμό που κάνατε 
λήψη. Εάν παίζει ήδη μία πηγή (iPod, Bluetooth, CD, 
USB ή AUX), πατώντας το κουμπί <RADIO>, θα 
κλείσει η πηγή που έπαιζε και θα επιλεγεί ο 
ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγατε τελευταίο.
Όταν πατήσετε το κουμπί <RADIO> για περισσό-
τερο από 1.5 δευτερόλεπτο, ενώ είστε στις λειτουρ-
γίες FM/DAB, θα ενημερωθεί αυτόματα η παρούσα 
λίστα σταθμών.

 Συντονισμός με το χέρι

Όταν ρυθμίζετε την συχνότητα του ραδιοσταθμού 
με το χέρι, πηγαίνετε στην λίστα FM [FM List] και 
γυρίστε το κουμπί <MENU> έως ότου συντονιστεί-
τε στην συχνότητα που θέλετε και πατήστε 
<ENTER> για να την επιλέξετε.

Η συχνότητα αυξάνεται ή μειώνεται σε βήματα των 
100 kHz στην μπάντα των FM και των 9kHz στην 
μπάντα των ΑΜ.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ο συντονισμός του ραδιοφώνου δεν θα πρέπει 
να γίνεται όταν οδηγείτε για να μην αποσπάται 
η προσοχή σας από την οδήγηση.

   Κουμπιά συντονισμού με 
αναζήτηση (SEEK)

Λειτουργία FM:
Πατώντας το κουμπί  ή , αρχίζει η λειτουρ-
γία συντονισμού. Το ραδιόφωνο ψάχνει από τις ψη-
λές στις χαμηλές ή από τις χαμηλές στις ψηλές 
συχνότητες και σταματάει στον επόμενο σταθμό 
που μεταδίδει. Στην διάρκεια της λειτουργίας ανα-
ζήτησης, ο ήχος είναι σε σίγαση. Εάν το ραδιόφωνο 
δεν βρει έναν σταθμό μέσα σε ένα κύκλο αυτής της 
μπάντας, θα σταματήσει στην ίδια συχνότητα που 
ήταν πριν ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης.

Λειτουργία DAB:

Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τον επόμενο 
σταθμό.
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Κουμπιά προεπιλογής σταθμών(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Πατώντας ένα κουμπί προεπιλογής για λιγότερα 
από 2 δευτερόλεπτα, θα επιλεγεί ο αποθηκευμένος 
ραδιοφωνικός σταθμός.

Πατώντας ένα κουμπί προεπιλογής για περισσότε-
ρα από 2 δευτερόλεπτα, ενώ είστε στην λίστα των 
FM [FM List] ή την κύρια οθόνη του ραδιοφώνου θα 
αποθηκευτεί ο σταθμός που ακούτε σε αυτό το κου-
μπί προεπιλογής.

• ∆ώδεκα σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν 
στην μπάντα των FM. (Έξι για κάθε FM1 και 
FM2)

• ∆ώδεκα σταθμοί (εάν υπάρχουν) μπορούν να 
αποθηκευτούν στις μπάντες DAB. (Από έξι σε 
καθένα από το DAB1 και DAB2) (όπου υπάρχει).

• Έξι σταθμοί (εάν υπάρχουν) μπορούν να ορι-
στούν για την μπάντα ΑΜ.

Εάν αποσυνδεθεί το καλώδιο της μπαταρίας ή καεί 
η ασφάλεια, η μνήμη του ραδιοφώνου θα σβηστεί. 
Σε αυτή την περίπτωση, αποθηκεύστε και πάλι τους 
σταθμούς που θέλετε, μετά την σύνδεση της μπα-
ταρίας ή την αντικατάσταση της ασφάλειας.

DAB και Λειτουργία Συστήματος Ραδιοφωνι-
κών ∆εδομένων (RDS) (όπου υπάρχει)
Το RDS είναι ένα σύστημα με το οποίο από τον ίδιο 
σταθμό των FM που μεταδίδονται κανονικά ραδιο-
φωνικά προγράμματα, μεταδίδονται και μη ηχητι-
κές, ψηφιακές πληροφορίες. Το RDS παρέχει υπη-
ρεσία πληροφόρησης όπως όνομα σταθμού, πλη-
ροφορίες για την κίνηση και ειδήσεις.

DAB (Μετάδοση Ψηφιακού Ήχου):

Η Μετάδοση Ψηφιακού Ήχου (DAB) είναι στάνταρ 
για να μπορεί να μεταδοθεί ψηφιακά ο ήχος.

Μπορεί να γίνει λήψη διάφορων πληροφοριών που 
έχουν επιλεγεί από τον οδηγό (∆ιαδρομή, Προειδο-
ποίηση, Νέα, Καιρός, Σπορ κλπ).

Περιστασιακά, σε περιοχές όπου το σήμα DAB είναι 
ασθενές, μπορεί να παραμορφώνεται το πλήρες 
όνομα του σταθμού στην λίστα DAB και την κύρια 
οθόνη DAB. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συνε-
χίζει να είναι δυνατή η λήψη του συγκεκριμένου ρα-
διοφωνικού σταθμού, με μειωμένη ποιότητα ήχου, 
αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η λειτουργία του DAB είναι παρόμοια με αυτή 
των FM αλλά μπορεί να διαφέρει ελαφρά.

• Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, κάποιες από 
αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να μην είναι δια-
θέσιμες.

Λειτουργία Εναλλακτικής Συχνότητας (AF):

Η λειτουργία AF δουλεύει στα FM (ραδιόφωνο).

• Η λειτουργία AF δουλεύει στα FM (ραδιόφωνο) 
και θα συνεχίσει να λειτουργεί στο υπόβαθρο 
εάν επιλεγεί οποιοδήποτε μέσο.

• Η λειτουργία AF συγκρίνει την ισχύ του σήματος 
και επιλέγει τον σταθμό με τις καλύτερες συνθή-
κες λήψης για τον σταθμό που είναι συντονισμέ-
νος.

Λειτουργίες DAB και RDS
Λειτουργία Υπηρεσιών Προγράμματος (PS) (λει-
τουργία εμφάνισης ονόματος σταθμού).

– FM:
 Όταν συντονιστεί σταθμός RDS με αναζήτηση ή 
χειροκίνητο συντονισμό, λαμβάνονται τα δεδο-
μένα RDS και το όνομα PS εμφανίζεται αμέσως 
στην οθόνη.

– DAB:
 Όταν συντονιστεί ένας σταθμός με αναζήτηση ή 
χειροκίνητο συντονισμό λαμβάνονται τα δεδο-
μένα και εμφανίζεται το όνομα PS.

Αναγγελία Κυκλοφορίας (ΤΑ)
Η λειτουργία ΤΑ δουλεύει στα FM (ραδιόφωνο). Θα 
συνεχίσει να δουλεύει στο φόντο εάν επιλέξετε ένα 
άλλο μέσο αναπαραγωγής (λειτουργία CD, USB ή 
MEDIA).

• Πατώντας το κουμπί <ΤΑ>, επιλέγεται η λει-
τουργία ΤΑ. Η ένδειξη ΤΑ ανάβει όσο η λειτουρ-
γία ΤΑ είναι ανοικτή.

• Όταν πατήσετε πάλι το <ΤΑ> ή το <BACK>, η 
λειτουργία θα κλείσει και η ένδειξη ΤΑ θα εξα-
φανιστεί από την ένδειξη.

Λειτουργία διακοπής για αναγγελία κυκλοφορίας:
Λειτουργία διακοπής για αναγγελία κυκλοφορίας:
Όταν ληφθεί μία αναγγελία κυκλοφορίας, συντονί-
ζεστε στην αναγγελία και η εμφανίζεται στην ένδει-
ξη ένα ενημερωτικό μήνυμα με το όνομα του σταθ-
μού π.χ. [TA: Radio 1].
Μόλις η αναγγελία κυκλοφορίας τελειώσει, η μονά-
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δα επιστρέφει στην πηγή που είχε ρυθμιστεί πριν 
αρχίσει η αναγγελία.

Εάν πατηθεί το <ΤΑ> ή το <BACK> στην διάρκεια 
της αναγγελίας κυκλοφορίας, η λειτουργία διακοπής 
για αναγγελία κυκλοφορίας ακυρώνεται. Η λειτουρ-
γία ΤΑ επιστρέφει στην λειτουργία αναμονής και το 
ηχοσύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη πηγή.

ΘΥΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ USB

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή βάζετε σε λει-
τουργία την μονάδα USB ενώ οδηγείτε. Εάν το 
κάνετε αποσπάται η προσοχή σας και μπορεί να 
χάσετε τον έλεγχο του οχήματος προκαλώντας 
ατύχημα ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην 
θύρα USB. Τοποθετώντας την μονάδα USB 
στραβά μέσα στην θύρα ή ανάποδα, μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην μονάδα USB και 
την θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB 
έχει τοποθετηθεί σωστά στην θύρα USB. 

• Μην κρατάτε το κάλυμμα της θύρας USB 
(όπου υπάρχει) όταν τραβάτε την μονάδα 
USB έξω από την θύρα. Μπορεί να πάθουν 
ζημιά τόσο η θύρα όσο και το κάλυμμα.

• Μην αφήνετε το καλώδιο του USB σε σημείο 
που μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος. Τρα-
βώντας το καλώδιο μπορεί να πάθει ζημιά η 
θύρα.

Σύνδεση μίας μονάδας στο USB
Για την σωστή χρήση και φροντίδα της μονάδας 
δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή 
της.

Χρησιμοποιήστε την θύρα σύνδεσης που βρίσκεται 
στο κάτω μέρος του ταμπλό των οργάνων. Συνδέ-
στε ένα στικ USB ή άλλη μονάδα USB στην θύρα 
σύνδεσης. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 
Η οθόνη θα εμφανίσει ένα ενημερωτικό μήνυμα 
[USB Detected Please Wait…] για λίγα δευτερόλε-
πτα, ενώ διαβάζει τα δεδομένα.

Εάν το ηχοσύστημα είχε κλείσει ενώ έπαιζε το USB, 
πατώντας το  θα αρχίσει η λειτουργία του USB.

Κουμπί <MEDIA>
Για να λειτουργήσει η μονάδα USB πατήστε το 
<MEDIA> μία φορά ή επαναλαμβανόμενα έως 
ότου να είναι διαθέσιμο το [USB].

Κύρια λειτουργία ήχου:
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι ίδιες με την κύρια 
λειτουργία του ηχοσυστήματος για την λειτουργία 
του CD. Για λεπτομέρειες δείτε το «Λειτουργία του 
CD player» πιο πριν.

• Εμφάνιση λίστας

• Γρήγορη αναζήτηση

•   , 

• ΜΙΧ (τυχαία αναπαραγωγή)

• RPT (επανάληψη τραγουδιού)

• Αναζήτηση φακέλου

Εμφάνιση λίστας:

Όταν παίζει το τραγούδι, είτε πατήστε το κουμπί 
<ΟΚ> είτε γυρίστε το κουμπί MENU για να εμφανι-
στούν τα διαθέσιμα τραγούδια σε λειτουργία εμφά-
νισης λίστας. Για να επιλέξετε ένα τραγούδι από 
την λίστα, ή ένα τραγούδι από το οποίο θα αρχίσετε 
την ακρόαση, γυρίστε το κουμπί <MENU> και πα-
τήστε <ΟΚ>. Πατήστε το κουμπί  για να επι-
στρέψετε στο τραγούδι.

   Κουμπιά Γρήγορης Αναπαραγωγής 
Μπροστά / Πίσω:

Όταν πατηθεί το κουμπί  (μπροστά) ή  
(πίσω), συνεχόμενα, το τραγούδι θα παίζει σε υψη-
λή ταχύτητα. Όταν αφήσετε το κουμπί, το τραγούδι 
θα παίξει στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.

   Κουμπιά Επόμενου / Προηγούμενου 
τραγουδιού:

Πατώντας το κουμπί  (μπροστά) ή  (πίσω) 
μία φορά, θα πάει μπροστά στο επόμενο τραγούδι 
ή πίσω στην αρχή του τραγουδιού που παίζει ήδη. 
Πατήστε τα κουμπιά  (μπροστά) ή  (πίσω), 
περισσότερες από μία φορές για να προχωρήσετε 
ανάμεσα στα τραγούδια.

Εμφάνιση φακέλων:

Εάν τα εγγεγραμμένα μέσα περιέχουν φακέλους με 
αρχεία μουσικής, πατήστε το κουμπί  ή  για 
να παίξει η σειρά των τραγουδιών σε κάθε φάκελο.
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Για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε:

1. Πατήστε το κουμπί <ΟΚ> ή γυρίστε το κουμπί 
<MENU> και θα εμφανιστεί μία λίστα των τρα-
γουδιών στον παρόντα φάκελο.

2. Γυρίστε το κουμπί  για να μπείτε στην οθό-
νη των φακέλων.

3. Πατήστε <ΟΚ> για να έχετε πρόσβαση σε αυτό 
τον φάκελο. Πατήστε <ΟΚ> πάλι για να αρχίσει 
η αναπαραγωγή από το πρώτο τραγούδι ή γυρί-
στε το κουμπί <MENU> και πατήστε <ΟΚ> για 
να επιλέξετε άλλο τραγούδι.

Εάν ο φάκελος που έχετε επιλέξει περιέχει υποφα-
κέλους, πατήστε <ΟΚ> και θα εμφανιστεί μία νέα 
οθόνη με την λίστα των υποφακέλων. Γυρίστε το 
κουμπί <MENU> για τον υποφάκελο και πατήστε 
<ΟΚ> για να τον επιλέξετε. Πατήστε το στοιχείο 
[Root] για τον κύριο φάκελο όταν υπάρχουν πρό-
σθετα τραγούδια σε αυτόν.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη του προηγούμενου 
φακέλου πατήστε επιστροφή  

<RPT>  Κουμπί επανάληψης:

Πατήστε το κουμπί RPT και το τραγούδι που παίζει 
αυτή την στιγμή θα παίζει επαναλαμβανόμενα.

<MIX> Κουμπί μίξης:

Πατήστε το κουμπί ΜΙΧ και όλα τα τραγούδια σε 
αυτόν τον φάκελο (USB) ή την λίστα αναπαραγω-
γής (iPod) θα παίζουν σε τυχαία σειρά.

Όταν έχει παίξει όλος ο φάκελος / η λίστα αναπα-
ραγωγής, το σύστημα θα αρχίσει να παίζει τον επό-
μενο φάκελο / λίστα αναπαραγωγής.

<DISP> κουμπί:

Όταν παίζει ένα τραγούδι με ετικέτες πληροφοριών 
της εγγεγραμμένης μουσικής (ετικέτες ID3), θα εμ-
φανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού που παίζει. Εάν 
δεν υπάρχουν ετικέτες, τότε θα εμφανίζεται 
[Songs] (τραγούδια).

Όταν πατήστε το κουμπί DISP επαναλαμβανόμενα, 
μπορούν να εμφανιστούν περισσότερες πληροφο-
ρίες για το τραγούδι, μαζί με τον τίτλο του τραγου-
διού ως εξής:

Χρόνος τραγουδιού  όνομα καλλιτέχνη  τίτλος 
άλμπουμ  χρόνος τραγουδιού

Λεπτομέρειες τραγουδιού:

Ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί DISP θα αλ-
λάξει την οθόνη σε λεπτομερή σύνοψη και μετά από 
λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφει στην κύρια οθόνη ή 
πατήστε το κουμπί  σύντομα.

Γρήγορη αναζήτηση:

Όταν παίζει ένα USB με ετικέτες πληροφοριών της 
εγγεγραμμένης μουσικής (ετικέτες κειμένου ID3), 
στην λειτουργία εμφάνισης λίστας, μπορεί να γίνει 
γρήγορη αναζήτηση ενός τραγουδιού από την λί-
στα αυτή.

Πατήστε το κουμπί <A-Z > και μετά γυρίστε το 
κουμπί <MENU> για το πρώτο αλφαβητικό / αριθ-
μητικό γράμμα του τίτλου του τραγουδιού και πατή-
στε <ΟΚ>. Όταν βρεθεί, θα εμφανιστεί μία λίστα 
με τα διαθέσιμα τραγούδια. Όταν δεν υπάρχει αντι-
στοιχία (η οθόνη εμφανίζει [No match]) θα εμφανι-
στεί το επόμενο στοιχείο. Επιλέξτε το τραγούδι που 
θέλετε και πατήστε <ΟΚ> για να αρχίσει να παίζει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ iPod® player (όπου υπάρχει)

Σύνδεση iPod®

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε/αποσυνδέετε ή λειτουργείτε την 
μονάδα του USB ενώ οδηγείτε. Εάν το κάνετε 
μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας. Εάν 
αποσπαστεί η προσοχή σου μπορεί να χάσετε 
τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προκληθεί 
ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην 
θύρα USB. Τοποθετώντας την μονάδα USB 
στραβά μέσα στην θύρα ή ανάποδα, μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην μονάδα USB και 
την θύρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB 
έχει τοποθετηθεί σωστά στην θύρα USB. 

• Μην κρατάτε το κάλυμμα της θύρας USB 
(όπου υπάρχει) όταν τραβάτε την μονάδα 
USB έξω από την θύρα. Μπορεί να πάθουν 
ζημιά τόσο η θύρα όσο και το κάλυμμα.

• Μην αφήνετε το καλώδιο του USB σε σημείο 
που μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος. Τρα-
βώντας το καλώδιο μπορεί να πάθει ζημιά η 
θύρα.

∆είτε το βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή της μονά-
δας για την σωστή χρήση και φροντίδα της μονάδας.

Συνδέστε το καλώδιο του iPod® στην θύρα USB. Η 
μπαταρία του iPod® θα φορτίζει στην διάρκεια σύν-
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δεσης με το αυτοκίνητο. Η οθόνη θα εμφανίζει το 
ενημερωτικό μήνυμα [iPod <Name> Detected…] 
για λίγα δευτερόλεπτα ενώ διαβάζει τα δεδομένα.

Εάν το ηχοσύστημα έχει σβήσει ενώ έπαιζε το 
iPod®, πατώντας το κουμπί  θα αρχίσει η λει-
τουργία του iPod®. Στην διάρκεια της σύνδεσης το 
iPod® μπορεί να λειτουργήσει με τα χειριστήρια του 
ηχοσυστήματος.

Σημειώσεις για την χρήση του iPod:

Οι επισημάνσεις “Made for iPod”, “Made for iPhone” 
και “Made for iPad” σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρικό 
αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με 
iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα και έχει πιστοποιη-
θεί από τον προγραμματιστή για να πληροί τα στά-
νταρ απόδοσης της Apple.

Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής της 
μονάδας ή την συμμόρφωσή της με τα δεδομένα 
ασφαλείας και τους κανονισμούς.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του 
αξεσουάρ με το iPod, iPhone ή iPad μπορεί να επη-
ρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Τα iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 
shuffle και iPod touch είναι σήματα κατατεθέντα της 
Apple Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώ-
ρες. Το Lightning είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.

Συμβατότητα:
Αυτή η μονάδα θα είναι συμβατή με όλες τις μονάδες 
(παλιές και μελλοντικές) που υποστηρίζουν το πρω-
τόκολλο αξεσουάρ της Apple σε σύνδεση με USB.

Περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά):

• iPod touch 5th (iOS 9.3.5)

• iPhone 7 Plus (iOS 10.1.1, 1.0.3, 11.1.2)

• iPhone 8 (iOS 11.2)

• iPhone 8 Plus (iOS 11.2.5)

• iPhone X (iOS 11.2, 12.0.1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το ηχοσύστημα δεν υποστηρίζει την φόρτι-
ση του iPad.

Κουμπί <MEDIA>
Για να λειτουργήσει το iPod πατήστε <MEDIA> μία 
φορά ή επαναλαμβανόμενα έως ότου να εμφανιστεί 
το [iPod <Name>].

Κύρια λειτουργία ηχοσυστήματος
Interface:

Το interface για την λειτουργία του iPod® που εμφα-
νίζεται στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου είναι 
παρόμοιο με το interface του iPod®. Χρησιμοποιή-
στε το κουμπί <MENU> και το κουμπί <OK> για 
να γίνει αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στο iPod®.

Μπορούν να επιλεγούν τα παρακάτω από την λίστα 
του μενού στην οθόνη. 

• [Playlists]

• [Artist]

• [Albums]

• [Songs]

• [More…] (το οποίο παρέχει πρόσβαση στα 
παρακάτω)

• [Composers]

• [Genre]

• [Podcasts]

• [Audiobooks]

Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε είδος, 
δείτε το Βιβλίο Οδηγιών του iPod®.

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι πανομοιότυπες με 
την λειτουργία του ηχοσυστήματος για το USB. Για 
λεπτομέρειες δείτε το «Κουμπί MEDIA» πιο πριν.

• Εμφάνιση λίστας

•  , 

• ΜΙΧ (τυχαία αναπαραγωγή)

• RPT (επανάληψη τραγουδιού)

• Αναζήτηση φακέλου

<DISP> Κουμπί DISP:
Όταν παίζει ένα τραγούδι με ετικέτες πληροφοριών 
της εγγεγραμμένης μουσικής (ετικέτες ID3), θα εμ-
φανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού που παίζει. Εάν 
δεν υπάρχουν ετικέτες, τότε θα εμφανίζεται ένα 
ενημερωτικό μήνυμα.

Όταν πατήστε το κουμπί DISP επαναλαμβανόμενα, 
μπορούν να εμφανιστούν περισσότερες πληροφο-
ρίες για το τραγούδι, μαζί με τον τίτλο του τραγου-
διού, ως εξής:

Χρόνος τραγουδιού  Όνομα καλλιτέχνη  Τίτλος 
άλμπουμ  Χρόνος τραγουδιού
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Λεπτομέρειες τραγουδιού:
Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί <DISP> 
η οθόνη θα εμφανίσει τον τίτλο του τραγουδιού, το 
όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του άλμπουμ. 
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα επιστρέψει στην 
κύρια οθόνη, ή πατήστε το  σύντομα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH® 

*: Μία μονάδα με δυνατότητες Bluetooth®

Ρυθμίσεις BLUETOOTH®

Για να ταιριάξετε μία μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το 
Bluetooth® είναι ανοικτό και χρησιμοποιήστε το στοι-
χείο [Scan device] ή το στοιχείο [Pair device]. Για λε-
πτομέρειες δείτε το “[Scan device]” παρακάτω.

Εάν μία μονάδα Apple έχει συνδεθεί με καλώδιο 
USB και Bluetooth, η μονάδα θα αναγνωριστεί σαν 
μονάδα USB. Η μπαταρία της μονάδας Apple φορ-
τίζεται μέσω του  καλωδίου που έχει συνδεθεί στην 
θύρα USB.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 διαφορετικά κινη-
τά τηλέφωνα με Bluetooth®. Ωστόσο μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε μία μονάδα την κάθε φορά. Εάν έχε-
τε ήδη καταχωρημένες 5 μονάδες Bluetooth®, για 
να καταχωρήσετε μία καινούργια θα πρέπει να αντι-
καταστήσετε μία από τις 5 ήδη υπάρχουσες. Χρησι-
μοποιήστε το στοιχείο [Del. Device] για να διαγράψε-
τε μία από τις ήδη καταχωρημένες μονάδες. Για λε-
πτομέρειες δείτε το “[Del. Device]” παρακάτω.

Όταν γίνεται το ταίριασμα θα εμφανιστεί ένα ενημε-
ρωτικό μήνυμα και στην συνέχεια η οθόνη του συστή-
ματος θα επιστρέψει στην εμφάνιση της παρούσας 
πηγής ήχου. Στην διάρκεια της σύνδεσης θα εμφανί-
ζονται οι εξής εικόνες κατάστασης (πάνω αριστερά 
στην ένδειξη): ισχύς σήματος  , κατάσταση μπα-
ταρίας*  και ανοικτό Bluetooth ( ).

*: Εάν ανάψει το μήνυμα χαμηλής μπαταρίας, η μονά-
δα του Bluetooth® πρέπει να φορτιστεί σύντομα.

Η διαδικασία ταιριάσματος και η λειτουργία μπορεί να 
ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της μονάδας και την 
συμβατότητα. ∆είτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του 
Bluetooth® για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για λεπτομέρειες για την μονάδα, δείτε το βι-
βλίο οδηγιών χρήσης του ηχοσυστήματος / κι-
νητού τηλεφώνου.

• Για βοήθεια με την καταχώρηση του ηχοσυ-
στήματος / τηλεφώνου Bluetooth® επισκεφθεί-
τε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξει-
δικευμένο συνεργείο.

Για να ρυθμίσετε το σύστημα Bluetooth με την μο-
νάδα που θέλετε είναι διαθέσιμα τα παρακάτω:

• [Scan devices]

 Μπορεί να γίνει ταίριασμα μονάδων Bluetooth® 
με το σύστημα. Μπορούν να καταχωρηθούν έως 
5 μονάδες.

• [Pair Device]

 Μπορεί να γίνει ταίριασμα μονάδων Bluetooth® 
με το σύστημα. Μπορούν να καταχωρηθούν έως 
5 μονάδες.

• [Sel. Device]

 Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρημένες μο-
νάδες Bluetooth® και μπορείτε να επιλέξετε για 
σύνδεση.

• [Del. Device]

 Μπορεί να διαγραφεί μία καταχωρημένη μονάδα 
Bluetooth®.

• [Bluetooth]

 Εάν η ρύθμιση αυτή είναι κλειστή (off), η σύνδεση 
ανάμεσα στις μονάδες Bluetooth® και την μονάδα 
Bluetooth® του αυτοκινήτου θα ακυρωθεί.

[Scan devices] (έλεγχος μονάδων):

1) Πατήστε το κουμπί . Επιλέξτε [Scan device].

 Το ηχοσύστημα αναζητεί μονάδες Bluetooth® 
και εμφανίζει όλες τις ορατές μονάδες.

 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σας Bluetooth® είναι 
ορατή αυτή την στιγμή.

NIC3996
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2) Επιλέξτε την μονάδα που θα γίνει ταίριασμα.

 Χρησιμοποιήστε το κουμπί <MENU> και πατή-
στε <OK> για να επιλέξετε.

3) Η διαδικασία ταιριάσματος μπορεί να εξαρτηθεί 
από την μονάδα που θα συνδεθεί:

1) Μονάδα χωρίς κωδικό ΡΙΝ:

 Η σύνδεση Bluetooth® θα γίνει αυτόματα χω-
ρίς να κάνετε κάποια άλλη εισαγωγή.

2) Μονάδα με κωδικό ΡΙΝ:

 Είναι δυνατοί δύο τρόποι ταιριάσματος, ανά-
λογα με την μονάδα:

– Τύπος Α:

 Θα εμφανιστεί το μήνυμα [To pair] [Enter 
Pin] 0000. Επιβεβαιώστε τον κωδικό ΡΙΝ 
πάνω στην μονάδα. Θα γίνει η σύνδεση 
Bluetooth®.

– Τύπος Β:

 Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Pairing 
request] [Confirm password] μαζί με έναν 
6ψήφιο κωδικό. Ο μοναδικός ίδιος κωδι-
κός θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη. 
Εάν ο κωδικός είναι ίδιος επιβεβαιώστε 
στην μονάδα. Θα γίνει η σύνδεση 
Bluetooth®.

[Pair device] (∆ιαδικασία ταιριάσματος):
Ανοίξτε το ηχοσύστημα Bluetooth®. ∆είτε την περι-
γραφή [Bluetooth] πιο κάτω.

• Χρησιμοποιήστε το ηχοσύστημα που θα ταιριά-
ξετε:

1) Ενεργοποιήστε την λειτουργία αναζήτησης για 

μονάδες Bluetooth®. Εάν η λειτουργία αναζήτησης 
βρει το ηχοσύστημα αυτό θα εμφανιστεί στην 
οθόνη της μονάδας.

2. Επιλέξτε την μονάδα που εμφανίζεται ως [My 
Car].

3. Είναι δυνατοί δύο διαφορετικοί τρόποι 
ταιριάσματος, ανάλογα με την μονάδα. Για 
λεπτομέρειες της σωστής διαδικασίας δείτε το 
[Scan Devices] (έλεγχος μονάδων) πιο πριν.

Εάν μία μονάδα Apple έχει συνδεθεί με καλώδιο 
USB και Bluetooth, η μονάδα θα αναγνωριστεί σαν 
μονάδα USB. Η μπαταρία της μονάδας Apple φορ-
τίζεται μέσω του  καλωδίου που έχει συνδεθεί στην 
θύρα USB.

[Sel. device]:
Η λίστα των καταχωρημένων μονάδων εμφανίζει 
ποιές μονάδες ήχου ή τηλεφώνου Bluetooth® είναι 
ταιριασμένες ή καταχωρημένες στο ηχοσύστημα με 
Bluetooth® του αυτοκινήτου σας. Εάν η λίστα περιέ-
χει μονάδες, επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να 
συνδέσετε με το ηχοσύστημα Bluetooth® του αυτο-
κινήτου σας.

Τα ακόλουθα σύμβολα (όπου υπάρχουν), δείχνουν 
την ικανότητα της καταχωρημένης μονάδας:

• : Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου

• : Μεταφορά ήχου (A2DP – Ενισχυμένο Προ-
φίλ Κατανομής Ήχου)

[Del. device]:
Μία καταχωρημένη μονάδα μπορεί να αφαιρεθεί 
από το ηχοσύστημα Bluetooth®. Επιλέξτε την κατα-
χωρημένη μονάδα και μετά πατήστε <OK> για να 

επιβεβαιώσετε την διαγραφή.

[Bluetooth]:
Εάν το Bluetooth® είναι σβηστό, ένα ενημερωτικό 
μήνυμα [ON/OFF] εμφανίζεται, όταν επιλέγετε 
[Bluetooth] από την οθόνη του μενού ρύθμισης ή 
πατάτε  . Για να ανοίξετε το σήμα του 
Bluetooth®, πατήστε <OK> και θα εμφανιστεί μία 
νέα οθόνη. Μετά επιλέξτε [ON] και πατήστε <OK> 
για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων του 
Bluetooth®.

Κύρια λειτουργία μεταφοράς ήχου Bluetooth®

Βάλτε τον διακόπτη παροχής του συστήματος 
e-POWER στην θέσηΟΝ. . Εάν το ηχοσύστημα 
έκλεισε ενώ έπαιζε ηχοσύστημα Bluetooth®, πατώ-
ντας το κουμπί < > θα αρχίσει η λειτουργία της 
μεταφοράς ήχου ηχοσυστήματος Bluetooth®.

Κουμπί MEDIA:
Για να λειτουργήσει η μεταφορά ήχου Bluetooth®, 
χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο:

• Πατήστε το κουμπί <MEDIA> επαναλαμβανό-
μενα έως ότου εμφανιστεί το [BT Audio].

Ο τύπος της ένδειξης, (A) ή (Β), που εμφανίζεται 
στο ηχοσύστημα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την 
έκδοση του Bluetooth® της μονάδας.

   Κουμπιά Γρήγορης Αναπαρα-
γωγής Μπροστά / Πίσω:

Όταν πατηθεί το κουμπί  (μπροστά) ή  
(πίσω), συνεχόμενα, το τραγούδι θα παίζει σε υψη-
λή ταχύτητα. Όταν αφήσετε το κουμπί, το τραγούδι 
θα παίξει στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
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   Κουμπιά Επόμενου / Προη-
γούμενου τραγουδιού:

Πατώντας το κουμπί  (μπροστά) ή  (πίσω) 
μία φορά, το CD θα πάει μπροστά στο επόμενο τρα-
γούδι ή πίσω στην αρχή του τραγουδιού που παίζει 
ήδη. Πατήστε τα κουμπιά  (μπροστά) ή  
(πίσω), περισσότερες από μία φορές για να προχω-
ρήσετε ανάμεσα στα τραγούδια.

Κουμπί <DISP>
Όταν παίζει ένα τραγούδι με ετικέτες πληροφοριών 
της εγγεγραμμένης μουσικής (ετικέτες ID3), θα εμ-
φανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού που παίζει. Εάν 
δεν υπάρχουν ετικέτες, τότε θα εμφανίζεται ένα 
ενημερωτικό μήνυμα.

Όταν πατήστε το κουμπί DISP επαναλαμβανόμενα, 
μπορούν να εμφανιστούν περισσότερες πληροφο-
ρίες για το τραγούδι, μαζί με τον τίτλο του τραγου-
διού.

Ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί DISP θα γυ-
ρίσει την οθόνη σε μία λεπτομερή επισκόπηση η 
οποία μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα επιστρέ-
ψει στην κύρια οθόνη, ή πατήστε το  σύντομα.

Λειτουργία BLUETOOTH® κινητού 
τηλεφώνου
Το σύστημα παρέχει μία ευκολία hands-free για το 
κινητό σας τηλέφωνο, μέσω Bluetooth® για να αυξη-
θεί η ασφάλεια κατά την οδήγηση και η άνεση.

Για λεπτομέρειες, δείτε το «Ενσωμάτωση κινητού 
τηλεφώνου για το Ράδιο FM AM (όπου υπάρχει)» 
παρακάτω.
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Πίνακας προδιαγραφών:

Υποστηριζόμενα μέσα USB 2.0

Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet

*ISO9660 Level3 (μαζική εγγραφή) δεν υποστηρίζεται.

*Τα αρχεία που αποθηκεύθηκαν με την χρήση Live File System (σε υπολογιστή με Windows Vista), 
δεν υποστηρίζονται.

Υποστηριζόμενες 
εκδόσεις*1

MP3 Έκδοση MPEG1 Audio Layer 3

Συχνότητα 8kHz – 48 kHz

Bit Rate 8 kbps – 320 kbps, VBR*4

WMA*3 Έκδοση WMA7, WMA8 WMA9

Συχνότητα 32KHz - 48 kHz

Bit Rate 32 kbps – 192 kbps, VBR*4

AAC Έκδοση MPEG-4, AAC

Συχνότητα 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz

Bit Rate 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 Kbps, VBR*4

Πληροφορίες ετικέτας  (Τίτλος 
τραγουδιού και όνομα Καλλιτέχνη)

MP3 ID3 tag VER1.0, 1.1,2.2, 2.4

WMA (όπου υπάρχει) WMA tag

Επίπεδα φακέλων Επίπεδα φακέλων: 8 , Φάκελοι: 2500 (μαζί με τον αρχικό φάκελο), Αρχεία: 32.000

Κωδικοί εμφανίσιμων χαρακτήρων*2 01:ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Ncn-
BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE – (Non-UTF-16 BOM Little Endian)

*1 Τα αρχεία που δημιουργούνται με συνδυασμό των 48kHz και των 64kbps δεν μπορούν να παίξουν.

*2 Οι διαθέσιμοι κωδικοί εξαρτώνται από το είδος του μέσου, τις εκδόσεις και τις πληροφορίες που πρόκειται να εμφανιστούν.

*3 Όπου υπάρχει. Τα προστατευόμενα αρχεία WMA (DRM) δεν μπορούν να παίξουν.

*4 Όταν παίζονται αρχεία VBR, ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά. Τα WMA7 και WMA8 δεν εφαρμόζονται στο VBR.
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοπο-
θεσία και δέστε το χειρόφρενο πριν συνδέ-
σετε το κινητό σας στο αυτοκίνητο ή κάνετε 
χειρισμούς για την ρύθμιση του κινητού σας 
τηλεφώνου.

• Οι νόμοι σε ορισμένες χώρες μπορεί να πε-
ριορίζουν την χρήση ορισμένων εφαρμογών 
και λειτουργιών, όπως τα κοινωνικά δίκτυα 
και τα μηνύματα. Ελέγξτε τις απαιτήσεις των 
τοπικών κανονισμών.

 • Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την πλήρη 
προσοχή σας στην λειτουργία του αυτοκινή-
του ενώ χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέ-
φωνο, βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλή το-
ποθεσία και σταματήστε το αυτοκίνητό σας. 

Apple CarPlay:
Με το Apple CarPlay το σύστημα του αυτοκινήτου 
σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οθόνη και χειρι-
στήριο για ορισμένες από τις λειτουργίες του 
iPhone. Το Apple CarPlay διαθέτει το Siri που επι-
τρέπει τους χειρισμούς μέσω φωνητικών εντολών. 
∆είτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης του Συστήματος 
Πλοήγησης και επισκεφθείτε τον ιστότοπο της 
Apple για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες 
που είναι διαθέσιμες και άλλες λεπτομέρειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να διασφαλίσετε την επαρκή ασύρματη φόρτι-
ση (όπου υπάρχει) μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρο-
να το ασύρματο Apple CarPlay και την ασύρματη 
φόρτιση για μεγάλες χρονικές περιόδους. Σε αυ-

τές τις περιστάσεις χρησιμοποιήστε την φόρτιση 
μέσω σύνδεσης USB.

Android Auto:
Με το Android Auto το σύστημα του αυτοκινήτου 
σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οθόνη και 
χειριστήριο για ορισμένες από τις λειτουργίες του 
Android τηλεφώνου σας. Το Android Auto 
υποστηρίζει το Talk to Google που επιτρέπει 
χειρισμούς μέσω φωνητικών εντολών. ∆είτε το 
βιβλίο οδηγιών χρήσης του Συστήματος Πλοήγησης 
και επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Android Auto για 
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που είναι 
διαθέσιμες και άλλες λεπτομέρειες.

Τύπος Α

Τύπος Β

Για λεπτομέρειες δείτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγι-
ών Χρήσης NissanConnect.

   • Online: 

-      Τύπος Α    
Πηγαίνετε στο: https://uqr.to/16959ή σαρώστε 
τον κωδικό QR 

NISSAN CONNECT 
(όπου υπάρχει)

APPLE CARPLAY ΚΑΙ 
ANDROID AUTO (όπου υπάρχει)

NAA2093

NAA2011
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-       Τύπος Β    
ηγαίνετε στο: https://uqr.to/1695gή σαρώστε 
τον κωδικό QR 

  

    •  Τυπωμένη έκδοση: Επικοινωνήστε με ένα εξουσι-
οδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο 
συνεργείο. 

    Πληροφορίες ασφαλείας 
  Πληροφορίες ασφαλείας   Αυτό το σύστημα είναι 
πρωταρχικά σχεδιασμένο για να κάνει την οδήγηση 
ευχάριστη, όπως αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο. 
Ωστόσο, ο οδηγός θα πρέπει να χρησιμοποιεί το σύ-
στημα κατάλληλα και με ασφάλεια. Οι πληροφορίες 
και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να μην 
είναι πάντα ενημερωμένες. Το σύστημα δεν υποκαθι-
στά την ασφαλή, σωστή και νόμιμη οδήγηση. 

 Παρακαλούμε, πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα, 
να διαβάσετε τις πληροφορίες ασφαλείας που ακο-
λουθούν. Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα 
όπως περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Για να χειριστείτε το σύστημα, σταθμεύστε 
πρώτα το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο 
και δέστε το χειρόφρενο. Ο χειρισμός του 
συστήματος κατά την οδήγηση μπορεί να 
αποσπάσει την προσοχή του οδηγού με συ-
νέπεια την πιθανή πρόκληση σοβαρού ατυ-
χήματος.

  • Να είστε πάντα προσεκτικοί ώστε όλη η 
προσοχή σας να είναι στον χειρισμό του αυ-
τοκινήτου. Εάν το σύστημα δεν ανταποκρι-
θεί αμέσως, παρακαλούμε να έχετε υπομο-
νή και να κρατάτε τα μάτια σας στον δρόμο. 
Η απρόσεκτη οδήγηση μπορεί να οδηγήσει 
σε σύγκρουση με αποτέλεσμα σοβαρούς 
τραυματισμούς ή θάνατο. 

•    Μην βασίζεστε μόνο στην καθοδήγηση δια-
δρομής (όπου υπάρχει). Να βεβαιώνεστε 
πάντα ότι όλοι οι ελιγμοί κατά την οδήγηση 
είναι νόμιμοι και ασφαλείς ώστε να αποφύ-
γετε ατυχήματα. 

   • Μην αποσυναρμολογείτε ή κάνετε μετατρο-
πή σε αυτό το σύστημα. Εάν το κάνετε μπο-
ρεί να προκληθεί ατύχημα, φωτιά ή ηλε-
κτροπληξία. 

•   Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ξένο αντι-
κείμενο μέσα στο σύστημα, χύσετε υγρό στο 
σύστημα ή παρατηρήσετε καπνό ή μυρωδιά  
να βγαίνουν από αυτό, σταματήστε αμέσως

να χρησιμοποιείτε το σύστημα και αποτανθεί-
τε σε Εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan 
ή εξειδικευμένο συνεργείο. Εάν αγνοήσετε 
τέτοιες συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε 
ατυχήματα, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ορισμένες περιοχές μπορεί να έχουν νό-
μους που περιορίζουν την χρήση οθονών 
βίντεο ενώ οδηγείτε. Να χρησιμοποιείτε 
αυτό το σύστημα μόνο όταν επιτρέπεται 
από το νόμο.

•   Οι ακραίες θερμοκρασίες, κάτω από τους 
−20°C (−4°F) και πάνω από τους 70°C 
(158°F) ) θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
απόδοση του συστήματος. 

•   Η οθόνη μπορεί να σπάσει εάν την χτυπήσε-
τε με σκληρό ή αιχμηρό αντικείμενο. Εάν 
σπάσει η οθόνη μην την ακουμπάτε. Εάν το 
κάνετε μπορεί να τραυματιστείτε. 

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ
   Μην έχετε το σύστημα σε λειτουργία με σβηστό το 
σύστημα e-POWER. Εάν το κάνετε μπορεί να 
αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου (μπαταρία 
12V). Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα να έχετε 
πάντα το σύστημα e-POWER σε λειτουργία. 

  Μοντέλα με Υπηρεσίες NissanConnect:      
Οι Υπηρεσίες NissanConnect μπορεί να μην είναι δι-
αθέσιμες σε ορισμένες περιοχές. Για να χρησιμοποι-
ήσετε τις λειτουργίες που είναι σχετικές με τις Υπη-
ρεσίες NissanConnect είναι απαραίτητο να ολοκλη-
ρώσετε την εγγραφή στις Υπηρεσίες NissanConnect. 
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    Έλεγχος hands-free τηλεφώνου 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

•       Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας αφού 
προηγουμένως έχετε σταματήσει το αυτοκί-
νητό σας σε ασφαλή τοποθεσία. Εάν πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ενώ 
οδηγείτε, δείχνετε συνέχεια εξαιρετική συ-
γκέντρωση ώστε η πλήρη σας προσοχή να 
είναι στο χειρισμό του αυτοκινήτου. 

•  Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την πλήρη 
προσοχή σας στον χειρισμό του αυτοκινή-
του ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, βγείτε από 
τον δρόμο σε ασφαλές σημείο και σταματή-
στε το αυτοκίνητό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε το άδειασμα της μπαταρίας 
του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V), χρησιμοποιή-
στε το τηλέφωνο μόνο αφού έχετε βάλει μπρο-
στά το σύστημα e-POWER.

        Βοηθός γραπτών μηνυμάτων Hands-free 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

•         Χρησιμοποιήστε την λειτουργία εγγραφής 
μηνύματος αφού προηγουμένως έχετε στα-
ματήσει το αυτοκίνητό σας σε ασφαλή τοπο-
θεσία. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την 
λειτουργία ενώ οδηγείτε, δείχνετε συνέχεια 
εξαιρετική συγκέντρωση ώστε η πλήρη σας 
προσοχή να είναι στο χειρισμό του αυτοκι-
νήτου.    

• Οι νόμοι σε ορισμένες χώρες μπορεί να 
απαγορεύουν την χρήση του «Κειμένου σε 
Ομιλία». Ελέγξτε τι ισχύει στην περιοχή που 
βρίσκεστε πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την 
λειτουργία.

  • Οι νόμοι σε ορισμένες χώρες μπορεί να πε-
ριορίζουν την χρήση ορισμένων εφαρμογών 
και λειτουργιών, όπως είναι τα κοινωνικά 
δίκτυα και τα μηνύματα. Ελέγξτε τι ισχύει 
στην περιοχή που βρίσκεστε για τις όποιες 
απαιτήσεις. 

  • Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την πλήρη 
προσοχή σας στον χειρισμό του αυτοκινή-
του ενώ χρησιμοποιείτε την λειτουργία μη-
νυμάτων κειμένου, βγείτε από τον δρόμο σε 
ασφαλές σημείο και σταματήστε το αυτοκί-
νητό σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη εάν 
δεν την υποστηρίζει η συνδεμένη συσκευή. 
∆είτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης του τηλεφώνου 
σας για λεπτομέρειες και οδηγίες. 

        Ένδειξη υγρών κρυστάλλων 
 Η οθόνη σε αυτή την μονάδα είναι οθόνη υγρών 
κρυστάλλων και θα πρέπει να την χειρίζεστε με 
προσοχή. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

         Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την οθόνη. Ορι-
σμένα τμήματα χρησιμοποιούν εξαιρετικά υψη-
λή τάση. Εάν τα ακουμπήσετε μπορεί να υπάρ-
ξει σοβαρός τραυματισμός.    .   

    Συντήρηση της οθόνης 
 Για να καθαρίσετε την οθόνη χρησιμοποιήστε στε-
γνό, μαλακό πανί. Εάν είναι απαραίτητος πρόσθετος 
καθαρισμός, χρησιμοποιήστε μία μικρή ποσότητα 
ουδέτερου καθαριστικού με ένα μαλακό πανί. Ποτέ 
μην ψεκάζετε την οθόνη με νερό ή απορρυπαντικό. 
Πρώτα βρέξτε το πανί και μετά σκουπίστε την οθόνη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

•   Καθαρίστε την οθόνη με τον διακόπτη της 
μίζας στην θέση OFF. Εάν καθαρίσετε την 
οθόνη ενώ ο διακόπτης της μίζας είναι στην 
θέση ΟΝ μπορεί να προκληθεί απροσδόκη-
τη λειτουργία. 

   • Μην χύνετε στην οθόνη οποιοδήποτε υγρό, 
όπως είναι νερό ή άρωμα αυτοκινήτου. Η 
επαφή με το υγρό θα προκαλέσει δυσλει-
τουργία στο σύστημα.  

              Σύστημα Πλοήγησης (όπου υπάρχει) 
 Το σύστημα πλοήγησης έχει σχεδιαστεί πρωταρχι-
κά για να σας βοηθήσει να αναζητήσετε έναν προο-
ρισμό. Ωστόσο, ο οδηγός θα πρέπει να χρησιμοποι-
εί το σύστημα κατάλληλα και με ασφάλεια. Οι πλη-
ροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του δρόμου, τα 
κυκλοφοριακά σήματα και την διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι πάντα ενημερω-
μένες. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την ασφαλή, 
σωστή και νόμιμη οδήγηση. 
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

•         Μην βασίζεστε μόνο στην καθοδήγηση δια-
δρομής. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι όλοι οι 
ελιγμοί κατά την οδήγηση είναι νόμιμοι και 
ασφαλείς ώστε να αποφύγετε ατυχήματα. 

   • Να σταματάτε πάντα το αυτοκίνητο σε 
ασφαλές σημείο πριν τροποποιήσετε τις 
συνθήκες της διαδρομής. Τροποποιώντας 
τις συνθήκες της διαδρομής ενώ οδηγείτε 
μπορεί να προκληθεί ατύχημα. 

   • Η οπτική και φωνητική καθοδήγηση διαδρο-
μής του συστήματος πλοήγησης είναι μόνο 
ως αναφορά. Τα περιεχόμενα της καθοδή-
γησης μπορεί να μην είναι κατάλληλα, ανά-
λογα με την περίσταση. 

  • Ακολουθείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφο-
ρίας όταν οδηγείτε στην προτεινόμενη δια-
δρομή (π.χ. οδήγηση σε μονόδρομο).   

         Προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυ-
στήματος 

ΠΡΟΣΟΧΗ

•         Να έχετε το ηχοσύστημα σε λειτουργία μόνο 
όταν λειτουργεί το σύστημα e-POWER του 
αυτοκινήτου. Εάν έχετε το ηχοσύστημα σε 
λειτουργία για παρατεταμένα χρονικά δια-
στήματα με σβηστό το σύστημα e-POWER 
μπορεί να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινή-
του (μπαταρία 12V).

• Μην αφήνετε το σύστημα να βραχεί. Η υπερ-
βολική υγρασία, όπως για παράδειγμα υγρά 
που έχουν χυθεί, μπορεί να προκαλέσει δυ-
σλειτουργία του συστήματος.    

          Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρ-
τη (όπου υπάρχει) 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

             ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: 
Εάν επιλέξετε να παρκάρετε το αυτοκίνητο 
μέσα στην εμβέλεια μίας σύνδεσης Wi-Fi (όπου 
υπάρχει), ή μίας TCU (Μονάδας Ελέγχου Τηλε-
ματικής) (όπου υπάρχει), παρκάρετε το αυτοκί-
νητο σε ασφαλές ανοικτό σημείο με καλό εξαε-
ρισμό. Στην διάρκεια της διαδικασίας ενημέρω-
σης, εάν επιλέξετε να παρκάρετε το αυτοκίνητό 
σας θα πρέπει να παραμένει σε χώρο με καλό 
εξαερισμό για να αποφύγετε την έκθεση σε μο-
νοξείδιο του άνθρακα. Μην εισπνέετε τα καυ-
σαέρια της εξάτμισης. Περιέχουν άχρωμο και 
άοσμο μονοξείδιο του άνθρακα. Το μονοξείδιο 
του άνθρακα είναι επικίνδυνο. Μπορεί να προ-
καλέσει λιποθυμία και θάνατο.    

        Ενημέρωση του λογισμικού του συστήμα-
τος (όπου υπάρχει) 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
 Εάν επιλέξετε να παρκάρετε το αυτοκίνητο 
μέσα στην εμβέλεια μίας σύνδεσης Wi-Fi (όπου 
υπάρχει), παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφα-
λές ανοικτό σημείο με καλό εξαερισμό. Στην  
διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, εάν

επιλέξετε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας θα 
πρέπει να παραμένει σε χώρο με καλό εξαερι-
σμό για να αποφύγετε την έκθεση σε μονοξεί-
διο του άνθρακα. Μην εισπνέετε τα καυσαέρια 
της εξάτμισης. Περιέχουν άχρωμο και άοσμο 
μονοξείδιο του άνθρακα. Το μονοξείδιο του άν-
θρακα είναι επικίνδυνο. Μπορεί να προκαλέσει 
λιποθυμία και θάνατο.

      Πώς να κάνετε ενημέρωση από το μενού του συ-
στήματος 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Για να λειτουργήσετε το σύστημα για την ενη-
μέρωση του λογισμικού, παρκάρετε πρώτα το 
αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία

        Πληροφορίες κανονισμών 

  Αριθμός έγκρισης ραδιοσυχνοτήτων και 
πληροφορίες 
  Για την Ευρώπη 

  Τύπος Α:  

 Με το παρόν η Robert Bosch Car Multimedia GmbH, 
δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου 
AIVIP33ΑO συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/
EU. 

 Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU 
είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύ-
θυνση: 

 https://eu-doc.bosch.com 
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 Με το παρόν η Robert Bosch GmbH, δηλώνει ότι ο 
εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου AIVI2SBXM 
συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ραδιοσυχνο-
τήτων 2017. 

   

   Μπάντα Ραδιοσυχνότητας  
 2400 MHz - 2480 MHz 
 5490 MHz - 5600 MHz 
 5650 MHz - 5710 MHz  100 mW 
 5735 MHz - 5835 MHz  25 mW 
  Ισχύς Ραδιοσυχνοτήτων [EIRP]  
 Bluetooth < 10 mW 
 WLAN < 100 mW 
  Υποδείξεις / Περιορισμοί  
 Εσωτερική κεραία 

 Η εσωτερική κεραία δεν είναι προσβάσιμη από τον 
χρήστη. Οποιαδήποτε αλλαγή από τον χρήστη θα 
παραβιάσει τη νόμιμη έγκριση αυτού του συστήμα-
τος. 

  Τύπος Β:  

 Με το παρόν η Robert Bosch Car Multimedia GmbH, 
δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου 
AIVIP33ΑO συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. 

 Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU 
είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύ-
θυνση: 

 https://eu-doc.bosch.com 

    

 Με το παρόν η Robert Bosch GmbH, δηλώνει ότι ο 
εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου AIVIP33A0 
συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ραδιοσυχνο-
τήτων 2017. 

   

   Μπάντα Ραδιοσυχνότητας  
 2400 MHz - 2480 MHz 
  Ισχύς Ραδιοσυχνοτήτων [EIRP]  
 Bluetooth < 10 mW 
 WLAN < 100 mW 
  Υποδείξεις / Περιορισμοί  
 Εσωτερική κεραία 
 Η εσωτερική κεραία δεν είναι προσβάσιμη από τον 
χρήστη. Οποιαδήποτε αλλαγή από τον χρήστη θα 
παραβιάσει τη νόμιμη έγκριση αυτού του συστήμα-
τος. 

   Για την Ουκρανία 

  Τύπος Α:  

  

    
  Τύπος Β:  
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     Σήματα κατατεθέντα 

   

Τα Apple, iPhone, iPod, και iPod touch είναι σήματα 
κατατεθέντα της Apple Inc., καταχωρημένα στις 
Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το Apple CarPlay είναι 
σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Η χρήση του λογο-
τύπου Apple CarPlay σημαίνει ότι το interface του 
χρήστη του αυτοκινήτου πληροί τα δεδομένα από-
δοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για 
την λειτουργία αυτού του αυτοκινήτου ή την συμ-
μόρφωσή του με τα δεδομένα ασφαλείας και κανο-
νισμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυ-
τού του προϊόντος με iPhone ή iPod μπορεί να επη-
ρεάσει την ασύρματη απόδοση. 

  

 Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν ιδιοκτησίας 
της Bluetooth SIG, Inc. για το οποίο έχει δοθεί άδεια 
χρήσης στην Robert Bosch GmbH. 

  

 Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και σχετικών 
δεδομένων παρέχονται από την Gracenote®. Η 
Gracenote είναι το βιομηχανικό δεδομένο στην τε-
χνολογία αναγνώρισης μουσικής και την παροχή 
σχετικού περιεχομένου. Για περισσότερες πληρο-
φορίες επισκεφθείτε το www.gracenote.com. Για 
δεδομένα σχετικά με την μουσική από την 
Gracenote, Inc. τα πνευματικά δικαιώματα © 2000 
έως σήμερα ανήκουν στην Gracenote. Για το λογι-
σμικό της Gracenote τα πνευματικά δικαιώματα © 
2000 έως σήμερα ανήκουν στην Gracenote. 
 Μία ή περισσότερες πατέντες που είναι ιδιοκτησία 
της Gracenote έχουν εφαρμογή σε αυτό το προϊόν 
και την υπηρεσία. ∆είτε τον ιστότοπο της Gracenote 
για την μη περιοριστική λίστα με τις πατέντες της 
Gracenote που έχουν εφαρμογή. Τα Gracenote, το 
λογότυπο Gracenote και το λογότυπο είναι είτε κα-
τατεθημένα λογότυπα ή λογότυπα της Gracenote, 
Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. 

  App Store  

 Τα Apple και το λογότυπο της Apple είναι σήματα 
κατατεθέντα της Apple Inc., καταχωρημένα στις 
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα 
εξυπηρέτησης της Apple Inc. 

  Siri  

 Το Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχω-
ρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. 
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  Google/Android/Google Play/Android Auto  

 Τα Google, Android, Google Play και Android Auto 
είναι σήματα κατατεθέντα της Google LLC. 

  Άδειες χρήσης 

   Άδειες χρήσης λογισμικού  
 Άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτής πηγής 

 http://oss.bosch-cm.com/nissan.html 

  Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής (TCU) (όπου 
υπάρχει) 
 http://opensourceautomotive.com/IC/ tZ7T3eE6AiV4 

 ή 

 https://www.oss-valeo.com/nissan/default. html 

ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

(1) Κουμπί συντονισμού

(2) Κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου

Κουμπιά αναπαραγωγής (κουμπί συντονισμού)
Πατήστε το κουμπί συντονισμού αριστερά ή δεξιά για 
να επιλέξετε το κανάλι, το τραγούδι, το CD ή τον φά-
κελο όταν αυτά εμφανίζονται σε λίστα στην οθόνη.

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ:

• Πατώντας σύντομα Αριστερά ή ∆εξιά για το 
επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι.

• Πατώντας πιο παρατεταμένα Αριστερά ή ∆εξιά 
για τον επόμενο ή προηγούμενο σταθμό / κανάλι.

iPod (όπου υπάρχει), USB (όπου υπάρχει) ή 
ηχοσύστημα Bluetooth® (όπου υπάρχει):
• Πατώντας πιο σύντομα Αριστερά ή ∆εξιά

Επόμενο τραγούδι ή η αρχή του παρόντος τραγου-
διού (το προηγούμενο τραγούδι εάν το κουμπί 
πατηθεί αμέσως μόλις αρχίσει να παίζει το πα-

ρόν τραγούδι)

• Πατώντας πιο παρατεταμένα Αριστερά ή ∆εξιά

Αλλαγή φακέλου

∆ιακόπτες ελέγχου έντασης ήχου
Πατήστε το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου για να 
αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(όπου υπάρχει)
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Για τα μοντέλα με NissanConnect δείτε το ξεχωρι-
στό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH® ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι εξαιρετι-
κά επικίνδυνη όταν οδηγείτε επειδή επιδρά ση-
μαντικά στην συγκέντρωσή σας, μειώνει τις ικα-
νότητες αντίδρασής σας στις ξαφνικές αλλαγές 
στον δρόμο και μπορεί να οδηγήσει σε θανάσιμο 
ατύχημα. Αυτό έχει εφαρμογή σε όλες τις κατα-
στάσεις τηλεφωνημάτων όπως όταν λαμβάνετε 
ένα τηλεφώνημα, στην διάρκεια της τηλεφωνι-
κής συνομιλίας, όταν κάνετε κλήση με αναζήτη-
ση στο τηλεφωνικό ευρετήριο κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συγκεκριμένοι κανονισμοί απαγορεύουν την 
χρήση του κινητού τηλεφώνου μέσα στο αυτο-
κίνητο χωρίς την υποστήριξη hands-free.

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες για το σύ-
στημα τηλεφώνου Nissan hands-free με την χρήση 
σύνδεσης Bluetooth®.

To Bluetooth® είναι ένας τρόπος ασύρματης 
ραδιοεπικοινωνίας. Το σύστημα αυτό προσφέρει 
μία ευκολία hands-free για το κινητό σας τηλέφωνο 
που ενισχύει την άνεση κατά την οδήγηση.

Για να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο με 
το Bluetooth® του ηχοσυστήματος, θα πρέπει πρώ-
τα να ρυθμιστεί το κινητό τηλέφωνο. Για λεπτομέ-

ρειες δείτε το «Ρυθμίσεις BLUETOOTH®» πιο πριν 
και παρακάτω. Από την στιγμή που ρυθμιστεί, η λει-
τουργία hands-free ενεργοποιείται αυτόματα στο 
καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο (μέσω Bluetooth®), 
όταν αυτό είναι εντός ακτίνας.

Ένα ενημερωτικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη 
του ηχοσυστήματος όταν το τηλέφωνο έχει συνδε-
θεί, όταν λαμβάνετε ένα τηλεφώνημα καθώς και 
όταν κάνετε ένα τηλεφώνημα.

Όταν ένα τηλεφώνημα είναι ενεργό, το ηχοσύστημα, 
το μικρόφωνο (που βρίσκεται στην οροφή μπροστά 
από τον εσωτερικό καθρέπτη) και οι διακόπτες του 
τιμονιού, επιτρέπουν την hands-free επικοινωνία.

Εάν το ηχοσύστημα ήταν σε χρήση την στιγμή 
αυτή, το ραδιόφωνο, CD, iPod, USB, Bluetooth ή η 
λειτουργία πηγής AUX θα σιγάσουν και θα παραμεί-
νουν σε σίγαση έως ότου τερματιστεί το ενεργό 
τηλεφώνημα.

Το σύστημα Bluetooth® μπορεί να μην έχει την δυ-
νατότητα να συνδεθεί με το κινητό σας τηλέφωνο 
για τους ακόλουθους λόγους:

• Το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ μακριά από το 
αυτοκίνητο.

• Η λειτουργία Bluetooth® στο κινητό σας τηλέ-
φωνο δεν είναι ενεργοποιημένη.

• Το κινητό σας τηλέφωνο δεν έχει καταχωρηθεί 
στο σύστημα Bluetooth® του ηχοσυστήματος.

• Το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει τεχνο-
λογία Bluetooth® (BT Core v2.0).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Στα μοντέλα με NissanConnect (Ηχοσύστημα 
με Σύστημα Πλοήγησης), δείτε το ξεχωριστό 
Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης.

• Για λεπτομέρειες δείτε το Βιβλίο Οδηγιών 
Χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

• Για βοήθεια με την καταχώρηση του κινητού 
σας τηλεφώνου παρακαλούμε αποτανθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο.

Κουμπιά ελέγχου και μικρόφωνο
Ταμπλό οργάνων:

(1) Κουμπί γρήγορης αναζήτησης ευρετηρίου Α-Ζ

(2) Κουμπί <MENU> ή <ΟΚ> (περιστρέψτε και 
πιέστε για να επιλέξετε) 

(3) Κουμπί επιστροφής  

(4) Κουμπί τηλεφώνου  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ FM AM (όπου υπάρχει)
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Χειριστήρια στο τιμόνι:

(1) Κουμπιά αύξησης / μείωσης ήχου

(2) Κουμπί αποστολής τηλεφώνου / απάντησης

(3) Κουμπί τερματισμού τηλεφωνήματος

Μπορεί να γίνει διαχείρισης της λειτουργίας hands-
free από τους διακόπτες του τιμονιού.

Μικρόφωνο:

Το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο φως για την 
ανάγνωση χάρτη.

Ρυθμίσεις BLUETOOTH®

Για να ρυθμίσετε το σύστημα Bluetooth για ταίρια-
σμα (σύνδεση ή καταχώρηση) με το κινητό τηλέφω-
νο που θέλετε, πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε 
[Bluetooth], μετά πατήστε το κουμπί <ΟΚ>. Είναι 
επίσης δυνατό να μπείτε στο μενού ρύθμισης κα-
τευθείαν μέσω του κουμπιού τηλεφώνου  .

Για να κάνετε ταίριασμα μίας συσκευής, χρησιμο-
ποιήστε το στοιχείο [Scan device] ή [Pair device].

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 διαφορετικά κι-
νητά τηλέφωνα με Bluetooth. Ωστόσο μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε μία μονάδα την κάθε φορά. Εάν έχε-
τε ήδη καταχωρημένες 5 μονάδες Bluetooth, για να 
καταχωρήσετε μία καινούργια θα πρέπει να αντικα-
ταστήσετε μία από τις 5 ήδη υπάρχουσες. Χρησιμο-
ποιήστε το στοιχείο [Del. Device] για να διαγράψετε 
μία από τις ήδη καταχωρημένες μονάδες. Για λε-
πτομέρειες δείτε το “[Del. Device]” παρακάτω.

Όταν γίνεται το ταίριασμα θα εμφανιστεί ένα ενημε-
ρωτικό μήνυμα και στην συνέχεια η οθόνη του συ-
στήματος θα επιστρέψει στην εμφάνιση της παρού-
σας πηγής ήχου. Στην διάρκεια της σύνδεσης θα 
εμφανίζονται οι εξής εικόνες κατάστασης (πάνω 
αριστερά στην ένδειξη): ισχύς σήματος  , κατά-
σταση μπαταρίας*  και ανοικτό Bluetooth ( ).

*: Εάν ανάψει το μήνυμα χαμηλής μπαταρίας, η μο-
νάδα του Bluetooth® (τηλέφωνο ή ηχοσύστημα) θα 
πρέπει να φορτιστεί σύντομα.

Η διαδικασία ταιριάσματος και η λειτουργία μπορεί 
να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της μονάδας και 
την συμβατότητα. ∆είτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης 
του Bluetooth® για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για λεπτομέρειες για την μονάδα, δείτε το βι-
βλίο οδηγιών χρήσης του ηχοσυστήματος / κι-
νητού τηλεφώνου.

• Για βοήθεια με την καταχώρηση του ηχοσυστή-
ματος / τηλεφώνου Bluetooth® επισκεφθείτε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο.

• Μπορείτε να ταιριάξετε έως 5 μονάδες Bluetooth 
με το σύστημα.

Για να ρυθμίσετε το σύστημα Bluetooth με την μο-
νάδα που θέλετε είναι διαθέσιμα τα παρακάτω:

• [Scan Device]

 ∆είχνει όλες τις ορατές διαθέσιμες μονάδες 
Bluetooth και κάνει την σύνδεση Bluetooth από 
το ηχοσύστημα.

• [Pair Device]

 Γίνεται σύνδεση Bluetooth από το κινητό τηλέ-
φωνο.

• [Sel. Device]

 Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρημένες μο-
νάδες Bluetooth και μπορείτε να επιλέξετε για 
σύνδεση.

• [Del. Device]

 Μπορεί να διαγραφεί μία καταχωρημένη μονάδα 
Bluetooth.
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• [Bluetooth]

 Εάν η ρύθμιση αυτή είναι κλειστή (off), η σύνδε-
ση ανάμεσα στις μονάδες Bluetooth και την μο-
νάδα Bluetooth του αυτοκινήτου θα ακυρωθεί.

[Scan device] (έλεγχος μονάδας):
1) Πατήστε το κουμπί . Επιλέξτε [Scan device].

 Το ηχοσύστημα αναζητεί μονάδες Bluetooth και 
εμφανίζει όλες τις ορατές μονάδες.

 Πατώντας το κουμπί  ακυρώνεται η αναζή-
τηση.

2) Επιλέξτε την μονάδα που θα γίνει ταίριασμα.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί <MENU> και πατή-
στε για να επιλέξετε.

3) Η διαδικασία ταιριάσματος μπορεί να εξαρτηθεί 
από την μονάδα που θα συνδεθεί:

1) Μονάδα χωρίς κωδικό ΡΙΝ:

 Η σύνδεση Bluetooth θα γίνει αυτόματα χω-
ρίς να κάνετε κάποια άλλη εισαγωγή.

2) Μονάδα με κωδικό ΡΙΝ:

 Είναι δυνατοί δύο τρόποι ταιριάσματος, ανά-
λογα με την μονάδα:

 –   Τύπος Α:
 Θα εμφανιστεί το μήνυμα [To pair] [Enter 

Pin] 0000 και ο χρόνος αντίστροφης μέ-
τρησης. Επιβεβαιώστε τον κωδικό ΡΙΝ 
πάνω στην μονάδα. Θα γίνει η σύνδεση 
Bluetooth.

 Εάν ο χρόνος στην αντίστροφη μέτρηση 
φτάσει το 0, θα ακυρωθεί η προσπάθεια 
να γίνει ταίριασμα.

–   Τύπος Β:
 Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Pairing request] 

[Confirm password] μαζί με έναν 6ψήφιο 
κωδικό. Ο μοναδικός ίδιος κωδικός θα 
πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν ο 
κωδικός είναι ίδιος επιβεβαιώστε στην μο-
νάδα. Θα γίνει η σύνδεση Bluetooth.

[Pair device] (∆ιαδικασία ταιριάσματος)
Ανοίξτε το ηχοσύστημα Bluetooth®. ∆είτε την περι-
γραφή [Bluetooth].

• Χρησιμοποιήστε το ηχοσύστημα που θα ταιριά-
ξετε:

 Πατήστε το κουμπί . Επιλέξτε το στοιχείο 
[Pair Device]. Το ηχοσύστημα θα περιμένει για 
αίτημα σύνδεσης από το κινητό τηλέφωνο.

 Η διαδικασία ταιριάσματος εξαρτάται από την 
μονάδα Bluetooth® που θα συνδεθεί.

1. Μονάδα χωρίς κωδικό ΡΙΝ:

 Η σύνδεση Bluetooth θα γίνει αυτόματα χω-
ρίς να κάνετε κάποια άλλη εισαγωγή.

2. Μονάδα με κωδικό ΡΙΝ:

 Είναι δυνατοί δύο τρόποι ταιριάσματος, ανά-
λογα με την μονάδα:

– Τύπος Α:
 Θα εμφανιστεί το μήνυμα [To pair] [Enter 

Pin] 0000. Επιβεβαιώστε τον κωδικό ΡΙΝ 
πάνω στην μονάδα. Θα γίνει η σύνδεση 
Bluetooth.

– Τύπος Β:
 Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Pairing request] 

[Confirm password] μαζί με έναν 6ψήφιο 

κωδικό. Ο μοναδικός ίδιος κωδικός θα 
πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν ο 
κωδικός είναι ίδιος επιβεβαιώστε στην μο-
νάδα. Θα γίνει η σύνδεση Bluetooth.

• Χρησιμοποιήστε την μονάδα ήχου / τηλεφώνου 
Bluetooth που θα ταιριάξετε:

1. Ανοίξτε την λειτουργία αναζήτησης στις εξω-
τερικές μονάδες Bluetooth®. Εάν η λειτουρ-
γία αναζήτησης βρει το ηχοσύσητμα αυτό θα 
εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.

2. Επιλέξτε το ηχοσύστημα που εμφανίζεται ως 
[My Car].

3. Εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ που εμφανίζεται 
στην μονάδα με το πληκτρολόγιο της μονά-
δας και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης 
στην ίδια την μονάδα.

 Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το βι-
βλίο οδηγιών της μονάδας Bluetooth®.

Για μοντέλα με DAB
1) Ενεργοποιήστε την λειτουργία αναζήτησης για 
μονάδες Bluetooth®. Εάν η λειτουργία 
αναζήτησης βρει μία μονάδα ήχου, θα την 
εμφανίζει στην οθόνη της μονάδας.

2) Επιλέξτε την μονάδα που εμφανίζεται ως [My 
Car].

3) Εισάγετε τον κωδικό αριθμό που εμφανίζεται 
στην σχετική μονάδα Bluetooth® με το 
πληκτρολόγιο της μονάδας και πατήστε το 
κουμπί επιβεβαίωσης στην μονάδα και το κουμπί 
MENU/ΟΚ στο ηχοσύστημα.

Όταν μία μονάδα Apple συνδέεται μέσω σύνδεσης 
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της θύρας USB και του Bluetooth®, η μονάδα θα 
αναγνωρίζεται σαν μονάδα Bluetooth®. Η μπαταρία 
της μονάδας Apple φορτίζεται όσο το καλώδιο είναι 
συνδεμένο στην θύρα USB.

∆είτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης της μονάδας 
Bluetooth® για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για μοντέλα χωρίς DAB

1) Ενεργοποιήστε την λειτουργία αναζήτησης για 
μονάδες Bluetooth®. 

 Εάν η λειτουργία αναζήτησης βρει μία μονάδα 
ήχου, θα την εμφανίζει στην οθόνη της μονάδας.

2) Επιλέξτε την μονάδα που εμφανίζεται ως [My 
Car].

3) Εισάγετε τον κωδικό αριθμό που εμφανίζεται 
στην σχετική μονάδα Bluetooth® με το 
πληκτρολόγιο της μονάδας και πατήστε το 
κουμπί επιβεβαίωσης στην μονάδα Bluetooth®.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το βιβλίο οδη-
γιών της μονάδας Bluetooth®.

[Sel. Device]:

Η λίστα των καταχωρημένων μονάδων εμφανίζει 
ποιές μονάδες ήχου ή τηλεφώνου Bluetooth® είναι 
ταιριασμένες ή καταχωρημένες στο ηχοσύστημα με 
Bluetooth® του αυτοκινήτου σας. Εάν η λίστα περιέ-
χει μονάδες, επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να 
συνδέσετε με το ηχοσύστημα Bluetooth® του αυτο-
κινήτου σας.

Τα ακόλουθα σύμβολα (όπου υπάρχουν), δείχνουν 
την ικανότητα της καταχωρημένης μονάδας:

• : Ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου

• : Μεταφορά ήχου (A2DP – Ενισχυμένο Προ-
φίλ Κατανομής Ήχου)

[Del. device]:

Μία καταχωρημένη μονάδα μπορεί να αφαιρεθεί 
από το ηχοσύστημα Bluetooth. Επιλέξτε την κατα-
χωρημένη μονάδα και μετά πατήστε <ENTER> για 
να επιβεβαιώσετε την διαγραφή.

[Bluetooth]:

Εάν το Bluetooth® είναι σβηστό, ένα ενημερωτικό 
μήνυμα [On/Off] εμφανίζεται, όταν επιλέγετε 
[Bluetooth] από την οθόνη του μενού ρύθμισης ή πα-
τάτε  . Για να ανοίξετε το σήμα του Bluetooth®, 
πατήστε <ENTER> και θα εμφανιστεί μία νέα οθό-
νη. Μετά επιλέξτε [On] και πατήστε <ENTER> για 
να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων του Bluetooth®.

HANDS-FREE ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Ο χειρισμός της λειτουργίας hands-free μπορεί να 
γίνει με την χρήση του κουμπιού του τηλεφώνου  

 στο ηχοσύστημα, ή του κουμπιού  (όπου 
υπάρχει) στο τιμόνι.

Λαμβάνοντας μία κλήση
Όταν λαμβάνετε μία εισερχόμενη κλήση, η οθόνη 

θα εμφανίσει τον τηλεφωνικό αριθμό αυτού που 
σας καλεί (ή ενημερωτικό μήνυμα ότι ο τηλεφωνι-
κός αριθμός αυτού που σας καλεί δεν μπορεί να 
εμφανιστεί) και τις τρεις εικόνες λειτουργίας.

1. Απάντηση και στην διάρκεια μίας κλήσης:

Απαντήστε στο τηλεφώνημα πατώντας <OK> (θα 
τονιστεί το ).

Πατώντας <OK> μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω 
επιλογές:

• Να τερματίσετε την κλήση, επιλέγοντας  
και πατώντας <OK>.

• Να βάλετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέγοντας 
 και πατώντας <OK>.

• [ ]

 Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο (την εντολή 
μεταφοράς στην συσκευή) για να μεταφέρετε 
το τηλεφώνημα από το ηχοσύστημα στο κινητό 
σας τηλέφωνο.

 Για να επιστρέψετε την κλήση πίσω στο hands-
free μέσω ηχοσυστήματος επιλέξτε [ ].

• [#123]

 Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να εισάγε-
τε αριθμούς στην διάρκεια μια κλήσης. Για πα-
ράδειγμα, εάν σας απαντάει αυτόματο τηλεφω-
νικό σύστημα για να καλέσετε το εσωτερικό τη-
λέφωνο το σύστημα θα στείλε έναν τόνο που 
έχει σχέση με τον επιλεγμένο αριθμό.

2. Βάζοντας μία κλήση σε αναμονή:

Περιστρέψτε το κουμπί <MENU> έως ότου να το-
νιστεί το  και πατήστε <OK>. Το τηλεφώνημα 
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είναι σε αναμονή. Πατώντας <OK> αποδέχεστε 
την κλήση, περιστρέψτε το <MENU> δεξιά και πα-
τήστε <OK> για να απορρίψετε.

3. Απόρριψη μιας κλήσης:

Περιστρέψτε το κουμπί <MENU> έως ότου να το-
νιστεί το  και πατήστε <OK>. Το τηλεφώνημα 
έχει απορριφθεί.

Κάνοντας ένα τηλεφώνημα
Ένα τηλεφώνημα μπορεί να γίνει με την χρήση μίας 
από τις παρακάτω μεθόδους:

– Κλήση από το ευρετήριο

– Κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού με το χέρι

– Επανάκληση

– Κλήση από το ιστορικό (μενού λίστας κλήσεων)

• Κλήσεις που έχουν γίνει

• Κλήσεις που έχετε κάνει

• Κλήσεις που έχετε χάσει (αναπάντητες)

Κάνοντας μία κλήση από το ευρετήριο:

Από την στιγμή που έχει γίνει η σύνδεση Bluetooth®, 
ανάμεσα στο καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο και 
το ηχοσύστημα, τα δεδομένα του ευρετηρίου θα 
μεταφερθούν αυτόματα στο ηχοσύστημα. Η μετα-
φορά μπορεί να πάρει λίγο χρόνο μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα δεδομένα του ευρετηρίου θα σβήσουν όταν:

• Αλλάξετε σε άλλο καταχωρημένο κινητό τηλέ-
φωνο.

• Το κινητό τηλέφωνο αποσυνδεθεί.

• Το καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο διαγραφεί 
από το ηχοσύστημα.

1. Πατήστε < >.

2. Γυρίστε το κουμπί <MENU> και κάντε κύλιση 
προς τα κάτω στο [Phone Book], μετά πατήστε 
το <OK>.

3. Κάντε κύλιση κάτω στην λίστα, επιλέξτε το κα-
τάλληλο όνομα επαφής (τονίστε το) και πατήστε 
<OK>.

4. Η οθόνη που ακολουθεί θα εμφανίσει τον αριθ-
μό που θα καλέσετε. Εάν είναι σωστός, πατήστε 
πάλι <OK> για να καλέσετε τον αριθμό αυτό.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουρ-
γία γρήγορης αναζήτησης, ως εξής:

1. Ενώ είστε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, 
πατήστε <A-Z / (6) >.

2. Γυρίστε το κουμπί <MENU> για το πρώτο αλ-
φαβητικό ή αριθμητικό γράμμα του ονόματος 
της επαφής. Μόλις γίνει έντονο, πατήστε <ΟΚ> 
για να επιλέγετε το γράμμα.

3. Η οθόνη θα εμφανίσει τα αντίστοιχα ονόματα 
των επαφών. Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμο-
ποιήστε πάλι το κουμπί <MENU> για να κάνετε 
κύλιση ώστε να βρείτε το κατάλληλο όνομα επα-
φής που θέλετε να καλέσετε.

4. Η επόμενη οθόνη θα εμφανίσει τον αριθμό που 
θα καλέσετε. Εάν είναι σωστός, πατήστε <ΟΚ> 
πάλι για να καλέσετε αυτό τον αριθμό.

Κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού με το χέρι:

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο 
και βάλτε το χειρόφενο, πριν κάνετε την κλήση.

Για να καλέσετε ένα τηλεφωνικό αριθμό με το χέρι, 
χρησιμοποιήστε την οθόνη του ηχοσυστήματος (νο-
ητό πληκτρολόγιο), ως εξής:

1. Πατήστε  και γυρίστε το κουμπί <MENU> 
για να τονίσετε το [Call Number].

2. Πατήστε <ΟΚ> για να επιλέξετε το [Call 
Number].

3. Γυρίστε το κουμπί <MENU> για να κάνετε κύλι-
ση και να επιλέξετε κάθε αριθμό του τηλεφωνι-
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κού αριθμού. Μόλις τονιστεί, πατήστε το <ΟΚ> 
μετά την επιλογή κάθε αριθμού.

 Για να διαγράψετε τον τελευταίο αριθμό που 
έχετε εισάγει, κάντε κύλιση στο σύμβολο [] και 
μόλις τονιστεί πατήστε <ΟΚ>. Ο τελευταίος 
αριθμός θα διαγραφεί. Πατώντας <ΟΚ> επανα-
λαμβανόμενα θα διαγραφεί κάθε διαδοχικός 
αριθμός.

4. Αφού εισάγετε τον τελευταίο αριθμό, κάντε κύ-
λιση στο σύμβολο  και πατήστε <ΟΚ>, ή 
πατήστε   για να καλέσετε τον αριθμό.

Επανάκληση:

Για να κάνετε επανάληψη κλήσης ή να καλέσετε τον 
τελευταίο αριθμό που είχατε καλέσει και πριν, πατή-
τε το  για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιώντας το ιστορικό κλήσεων (Λίστες 
κλήσεων):

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι λίστες κλή-
σεων που έχουν γίνει, που έχουν ληφθεί ή που είναι 
αναπάντητες για να κάνετε ένα τηλεφώνημα.

• Κλήσεις που έχουν γίνει [Dialed]

 Χρησιμοποιήστε την λειτουργία κλήσεων που 
έχουν γίνει για να κάνετε ένα τηλεφώνημα που να 
βασίζεται στην λίστα των εξερχόμενων κλήσεων.

• Κλήσεις που έχουν ληφθεί [Received]

 Χρησιμοποιήστε την λειτουργία κλήσεων που 

έχουν ληφθεί για να κάνετε ένα τηλεφώνημα 
που να βασίζεται στην λίστα των εισερχόμενων 
κλήσεων.

• Αναπάντητες κλήσεις [Missed]

 Χρησιμοποιήστε την λειτουργία αναπάντητων 
κλήσεων για να κάνετε ένα τηλεφώνημα που να 
βασίζεται στην λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

1. Πατήστε  και επιλέξτε [Call Lists].

2. Γυρίστε το κουμπί <MENU> για να κάνετε κύλι-
ση σε ένα είδος και πατήστε <ΟΚ> για να το 
επιλέξετε.

3. Κάντε κύλιση στον τηλεφωνικό αριθμό που θέ-
λετε και μετά πατήστε <ΟΚ>, ή πατήστε  
για να καλέσετε τον αριθμό.

∆εύτερη εισερχόμενη κλήση
Όποτε υπάρχει δεύτερη εισερχόμενη κλήση, αυτό 
φαίνεται στην οθόνη. Επιλέγοντας την εικόνα  
μπαίνει σε αναμονή η κλήση στην οποία μιλούσατε 
και δέχεστε την νέα κλήση.

Επιλέγοντας  με την περιστροφή του <MENU> 
και πατώντας <ΟΚ> απορρίπτετε την δεύτερη ει-
σερχόμενη κλήση. Όταν αυτό γίνει στην διάρκεια 
μιας συζήτησης τερματίζεται η κλήση.

Επιλέγοντας το στοιχείο  με την χρήση του κου-
μπιού <MENU> και πατώντας <ΟΚ> αλλάζετε 
ανάμεσα στις τηλεφωνικές συνομιλίες.

(Για τις άλλες επιλογές, δείτε πώς να κάνετε μία 
κλήση από το ευρετήριο πιο πάνω).

Γενικές ρυθμίσεις
Από το τηλεφωνικό μενού, επιλέξτε [Settings].

Οι ρυθμίσεις έντασης ήχου και το «κατέβασμα» του 
ευρετηρίου με το χέρι μπορούν να γίνουν χρησιμο-
ποιώντας αυτό το μενού.

Λειτουργία του μενού:

Πατήστε <ΟΚ> για να επιλέξετε, περιστρέψτε το 
<MENU> για να αυξήσετε ή να μειώσετε την έντα-
ση του ήχου. Πατήστε <ΟΚ> για να επιβεβαιώσετε.

Στοιχεία μενού:

• [Volume] (ένταση ήχου)

– [Ring] (κουδούνισμα)
Ορίστε την ένταση του κουδουνίσματος.

– [Call] (κλήση)
Ορίστε την ένταση της συζήτησης στην 
διάρκεια μιας κλήσης.

• [Ringtone] (ήχος κλήσης)

– [Car] (αυτοκίνητο)
Επιλέξτε τον ήχο κλήσης μέσα στο αυτοκί-
νητο.
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– [Phone] (τηλέφωνο)
Επιλέξτε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου.

• [PB download] (κατέβασμα ευρετηρίου)

 Κατεβάζετε το ευρετήριο του τηλεφώνου στο 
ηχοσύστημα με το χέρι.

Λειτουργία κατάστασης αναμονής
Όταν το ηχοσύστημα είναι ανενεργό αλλά εμφανίζε-
ται το ρολόι στην οθόνη, τότε το ηχοσύστημα είναι 
σε κατάσταση αναμονής.

Όταν μία κινητή μονάδα συνδεθεί στο ηχοσύστημα 
του αυτοκινήτου μέσω του Bluetooth με το ηχοσύ-
στημα σε κατάσταση αναμονής, το ηχοσύστημα θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις:

• Η συνδεμένη κινητή μονάδα λαμβάνει εισερχό-
μενη κλήση.

• Γίνει μία εξερχόμενη κλήση με το συνδεμένο τη-
λέφωνο.

Η λειτουργία του συστήματος τηλεφώνου Bluetooth 
Hands-Free μέσω του ηχοσυστήματος θα γίνει δυνα-
τή όταν το ηχοσύστημα έχει ενεργοποιηθεί. Το ηχο-
σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση 
αναμονής όταν το τηλεφώνημα έχει αποσυνδεθεί.
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ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ E-POWER

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Τα χαρακτηριστικά οδήγησης του αυτοκινήτου 
σας μπορούν να αλλάξουν σημαντικά από την 
προσθήκη οποιουδήποτε φορτίου (και την κατα-
νομή του φορτίου) και από την προσθήκη προαι-
ρετικού εξοπλισμού (κοτσαδόρος, σχάρα ορο-
φής κλπ.). Ο τρόπος και η ταχύτητα της οδήγη-
σής σας θα πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα. Ιδι-
αίτερα όταν μεταφέρετε βαριά φορτία, η ταχύτη-
τά σας θα πρέπει να μειώνεται αισθητά.

• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από το αυτοκί-
νητο δεν έχει εμπόδια.

• Ελέγξτε τις στάθμες των υγρών όπως είναι το 
λάδι κινητήρα, το αντιψυκτικό, το υγρό φρένων 
και το υγρό του πλυντικού παρμπρίζ όσο το δυ-
νατό πιο συχνά και τουλάχιστον κάθε φορά που 
βάζετε καύσιμο.

• Ελέγξτε οπτικά την εμφάνιση και την κατάσταση 
των ελαστικών. Επίσης ελέγξτε την πίεση των 
ελαστικών.

• Τα σημεία συντήρησης στο κεφάλαιο «8. Συντή-
ρηση και κάντε το μόνος σας» θα πρέπει να 
ελέγχονται κατά περιόδους.

• Ελέγξτε ότι όλα τα παράθυρα και οι φακοί των 
φώτων είναι καθαροί.

• Ελέγξτε ότι είναι κλειστές όλες οι πόρτες.

• Ρυθμίστε το κάθισμα και το προσκέφαλο του κα-
θίσματος.

• Ρυθμίστε τον εσωτερικό και τους εξωτερικούς 
καθρέπτες.

• ∆έστε την ζώνη ασφαλείας σας και ζητήστε και 
από τους υπόλοιπους επιβάτες να κάνουν το 
ίδιο.

• Ελέγξτε την λειτουργία όλως των προειδοποιη-
τικών φώτων όταν ο διακόπτης παροχής έχει 
αλλάξει στην θέση ON.

• Μην τοποθετείτε σκληρά ή βαριά αντικείμενα 
στο ταμπλό ή την πίσω εταζέρα για να αποφύγε-
τε τραυματισμό σε περίπτωση απότομου φρενα-
ρίσματος.
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην αφήνετε παιδιά, ανήμπορους ενήλι-
κες ή ζώα μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο. 
Μπορεί κατά λάθος να ενεργοποιήσουν τους 
διακόπτες ή τους μοχλούς και να εμπλακούν 
σε σοβαρό ατύχημα ή να τραυματιστούν. Τις 
ζεστές ημέρες με ήλιο οι θερμοκρασίες που 
αναπτύσσονται μέσα στο κλειστό αυτοκίνητο 
μπορούν γρήγορα να γίνουν πολύ υψηλές 
ώστε να προκαλέσουν σοβαρό ή και θανάσι-
μο τραυματισμό σε ανθρώπους και ζώα.

• Για να αποφύγετε το γλίστρημα αποσκευών ή 
πακέτων προς τα εμπρός κατά το φρενάρι-
σμα, μην τοποθετείται φορτία στον χώρο 
αποσκευών που το ύψος τους υπερβαίνει το 
ύψος των καθισμάτων.

• Ασφαλίστε όλο το φορτίο με σκοινιά και ιμά-
ντες για να αποφύγετε την μετακίνηση ή με-
τατόπισή του.

• Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες για τον σω-
στό τρόπο που πρέπει να κάθεστε στο κεφά-
λαιο «1. Ασφάλεια – καθίσματα, ζώνες ασφα-
λείας και πρόσθετο σύστημα συγκράτησης», 
μπορεί σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου 
φρεναρίσματος να τραυματιστείτε σοβαρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην διάρκεια των πρώτων λίγων μηνών από την 
αγορά του αυτοκινήτου σας, εάν εντοπίζετε ισχυ-
ρές οσμές πτητικών οργανικών ενώσεων στο εσω-
τερικό του αυτοκινήτου, εξαερίζετε το εσωτερικό 
του αυτοκινήτου επισταμένα. Ανοίξτε όλα τα παρά-
θυρα πριν μπείτε στο αυτοκίνητο ή ενώ είστε μέσα 
σε αυτό. Επιπλέον, όταν η θερμοκρασία στον χώρο 

των επιβατών αυξάνεται ή όταν το αυτοκίνητο είναι 
παρκαρισμένο στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, σβήνετε το κουμπί ανακυκλοφορίας εσωτε-
ρικού αέρα του air conditioner και / ή ανοίξτε τα 
παράθυρα για να επιτρέψετε σε επαρκή φρέσκο 
αέρα να μπει μέσα στον χώρο των επιβατών.

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 
(Μονοξείδιο του άνθρακα)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην αναπνέετε τα καυσαέρια της εξάτμισης. 
Περιέχουν άχρωμο και άοσμο μονοξείδιο του 
άνθρακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι 
επικίνδυνο. Μπορεί να προκαλέσει λιποθυ-
μία ή θάνατο.

• Εάν υποπτεύεστε ότι τα καυσαέρια της εξάτμι-
σης εισέρχονται στον χώρο του αυτοκινήτου, 
οδηγείστε με ανοιχτά όλα τα παράθυρα και 
πηγαίνετε το αυτοκίνητο για έλεγχο αμέσως.

• Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε 
κλειστούς χώρους όπως γκαράζ.

• Μην παρκάρετε το αυτοκίνητο για πολύ ώρα 
αφήνοντας τον κινητήρα να δουλεύει.

• Κρατήστε την πίσω πόρτα κλειστή όταν οδη-
γείτε, διαφορετικά τα καυσαέρια της εξάτμι-
σης μπορεί να μπουν μέσα στον χώρο των 
επιβατών. Εάν πρέπει να οδηγήσετε με την 
πίσω πόρτα ανοικτή, ακολουθήστε τις παρα-
κάτω προφυλάξεις:
1) Ανοίξτε όλα τα παράθυρα.
2) Βάλτε το κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα  
στην θέση OFF.

3) Βάλτε το κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα στην 
μέγιστη θέση για να κυκλοφορήσει ο αέρας.

• Εάν ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα καλώδια σύν-
δεσης πρέπει να περάσουν στο τρέιλερ 
μέσω του λάστιχου της πίσω πόρτας ή μέσω 
του αμαξώματος, ακολουθήστε τις συστά-
σεις του κατασκευαστή για να αποφύγετε 
την είσοδο μονοξειδίου του άνθρακα μέσα 
στο αυτοκίνητο.

• Εάν έχει προστεθεί ειδικό αμάξωμα ή άλλος 
εξοπλισμός για λόγους αναψυχής ή άλλους 
λόγους, ακολουθήστε τις συστάσεις του κα-
τασκευαστή για αποτροπή εισόδου μονοξει-
δίου του άνθρακα μέσα στο αυτοκίνητο. 
(Ορισμένος εξοπλισμός οχήματος όπως 
φούρνοι, κουζίνες, καλοριφέρ κλπ μπορεί 
επίσης να δημιουργήσουν μονοξείδιο του 
άνθρακα.)

• Το σύστημα εξάτμισης και το αμάξωμα θα 
πρέπει να ελέγχονται από ειδικευμένο τεχνι-
κό όποτε:
- Το αυτοκίνητο σηκώνεται για συντήρηση.
-  Υποπτεύεστε ότι τα καυσαέρια της εξάτμι-
σης μπαίνουν στον χώρο των επιβατών.

-  Παρατηρείτε κάποια αλλαγή στον ήχο που 
κάνει το σύστημα της εξάτμισης.

-  Είχατε κάποιο ατύχημα κατά το οποίο έπα-
θε ζημιά το σύστημα της εξάτμισης, το 
κάτω μέρος του σασί ή το πίσω μέρος του 
αυτοκινήτου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ
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(a) Ενδεικτικό φως TPMS

(b) Ενδεικτικό φως θέσης ελαστικού TPMS

(Α) Βαλβίδα ελαστικού με αισθητήρα
Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, 
παρακολουθεί την πίεση στα ελαστικά και των τεσ-
σάρων τροχών ενώ το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση. 
Εάν υπάρξει απώλεια πίεσης, το σύστημα θα προει-
δοποιήσει τον οδηγό χρησιμοποιώντας οπτική προει-
δοποίηση. Κάθε αισθητήρας TPMS (Α) έχει καταχω-
ρημένη θέση στον τροχό και στέλνει ασύρματα τα 
δεδομένα πίεσης και θερμοκρασίας σε έναν δέκτη 

μέσα στο αυτοκίνητο.

Κάθε ελαστικό, συμπεριλαμβανομένης της ρεζέρβας 
(εάν υπάρχει), θα πρέπει να ελέγχεται μία φορά τον 
μήνα όταν είναι κρύο και φουσκωμένο στην πίεση 
που συνιστάται από τον κατασκευαστή του αυτοκινή-
του και αναφέρεται στο πινακιδάκι με τις πιέσεις ελα-
στικών που βρίσκεται στο αυτοκίνητο. (Εάν το αυτο-
κίνητό σας έχει ελαστικά διαφορετικού μεγέθους 
από αυτό που αναφέρεται στο πινακιδάκι του αυτοκι-
νήτου ή το πινακιδάκι με τις πιέσεις των ελαστικών, 
θα πρέπει να προσδιορίσετε την σωστή πίεση για 
αυτά τα ελαστικά).

Το Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών 
(TPMS) ελέγχει το ενδεικτικό φως TPMS (a) που ανά-
βει όταν ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά σας εί-
ναι σημαντικά ξεφούσκωτο. Μία προειδοποίηση με 
την ένδειξη της θέσης του ελαστικού (b) θα εμφανι-
στεί και αυτή στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκι-
νήτου για να υποδείξει το ελαστικό ή τα ελαστικά με 
την χαμηλή πίεση.

Αντίστοιχα, όταν ανάβει το ενδεικτικό φως TPMS, θα 
πρέπει να σταματήσετε και να ελέγξετε τα ελαστικά 
το συντομότερο και να τα φουσκώσετε στην σωστή 
πίεση. Η οδήγηση με αρκετά ξεφούσκωτο ελαστικό 
προκαλεί υπερθέρμανση του ελαστικού και μπορεί 
να οδηγήσει σε σκάσιμό του. Επίσης η χαμηλή πίεση 
των ελαστικών μειώνει την οικονομία του καυσίμου 
και την διάρκεια ζωής του πέλματος του ελαστικού 
και μπορεί να επηρεάσει τον χειρισμό του αυτοκινή-
του και την ικανότητα φρεναρίσματός του

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το TPMS δεν υποκαθιστά την σωστή συντήρηση 
των ελαστικών. Είναι ευθύνη του οδηγού να δια-

τηρεί την σωστή πίεση των ελαστικών, εκόμη και 
εάν η έλλειψη πίεσης δεν έχει φτάσει στο επίπεδο 
να ενεργοποιεί το άναμμα στο ενδεικτικό φως 
TPMS (a).
Το ενδεικτικό φως TPMS αναβοσβήνει για μία σύντο-
μη χρονική περίοδο και μετά ανάβει συνεχόμενα εάν 
το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Αυτή η σειρά θα 
συνεχίσει κάθε φορά που βάζετε μπροστά το αυτοκί-
νητο και για όσο συνεχίζεται η δυσλειτουργία (λείπει 
ή έχει πρόβλημα ο αισθητήρας TPMS ή δυσλειτουρ-
γεί το σύστημα TPMS). Όταν η ένδειξη δυσλειτουρ-
γίας ανάβει το σύστημα μπορεί να μην είναι ικανό να 
ανιχνεύσει την χαμηλή πίεση των ελαστικών όπως 
είναι ο προορισμός του. ∆υσλειτουργία του TPMS 
μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, συμπε-
ριλαμβανομένης της τοποθέτησης άλλων ελαστικών 
ή τροχών στο αυτοκίνητο που δεν επιτρέπουν στο 
TPMS να λειτουργήσει σωστά. Ελέγχετε πάντα την 
το ενδεικτικό φως TPMS μετά την αντικατάσταση 
ενός ή περισσοτέρων ελαστικών ή τροχών στο αυτο-
κίνητό σας για να βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά αντι-
κατάστασης και οι τροχοί επιτρέπουν στο TPMS να 
συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

• Το TPMS δεν παρακολουθεί την πίεση του ελα-
στικού της ρεζέρβας.

• Το TPMS θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν το αυτοκί-
νητο κινείται με πάνω από 25 χλμ / ώρα. Επίσης, 
αυτό το σύστημα μπορεί να μην ανιχνεύσει ξαφ-
νική πτώση της πίεσης του ελαστικού (για παρά-
δειγμα σκασμένο λάστιχο κατά την οδήγηση).

• Το ενδεικτικό φως TPMS μπορεί να μην σβήσει 
αυτόματα όταν ρυθμίσετε την πίεση του ελαστι-
κού. Αφού φουσκώσετε το ελαστικό στην συνι-

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS) 
(όπου υπάρχει)

NIC4118

NDI1751
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στώμενη πίεση κρύου ελαστικού οδηγήστε το 
αυτοκίνητο με ταχύτητα πάνω από 25 χλμ / ώρα 
για να ενεργοποιηθεί το TPMS. ∆είτε το «Αναγνώ-
ριση ID και θέσης αισθητήρα TPMS» πιο κάτω.

• Ανάλογα με την αλλαγή στην εξωτερική θερμο-
κρασία, το ενδεικτικό φως TPMS μπορεί να ανά-
ψει ακόμη και εάν η πίεση του ελαστικού έχει 
ρυθμιστεί σωστά. Όταν τα ελαστικά θα είναι 
κρύα, ρυθμίστε την πίεση του ελαστικού στην 
συνιστώμενη πίεση ΚΡΥΟΥ ελαστικού και πάλι 
και μετά επαναφέρετε το TPMS.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «[Check 
cold tyre] (Έλεγχος κρύου ελαστικού)» πιο κάτω.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν το ενδεικτικό φως TPMS ανάβει ενώ 
οδηγείτε:
-  αποφύγετε τους απότομους χειρισμούς του 
τιμονιού

-  αποφύγετε το απότομο φρενάρισμα
- μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου
- βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλές σημείο
-  σταματήστε το αυτοκίνητο το δυνατό συ-
ντομότερο.

• Η οδήγηση με λάστιχα με χαμηλή πίεση μπο-
ρεί να δημιουργήσει μόνιμη ζημιά στα λάστι-
χα και αυξάνει την πιθανότητα σκασίματος 
ελαστικού. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή 
ζημιά στο αυτοκίνητο που να οδηγήσει σε 
ατύχημα και σοβαρό τραυματισμό.

• Ελέγχετε την πίεση και στα τέσσερα ελαστικά. 

Ρυθμίζετε την πίεση στην συνιστώμενη πίε-
ση ΚΡΥΩΝ ελαστικών που φαίνεται στο πινα-
κιδάκι των ελαστικών ώστε να σβήσει το εν-
δεικτικό φως πίεσης ελαστικών. Εάν έχετε 
σκασμένο λάστιχο, αντικαταστήστε το με την 
ρεζέρβα το συντομότερο δυνατό. (∆είτε το 
«Σκασμένο λάστιχο» στο κεφάλαιο «6. Σε πε-
ρίπτωση ανάγκης» για την αλλαγή του σκα-
σμένου ελαστικού).

• Όταν βάλετε την ρεζέρβα ή αλλάξετε τον τρο-
χό, το TPMS δεν θα λειτουργήσει και το ενδει-
κτικό φως TPMS θα αναβοσβήσει για περί-
που 1 λεπτό. Το φως θα παραμείνει αναμμένο 
μετά το 1 λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθή-
σατε όλες τις οδηγίες για την αντικατάσταση 
του τροχού και την σωστή τοποθέτηση του 
συστήματος TPMS.

• Η αντικατάσταση των ελαστικών με άλλα δια-
φορετικών προδιαγραφών από αυτά που ορί-
ζει η NISSAN θα μπορούσε να επηρεάσει την 
σωστή λειτουργία του TPMS.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Γνήσιο 
NISSAN Στεγανοποιητικό Κιτ Επισκευής Ελα-
στικού ή ισάξιο την προσωρινή επισκευή του 
ελαστικού σας. Μην βάζετε οποιοδήποτε 
άλλο υγρό ελαστικών ή στεγανοποιητικό ελα-
στικού αεροζόλ μέσα στα ελαστικά καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
στους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών.

• Η NISSAN συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο 
το Γνήσιο NISSAN Στεγανοποιητικό Ανάγκης 
Ελαστικών. Τα άλλα στεγανοποιητικά μπορεί 
να κάνουν ζημιά στην φλάντζα της βαλβίδας 
με αποτέλεσμα την απώλεια πίεσης αέρα. 

Μετά την χρήση στεγανοποιητικού επισκευ-
ής ελαστικού επισκεφθείτε ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο 
συνεργείο το συντομότερο δυνατό (για τα 
μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με κιτ επι-
σκευής ανάγκης ελαστικού).

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το TPMS μπορεί να μην λειτουργήσει κανο-
νικά όταν οι τροχοί είναι εξοπλισμένοι με 
αλυσίδες χιονιού ή οι τροχοί είναι θαμμένοι 
στο χιόνι.

• Μην τοποθετείτε μεταλλικό φιλμ ή άλλα με-
ταλλικά μέρη (κεραία κλπ) στα παράθυρα. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λήψη των 
σημάτων από τους αισθητήρες πίεσης ελα-
στικών και το TPMS δεν θα λειτουργεί σωστά.

Ορισμένες μονάδες και μεταδότες μπορεί 
προσωρινά να παρεμβληθούν στην λειτουρ-
γία του TPMS και να προκαλέσουν το ενδει-
κτικό φως του TPMS να ανάψει. Ορισμένα 
παραδείγματα είναι:

- Εγκαταστάσεις ή ηλεκτρικές συσκευές 
που χρησιμοποιούν παρόμοιες ραδιοσυχνό-
τητες κοντά στο αυτοκίνητο.

- Εάν ένας μεταδότης που είναι καθορισμέ-
νος σε παρόμοιες συχνότητες χρησιμοποι-
είται μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.

- Εάν ένας υπολογιστής (ή παρόμοιος εξο-
πλισμός) ή ένας μετατροπέας DC/AC χρησι-
μοποιείται μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.



Ξεκίνημα και οδήγηση 9

- Εάν είναι συνδεμένες στην παροχή 12V 
του αυτοκινήτου σας μονάδες που δεν είναι 
εγκεκριμένες από τη Nissan.

• Όταν φουσκώνετε τα ελαστικά και ελέγχεται 
την πίεση των ελαστικών ποτέ μην λυγίζετε 
τις βαλβίδες.

• Χρησιμοποιήστε γνήσιες Nissan τάπες βαλ-
βίδων που συμμορφώνονται με τις προδια-
γραφές που έχουν οι τάπες βαλβίδων που 
είναι τοποθετημένες από το εργοστάσιο.

• Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές τάπες βαλ-
βίδων.

• Βάλτε σωστά τις τάπες των βαλβίδων. Χωρίς 
τις τάπες των βαλβίδων μπορεί να πάθουν ζη-
μιά οι βαλβίδες και οι αισθητήρες του συστή-
ματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

• Μην κάνετε ζημιά στις βαλβίδες και τους αι-
σθητήρες όταν αποθηκεύετε τους τροχούς 
ή τοποθετείτε διαφορετικά ελαστικά.

• Αντικαθιστάτε τις ροδέλες των βαλβίδων 
του αισθητήρα TPMS (μαζί με τον πυρήνα 
της βαλβίδας και την τάπα) καθώς και την 
βίδα (όπου υπάρχει) όταν αλλάζετε ελαστι-
κά φθοράς ή ηλικίας. Η βίδα (όπου υπάρχει) 
θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά με μία 
ρύθμιση δύναμης σύσφιξης των 1.4 +/- 0.1 
N.m. Οι αισθητήρες TPMS μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν πάλι.

• Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε εξοπλι-
σμό φουσκώματος ελαστικών με άκαμπτο 
σωλήνα παροχής αέρα καθώς η δύναμη που 
ασκείτε από το μακρύ στόμιο μπορεί να κά-
νει ζημιά στο στεφάνη της βαλβίδας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ενδεικτικά φώτα TPMS Πιθανή αιτία Συνιστώμενη ενέργεια

Χαμηλή πίεση ελαστικού Φουσκώστε το ελαστικό στην σω-
στή πίεση.

∆εν έχει ανιχνευτεί γνήσιος αισθητή-
ρας TPMS της Nissan σε έναν ή πε-
ρισσότερους τροχούς

Ελέγξτε εάν υπάρχουν οι αισθη-
τήρες TPMS. Εάν λείπει κάποιος 
αισθητήρας TPMS προσθέστε 
έναν γνήσιο αισθητήρα TPMS της 
Nissan.

Λόγω εξωτερικών πηγών υπάρχει 
παρεμβολή στη επικοινωνία ανάμεσα 
στους αισθητήρες TPMS των τροχών 
και τον δέκτη TPMS.

Οδηγήστε μακριά από την περιο-
χή ή την παρεμβολή

∆υσλειτουργία τμημάτων του TPMS

Εάν το πρόβλημα επιμένει απο-
τανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο Nissan ή εξειδικευμένο 
συνεργείο
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν το σύστημα e-POWER παίρνει μπροστά. Όταν 
το αυτοκίνητο αρχίσει να κινείται παρακολουθείται 
η πίεση των ελαστικών.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TPMS (συμπεριλαμβανομένης 
της τοποθέτησης εναλλακτικών τροχών)
Συνιστάται η καταχώρηση ενός νέου αισθητήρα 
TPMS  ή της θέσης του αισθητήρα να γίνεται από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Επίσης είναι δυνατό να καταχωρήσετε τον αισθητήρα 
μόνος σας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

∆ιαδικασία:

1. Αλλάξατε την θέση του ελαστικού ή τοποθετή-
σατε νέο αισθητήρα TPMS.

2. Παρκάρετε με τον διακόπτη της μίζας στην θέση 
ΟΝ ή τον κινητήρα σε λειτουργία για περισσότε-
ρα από 20 λεπτά. Θα πρέπει να κάνετε το βήμα 
αυτό πριν οδηγήσετε.

3. Οδηγήστε το αυτοκίνητο για αρκετά λεπτά με 
ταχύτητα ανάμεσα στα 25 και τα 100 χλμ/ώρα. Η 
ταυτότητα και η θέση του αισθητήρα TPMS θα 
ανιχνευτούν αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το TPMS μπορεί να μην καλιμπραριστεί εάν έχουν 
εφαρμογή μία η περισσότερες από τις ακόλουθες 
συνθήκες:
• Κακή κατάσταση του δρόμου
• Το TPMS δεν λαμβάνει σωστά δεδομένα από 
τους αισθητήρες πίεσης ελαστικών

• Οδηγείτε με κάτω από 25 χλμ/ώρα
• Οδηγείτε με πάνω από 100 χλμ/ώρα
• Μεγάλη επιτάχυνση
• Μεγάλη επιβράδυνση
• Οδήγηση σταμάτα – ξεκίνα ή με κύματα κίνη-
σης

• Συνεχόμενα γρήγορος χειρισμός του αυτοκι-
νήτου

Οθόνη 7 ιντσών

Ένδειξη πλήρους οθόνης

(A) Πίεση ελαστικού

(B) Μονάδες πίεσης ελαστικού

(C) Στόχος πίεσης ελαστικού μπροστά

(D) Στόχος πίεσης ελαστικού πίσω

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ TPMS (όπου είναι 
δυνατό)
Εάν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας με το μέγιστο 
του φορτίου, η πίεση των ελαστικών θα πρέπει να 
ρυθμιστεί σε αυτή που φαίνεται στο πινακιδάκι των 
ελαστικών για πλήρες φορτίο.

Το σύστημα TPMS μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου για να έχει τον στόχο 
πίεσης στην πίεση πλήρους φορτίου που φαίνεται 
στο πινακιδάκι των ελαστικών. ∆είτε το «Ρυθμίσεις» 
στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια». Για να 
ρυθμίσετε την πίεση στόχου χρησιμοποιήστε τους 
διακόπτες στο τιμόνι για να επιλέξετε το μενού 
[Settings] και ακολούθως το [Tyre Pressures]. Επι-
λέξτε [Target front] και [Target rear] και ορίστε την 
πίεση των ελαστικών που θέλετε.

Οι πιέσεις στόχοι του TPMS θα εμφανιστούν στο κέ-
ντρο του μπροστινού και του πίσω άξονα στην οθόνη 
TPMS της οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Οι μονάδες που εμφανίζονται από το σύστημα TPMS 
μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας την οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου. Επιλέξτε το μενού 
[Settings], μετά το [Tyre Pressures]. Επιλέξτε [Tyre 
pressure unit] και μετά την μονάδα που θέλετε.

NIC3711

NIC4059
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ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ [CHECK COLD TYRE]
Εάν η πίεση του ελαστικού γίνει υψηλότερη από την 
ιδανική στην διάρκεια της οδήγησης, το μήνυμα 
[Check Cold Tyre] θα εμφανιστεί στην οθόνη πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου. (∆είτε το “<Settings” 
(ρυθμίσεις) στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστή-
ρια»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ακόμη και εάν η πίεση είναι πάνω από την καθο-
ρισμένη πίεση, το κίτρινο χρώμα στην προειδο-
ποίηση πίεσης ελαστικού σημαίνει ότι η πίεση του 
ελαστικού είναι στην πραγματικότητα πολύ χαμη-
λή. Η πίεση του ελαστικού αυξάνεται κατά την 
οδήγηση. Ελέγξτε την πίεση όταν το ελαστικό εί-
ναι κρύο.

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TPMS 
(όπου είναι δυνατό)
Η πίεση του ελαστικού επηρεάζεται από την θερμο-
κρασία του ελαστικού η οποία αυξάνεται όταν το 
ελαστικό κινείται στον δρόμο. Για να μπορείτε να 
παρακολουθείτε με ακρίβεια την διαρροή αέρα και 
να αποφύγετε διαρροή και εσφαλμένες προειδο-
ποιήσεις από το TPMS λόγω μειώσεων στην θερμο-
κρασία, το σύστημα TPMS χρησιμοποιεί αισθητή-
ρες θερμοκρασίας στα ελαστικά για να κάνουν 
υπολογισμούς για την αντιστάθμισης της θερμο-
κρασίας.

Σε σπάνιες περιστάσεις μπορεί να είναι απαραίτητο 
να καλιμπράρετε τις θερμοκρασίες αναφοράς του 
συστήματος TPMS χρησιμοποιώντας την οθόνη 

πληροφοριών του αυτοκινήτου. ∆είτε το “<Settings” 
(ρυθμίσεις) στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστή-
ρια». Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να γίνεται μόνο 
όταν η πραγματική πίεση των ελαστικών έχει ρυθμι-
στεί ενώ η παρούσα εξωτερική θερμοκρασία είναι 
σημαντικά διαφορετική από την παρούσα θερμο-
κρασία καλιμπραρίσματος.

Για να ενεργοποιήσετε το καλιμπράρισμα θερμο-
κρασίας TPMS χρησιμοποιήστε τους διακόπτες στο 
τιμόνι για να επιλέξετε το μενού [Settings] και μετά 
[Tyre Pressures]. Επιλέξτε [Calibrate] και μετά 
[Start]. Όσο γίνεται το καλιμπράρισμα θα εμφανίζε-
ται το μήνυμα [Re<SET>ting tyre pressure system] 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
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Ο τριοδικός καταλύτης είναι ένα εξάρτημα ελέγχου 
καυσαερίων που έχει τοποθετηθεί στο σύστημα της 
εξάτμισης. Τα καυσαέρια της εξάτμισης καίγονται 
σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στον καταλυτικό με-
τατροπέα για να μπορέσουν να μειωθούν αυτά που 
προκαλούν ρύπανση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Τα καυσαέρια και το σύστημα της εξάτμισης 
είναι πολύ ζεστά. Όταν λειτουργεί ο κινητή-
ρας μην αφήνετε ανθρώπους ή εύφλεκτα 
υλικά να έρχονται σε επαφή με την εξάτμιση.

• Μην σταματάτε ή παρκάρετε το αυτοκίνητο 
πάνω σε εύφλεκτα υλικά όπως το ξερό γρα-
σίδι, χαρτιά ή κουρέλια γιατί μπορεί να πά-
ρουν φωτιά εύκολα.

• Όταν παρκάρετε, βεβαιωθείτε ότι άνθρωποι 
ή εύφλεκτα υλικά δεν μπορούν να έλθουν σε 
επαφή με την εξάτμιση.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Χρησιμοποιείτε μόνο ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ 
του τύπου που συνιστάται στο «Συστάσεις 
για τα καύσιμα» του κεφαλαίου «9. Τεχνικές 
πληροφορίες». Η χρήση βενζίνης με μόλυ-
βδο θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον τρι-
οδικό καταλύτη.

• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη με μόλυβδο. Τα

κατάλοιπα από την βενζίνη με μόλυβδο θα 
μειώσουν σοβαρά την ικανότητα του τριοδι-
κού καταλύτη να βοηθά στην μείωση των 
καυσαερίων που προκαλούν ρύπανση.

• Έχετε τον κινητήρας σας πάντα σωστά ρυθ-
μισμένο. ∆υσλειτουργίες στο σύστημα ανά-
φλεξης, στο σύστημα έγχυσης, ή στα ηλε-
κτρικά συστήματα μπορεί να προκαλέσει 
ροή πολύ πλούσιο μείγματος στον καταλύτη 
προκαλώντας την υπερθέρμανσή του.

• Αποφύγετε την οδήγηση με εξαιρετικά χα-
μηλή στάθμη καυσίμου. Εάν μείνετε από 
καύσιμο ο κινητήρας θα ρετάρει προκαλώ-
ντας ζημιά στον καταλύτη.

• Μην συνεχίσετε οδηγείτε εάν ο κινητήρας 
έχει αχρόνιστη ανάφλεξη ή εάν υπάρχει αι-
σθητή μείωση της απόδοσης ή εντοπίσετε 
κάτι άλλο το ασυνήθιστο. Θα πρέπει σε αυ-
τές τις περιπτώσεις το αυτοκίνητο να ελεγ-
χθεί προσεκτικά από εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο της Nissan ή εξειδικευμένο συνερ-
γείο.

• Μην μαρσάρετε τον κινητήρα όταν τον ζε-
σταίνετε.

• Μην σπρώχνετε ή ρυμουλκείτε το αυτοκίνη-
το για να βάλετε μπροστά τον κινητήρα.

 

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με ένα Φίλτρο 
Σωματιδίων Βενζίνης (GPF), το οποίο είναι τμήμα 
του συστήματος διαχείρισης των καυσαερίων.

Το GPF φιλτράρει τα σωματίδια του άνθρακα από 
τα καυσαέρια της εξάτμισης μειώνοντας με τον 
τρόπο αυτό την έκλυση αιθάλης στο περιβάλλον..

Κάτω από κανονικές συνθήκες οδήγησης, τα συσ-
σωρευμένα σωματίδια άνθρακα στο GPF καίγονται 
τακτικά αδειάζοντας με τον τρόπο αυτό το φίλτρο 
από τα σωματίδια του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο 
το GPF «αναγεννιέται» και είναι πάλι πλήρως λει-
τουργικό για να φιλτράρει τα σωματίδια του άνθρα-
κα από τα καυσαέρια της εξάτμισης όπως είναι ο 
προορισμός του.

ΤΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 
(μοντέλα με κινητήρα βενζίνης)

ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ (GPF) 
(όπου υπάρχει)

NSD1135
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ΠΡΟΣΟΧΗ

• Κάτω από συγκεκριμένες  συνθήκες οδήγη-
σης, το GPF μπορεί να κορεστεί ή να βουλώ-
σει επειδή αυτές οι συνθήκες οδήγησης 
αποτρέπουν την αυτόματη αναγέννηση του 
φίλτρου. Σε αυτή την περίπτωση θα εμφανι-
στεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθό-
νη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

• Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Exhaust filter 
maintenance See owner’s manual] (συντή-
ρηση φίλτρου εξάτμισης δείτε το βιβλίο οδη-
γιών χρήσης), οι στροφές του κινητήρα αυ-
ξάνονται αυτόματα για να κάψουν τα σωματί-
δια του άνθρακα. Όταν εμφανίζεται αυτό το 
μήνυμα, συνεχίστε να οδηγείτε κατάλληλα, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες των 
νόμων και της ασφάλειας το επιτρέπουν, 
έως ότου το μήνυμα να μην εμφανίζεται πλέ-
ον.

• Εάν ανάψει το MIL για οποιονδήποτε λόγο ή 
το προειδοποιητικό μήνυμα [Exhaust filter 
maintenance See Owner’s Manual] συνεχίζει 
να εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών 
αυτοκινήτου και δεν σβήνει, να πηγαίνετε 
πάντα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο το συντο-
μότερο δυνατό. Η παρατεταμένη οδήγηση με 
αναμμένο το MIL μπορεί να έχει σαν αποτέ-
λεσμα ζημιά στο σύστημα του φίλτρου καυσί-
μου.

• Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Exhaust filter 
maintenance See owner’s manual] (συντή-
ρηση φίλτρου εξάτμισης δείτε το βιβλίο οδη-
γιών χρήσης), το σύστημα ProPILOT (όπου 
υπάρχει) θα απενεργοποιηθεί

Το σύστημα του turbo χρησιμοποιεί λάδι κινητήρα 
για την λίπανση και ψύξη των περιστρεφόμενων με-
ρών του. Η τουρμπίνα του υπερσυμπιεστή γυρίζει 
σε εξαιρετικά υψηλές στροφές και ζεσταίνεται 
πολύ. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συντηρείται 
μία παροχή καθαρού τρεχούμενου λαδιού μέσα 
στον συμπιεστή. Για τον λόγο αυτό, μία ξαφνική δι-
ακοπή της παροχής λαδιού μπορεί να προκαλέσει 
πρόβλημα στον υπερσυμπιεστή.

Για να εξασφαλίσετε την παρατεταμένη ζωή και 
απόδοση του turbo είναι λογικό να συμμορφωθείτε 
με τις παρακάτω διαδικασίες συντήρησης:

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Αλλάζετε το λάδι του κινητήρα με turbo όπως 
αναφέρεται στο Βιβλίο Εγγύησης και Αρχείο 
Συντήρησης που σας δίνεται ξεχωριστά.

• Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο λάδι 
κινητήρα. ∆είτε σχετικά το κεφάλαιο «9. Τε-
χνικές πληροφορίες».

• Εάν έχετε οδηγήσει το αυτοκίνητο με συνεχή 
υψηλή ταχύτητα, αφήστε τον κινητήρα να 
δουλέψει για λίγο στο ρελαντί πριν τον σβή-
σετε.

• Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε υψηλές 
στροφές αμέσως μόλις βάλετε μπροστά το 
αυτοκίνητο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 
(TURBO)
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Θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να οδηγείτε το αυτο-
κίνητό σας προσαρμοζόμενοι στις συνθήκες τόσο για 
την ασφάλεια όσο και για την άνεσή σας. Σαν οδηγός, 
θα πρέπει να είστε αυτός που γνωρίζει καλύτερα πως 
να οδηγήσει ανάλογα με τις περιστάσεις.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Λόγω του υψηλού ρελαντί όταν ο κινητήρας είναι 
κρύος, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός 
όταν αλλάζετε ταχύτητα μόλις βάλετε μπροστά το 
αυτοκίνητο και κατά την διάρκεια της περιόδου 
προθέρμανσης του κινητήρα.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Τα φορτία, η κατανομή τους και η χρήση εξαρτημά-
των (κοτσαδόρος, σχάρα οροφής κλπ.) θα αλλά-
ξουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά οδήγησης του 
αυτοκινήτου σας. Το στυλ της οδήγησης και η ταχύ-
τητα θα πρέπει να αλλάξουν σύμφωνα με τις περι-
στάσεις.

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ∆ΡΟΜΟ
• Αποφύγετε τις απότομες εκκινήσεις και επιτα-
χύνσεις και τα απότομα φρεναρίσματα.

• Αποφύγετε να στρίβετε ή να αλλάζετε λωρίδα 
απότομα.

• Θα πρέπει να κρατάτε μεγαλύτερη απόσταση 
από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα.

• Όταν το νερό καλύπτει την επιφάνεια του δρό-
μου με λακκούβες ή μικρά ρυάκια κλπ., ΜΕΙΩ-
ΣΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ για να αποφύγετε το γλίστρημα 
πάνω στο νερό που θα προκαλέσει απώλεια του 

ελέγχου του αυτοκινήτου. Τα φαγωμένα λάστι-
χα αυξάνουν τον κίνδυνο.

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
• Οδηγείτε προσεκτικά.

• Αποφύγετε τις απότομες εκκινήσεις, τις απότο-
μες επιταχύνσεις και τα απότομα φρεναρίσμα-
τα.

• Αποφύγετε τις απότομες στροφές ή αλλαγές 
λωρίδας.

• Αποφύγετε τους απότομους χειρισμούς του τι-
μονιού.

• Θα πρέπει να κρατάτε μεγαλύτερη απόσταση 
από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα.

Προφυλάξεις για την λειτουργία του 
πιεζόμενου διακόπτη παροχής

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χειρίζεστε το πιεζόμενο κουμπί διακόπτη 
παροχής ενώ οδηγείτε το αυτοκίνητο εκτός εάν 
παραστεί ανάγκη. (Το σύστημα του e-POWER 
σβήνει όταν ο διακόπτης παροχής πατηθεί 3 
διαδοχικές φορές ή όταν πατήσετε τον διακό-
πτη παροχής και τον κρατήσετε για περισσότε-
ρα από 2 δευτερόλεπτα). Το τιμόνι θα κλειδώ-
σει και θα μπορούσε να κάνει τον οδηγό να 
χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο 
αυτοκίνητο ή προσωπικό τραυματισμό.

Πριν χειριστείτε τον πιεζόμενο διακόπτη παροχής, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί παρκαρί-
σματος στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Το σύστημα του Έξυπνου Κλειδιού μπορεί να λει-
τουργήσει τον διακόπτη της μίζας χωρίς να βγάλετε 
το κλειδί από την τσέπη ή την τσάντα σας. Το περι-
βάλλον λειτουργίας και / οι συνθήκες μπορεί να 
επηρεάσουν την λειτουργία του συστήματος του 
Έξυπνου Κλειδιού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Να είστε σίγουρος ότι έχετε το Έξυπνο Κλει-
δί πάνω σας όταν βάζετε σε λειτουργία το 
αυτοκίνητο.

• Ποτέ μην αφήνετε το Έξυπνο Κλειδί μέσα 
στο αυτοκίνητο όταν βγαίνετε από αυτό.

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ Πιεζόμενο κουμπί παροχής
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• Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι πολύ μακριά από 
τον οδηγό, το αυτοκίνητο μπορεί να μην πά-
ρει μπροστά.

Ακτίνα λειτουργίας

Το Έξυπνο Κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
εκκίνηση του συστήματος e-POWER μόνο όταν το 
Έξυπνο Κλειδί είναι εντός της καθορισμένης ακτί-
νας λειτουργίας  όπως φαίνεται στην εικόνα (1) 

Όταν η μπαταρία του Έξυπνου Κλειδιού είναι σχε-
δόν άδεια ή υπάρχουν ισχυρά ραδιοκύματα κοντά 
την θέση λειτουργίας, η ακτίνα λειτουργίας του 
Έξυπνου Κλειδιού μικραίνει και μπορεί αυτό να μην 
λειτουργήσει σωστά.
Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι μέσα στην ακτίνα λει-
τουργίας είναι δυνατό για οποιονδήποτε, ακόμη και 
για κάποιον που δεν μεταφέρει το Έξυπνο Κλειδί, 
να πατήσει τον διακόπτη τον διακόπτη παροχής και 
να βάλει μπροστά το σύστημα e-Power.
• Η περιοχή του χώρου αποσκευών δεν συμπερι-
λαμβάνεται μέσα στην ακτίνα λειτουργίας για το 
ξεκίνημα του κινητήρα.

Όταν ο διακόπτης παροχής πατηθεί χωρίς να πατά-
τε το πεντάλ του φρένου, ο διακόπτης παροχής θα 
ανάψει::
Πατήστε το κέντρο του διακόπτη παροχής:
• Μία φορά για να ανοίξετε το σύστημα (ΟΝ).
• ∆ύο φορές για να σβήσετε το σύστημα (OFF).
Όταν ανάβει το ενδεικτικό φως «έτοιμο για την οδή-
γηση» (READY) στον μετρητή, το αυτοκίνητο μπο-
ρεί να κινηθεί.

Θέση ΟΝ (θέση κανονικής λειτουργίας)
Η ισχύς των ηλεκτρικών αξεσουάρ ενεργοποιείται 
σε αυτή την θέση χωρίς να ανοίξετε το σύστημα 
e-POWER.
Η θέση ΟΝ έχει μία λειτουργία εξοικονόμησης μπα-
ταρίας που θα τοποθετήσει τον διακόπτη παροχής 
στην θέση OFF εάν το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί, 
μετά από μία χρονική περίοδο και κάτω από τις ακό-
λουθες συνθήκες:
• Ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ON.
• Το σύστημα e-POWER είναι σταματημένο.
Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας θα ακυρω-
θεί εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

NIC4101

• Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι πάνω στο ταμπλό, 
μέσα στο ντουλαπάκι, στην θήκη της πόρτας ή 
σε γωνία του εσωτερικού χώρου, μπορεί να μην 
λειτουργήσει.

• Εάν το Έξυπνο Κλειδί έχει τοποθετηθεί κοντά 
στην πόρτα ή σε παράθυρο από το εξωτερικό 
του αυτοκινήτου, μπορεί να μην λειτουργήσει.

ΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην βάζετε τον διακόπτη παροχής στην 
θέση OFF ενώ οδηγείτε. Το τιμόνι μπορεί να 
κλειδώσει και να κάνει τον οδηγό να χάσει τον 
έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα σοβα-
ρή ζημιά στο αυτοκίνητο ή τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αφήνετε το αυτοκίνητο για παρατεταμένα 
χρονικά διαστήματα όταν ο διακόπτης παρο-
χής είναι στην θέση ΟΝ και το σύστημα του 
e-POWER δεν λειτουργεί. Αυτό μπορεί να 
αδειάσει την μπαταρία 12-volt.

• Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρικά αξεσουάρ με το 
σύστημα e-POWER σε λειτουργία για να απο-
φύγετε το άδειασμα της μπαταρίας 12-volt του 
αυτοκινήτου. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
αξεσουάρ ενώ το σύστημα e-POWER δεν λει-
τουργεί, μην τα χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα και μην χρησιμοποιείτε πολ-
λαπλά ηλεκτρικά αξεσουάρ ταυτόχρονα.

JVS1053XZ
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• Ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση OFF.

• Λειτουργεί το σύστημα e-POWER.

• Το αυτοκίνητο κινείται.

Ο διακόπτης παροχής θα  μπει αυτόματα στην θέση 
OFF όταν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες και 
έχουν περάσει 10 λεπτά.
• Όταν ο διακόπτης παροχής τοποθετηθεί στην 
θέση ON.

• Όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο.

• Όταν έχουν σβήσει τα αλάρμ και τα φλας.

Θέση OFF
Σε αυτή την θέση το σύστημα του e-POWER είναι 
σβηστό.

Θέση ACC
Με το αυτοκίνητο στην θέση Ρ (Παρκάρισμα), το 
Έξυπνο Κλειδί μαζί σας και τον διακόπτη παροχής 
να έχει μπει από την θέση ΟΝ στην OFF, τα ηλεκτρι-
κά χειριστήρια του εξωτερικού καθρέπτη κλπ μπο-
ρούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για μία χρονική 
περίοδο.

Σβήσιμο συστήματος σε περίπτωση ανάγκης
Για να σβήσετε το σύστημα σε περίπτωση ανάγκης 
και ενώ οδηγείτε, κάντε την ακόλουθη διαδικασία:

• Πατήστε αστραπιαία τον πιεζόμενο διακόπτη 
παροχής 3 διαδοχικές φορές σε λιγότερο από 
1.5 δευτερόλεπτο, ή

• Πατήστε και κρατήστε τον πιεζόμενο διακόπτη 
παροχής για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Ο διακόπτης παροχής διαθέτει μονάδα αντικλεπτι-
κής κλειδαριάς τιμονιού.

Για να κλειδώσετε το τιμόνι
1. Βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέση “OFF” 
όπου η ένδειξη της θέσης του διακόπτη της μί-
ζας δεν θα ανάβει.

2. Ανοίξτε ή κλείστε την πόρτα.

3. Γυρίστε το τιμόνι κατά 1/6 της στροφής από την 
ευθεία θέση, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να ξεκλειδώσετε το τιμόνι
Πατήστε τον διακόπτη παροχής στην θέση ΟΝ και 
το τιμόνι θα ξεκλειδώσει αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Εάν η μπαταρία του αυτοκινήτου έχει αδειά-
σει, ο πιεζόμενος διακόπτης παροχής του 
e-POWER δεν μπορεί να αλλάξει στην θέση 
ΟΝ.

• Εάν το σύστημα δεν αλλάζει στην θέση ΟΝ, 
πατήστε πάλι τον διακόπτη της μίζας ενώ 
περιστρέφετε το τιμόνι ελαφρά δεξιά και 
αριστερά.

Α∆ΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

Εάν αδειάσει η μπαταρία του Έξυπνου Κλειδιού ή οι 
συνθήκες του περιβάλλοντος παρεμβάλλονται στην 
λειτουργία του Έξυπνου Κλειδιού, βάλτε μπροστά 
το σύστημα e-POWER σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία:

1. ∆έστε το χειρόφρενο.

2. Πατήσετε τον διακόπτη παροχής.

3. Ακουμπήστε τον διακόπτη παροχής με το Έξυ-
πνο Κλειδί όπως φαίνεται στην εικόνα. (Θα ηχή-
σει ένας βομβητής.)

4. Πατήστε τον διακόπτη παροχής πατώντας το 
πεντάλ του φρένου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα 
από την στιγμή που ακουστή ο βομβητής. Το σύ-
στημα e-POWER θα ξεκινήσει.

Αφού κάνετε το βήμα 3, όταν πατήσετε τον διακό-
πτη παροχής χωρίς να πατήσετε το πεντάλ του 
φρένου, ο διακόπτης παροχής θα αλλάξει σε ON.

WBF0089XZ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ο διακόπτης παροχής τοποθετηθεί στην 
θέση ΟΝ ή το σύστημα e-POWER ξεκινήσει από 
τις παραπάνω διαδικασίες, η προειδοποίηση [Key 
battery low] (χαμηλή μπαταρία κλειδιού) θα εμφα-
νιστεί στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου 
ακόμη και εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι μέσα στο 
αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Για να 
σβήσετε την προειδοποίηση, ακουμπήστε πάλι 
τον διακόπτη παροχής με το Έξυπνο Κλειδί.

Εάν το προειδοποιητικό φως του συστήματος του 
Έξυπνου Κλειδιού [Key Battery Low] (χαμηλή 
μπαταρία κλειδιού) εμφανιστεί στην οθόνη πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου, αντικαταστήστε την 
μπαταρία το συντομότερο δυνατό.(∆είτε το «Μπα-
ταρία» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το 
μόνος σας»).

1. Πριν βάλετε μπροστά το σύστημα e-POWER βε-
βαιωθείτε ότι είναι δεμένο το χειρόφρενο και το 
αυτοκίνητο είναι ασφαλές. Για επιπλέον πληρο-
φορίες δείτε το .

2. Επιβεβαιώστε ότι το αυτοκίνητο είναι στην θέση 
Ρ (παρκάρισμα).

 Το σύστημα e-POWER είναι σχεδιασμένο ώστε 
να μην λειτουργεί εάν το όχημα δεν είναι στην 
θέση Ρ (παρκάρισμα) ή ο επιλογέας ταχυτή-
των είναι στη θέση Ν (νεκρά).

 Θα πρέπει να έχετε πάνω σας το Έξυπνο Κλει-
δί (όπου υπάρχει) όταν είστε μέσα στο αυτοκί-
νητο και λειτουργείτε τον διακόπτη παροχής.

3. Πατήστε σταθερά το πεντάλ του φρένου και πα-
τήστε τον διακόπτη παροχής για να βάλετε το 
του αυτοκινήτου στην θέση ετοιμότητας για την 
οδήγηση READY.

 Για να βάλετε το αυτοκίνητο στην θέση ετοιμό-
τητας για την οδήγηση READY αμέσως, πατή-
στε και αφήστε τον διακόπτη παροχής ενώ πα-
τάτε το πεντάλ του φρένου με τον διακόπτη πα-
ροχής σε οποιαδήποτε θέση. Ανάβει το ενδεικτι-
κό φως «έτοιμο για την οδήγηση» (READY)   
στον μετρητή.

Για να σταματήστε το σύστημα του e-POWER, πα-
τήστε τον διακόπτη της θέσης Ρ στον επιλογέα τα-
χυτήτων και πατήστε τον διακόπτη παροχής στην 
θέση OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αφού βάλετε τον διακόπτη παροχής στην 
θέση ΟΝ, ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει 
πριν σταματήσει να αναβοσβήνει το ενδεικτι-
κό φως ετοιμότητας για την οδήγηση READY 
το οποίο μετά θα ανάψει.

• Όταν η στάθμη της μπαταρίας Ιόντων Λιθίου 
(Li-ion) που απομένει είναι πολύ χαμηλή, μπο-
ρεί να χρειαστεί μία χρονική περίοδος έως 
ότου το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για την 
οδήγηση READY να σταματήσει να αναβοσβή-
νει και μετά να ανάψει αφού πατήσετε τον δια-
κόπτη παροχής. Στον ενδιάμεσο χρόνο η Ροή 
Ενέργειας κλπ δεν θα εμφανίζονται.

• Το πεντάλ του φρένου μπορεί να είναι σταθε-
ρό εάν το λειτουργήσετε πριν να ξεκινήσει το 
σύστημα e-POWER. Σε αυτή την περίπτωση 
πατήστε το πεντάλ του φρένου πιο σταθερά 
από ότι συνήθως.

• Μπορεί να ακούσετε έναν ήχο όταν πατάτε το 
πεντάλ του φρένου ενώ είναι σβηστό το σύ-
στημα e-POWER. Αυτό δεν δηλώνει δυσλει-
τουργία.

• Εάν το σύστημα e-POWER δεν μπορεί να ξεκι-
νήσει, βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέση 
OFF και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα ή πε-
ρισσότερο και μετά ξεκινήστε και πάλι το σύ-
στημα e-POWER.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
E-POWER
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Σύστημα ελέγχου ηλεκτρικής αλλαγής
Αυτό το αυτοκίνητο ελέγχεται ηλεκτρονικά για να 
παράγει την μέγιστη διαθέσιμη ισχύ και να παρέχει 
ομαλή λειτουργία.

Οι συνιστώμενες διαδικασίας λειτουργίας για αυτό 
το σύστημα ελέγχου αλλαγής φαίνονται στις σελί-
δες που ακολουθούν. Ακολουθήστε αυτές τις διαδι-
κασίες για την μέγιστη απόδοση του αυτοκινήτου 
σας και την ευχαρίστηση στην οδήγηση.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην πατάτε το πεντάλ του γκαζιού ενώ αλ-
λάζετε από την θέση Ρ (παρκάρισμα) ή τη Ν 
(νεκρά) στην θέση R (όπισθεν) ή D (οδήγη-
ση). Να πατάτε πάντα το πεντάλ του φρένου 
έως ότου να ολοκληρωθεί η αλλαγή. Σε δια-
φορετική περίπτωση μπορεί να χάσετε τον 
έλεγχο με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχη-
μα.

• Ποτέ μην αλλάζετε στην θέση Ρ (παρκάρι-
σμα) ή R (όπισθεν) όταν το αυτοκίνητο κι-
νείται μπροστά και την θέση Ρ (παρκάρι-
σμα) ή D (οδήγηση) όταν το αυτοκίνητο κι-
νείται προς τα πίσω. Αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά στο σύστημα 
ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων.

• Εκτός εάν είναι ανάγκη, μην αλλάζετε στην 
θέση N (νεκρά) ενώ οδηγείτε. Κάνοντας 
ελιγμούς στην θέση Ν (νεκρά) μπορεί να 
προκληθεί σοβαρή ζημιά στο σύστημα ελέγ-
χου αλλαγής ταχυτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στο αυτοκί-
νητό σας, όταν σταματάτε σε έδαφος με κλί-
ση μην συγκρατείτε το αυτοκίνητο πατώ-
ντας το πεντάλ του γκαζιού. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείτε το πεντάλ του φρένου για 
αυτό τον σκοπό.

• Μην κρεμάτε αντικείμενα στον επιλογέα τα-
χυτήτων. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα 
λόγω ξαφνικής εκκίνησης.

Ξεκίνημα του αυτοκινήτου
1.  Αφού βάλετε το αυτοκίνητο στην θέση ετοιμότη-
τας για την οδήγηση READY, πατήστε τελείως το 
πεντάλ του φρένου πριν βάλτε τον επιλογέα τα-
χυτήτων στην θέση D (οδήγηση).Ο επιλογέας 
ταχυτήτων αυτού του αυτοκινήτου είναι σχεδια-
σμένος ώστε το πεντάλ του φρένου να πρέπει να 
είναι τελείως πατημένο πριν αλλάξετε από θέση 
Ρ (παρκάρισμα) σε οποιαδήποτε θέση οδήγησης 
ενώ ο σύστημα e-POWER είναι ενεργό. Η θέση 
του κιβωτίου ταχυτήτων δεν μπορεί να βγει από 
την Ρ (παρκάρισμα) και να πάει σε καμία άλλη 
εάν ο διακόπτης παροχής είναι σβηστός.

2.  Κρατήστε πατημένο το πεντάλ του φρένου και 
μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων σε μία θέση 
οδήγησης.

3.  Αφήστε το πεντάλ του φρένου και σταδιακά πα-
τήστε το πεντάλ του γκαζιού. Εάν το χειρόφρενο 
είναι δεμένο, θα λυθεί αυτόματα υπό την προϋ-
πόθεση ότι ο οδηγός έχει δεμένη την ζώνη ασφα-

λείας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ - Όταν 
μετακινείτε τον επιλογέα στην θέση D (οδή-
γηση) ή R (όπισθεν) χωρίς να πατάτε το πε-
ντάλ του φρένου και ενώ λειτουργεί το σύ-
στημα e-POWER, μπορεί το αυτοκίνητο να 
κινηθεί αργά. Βεβαιωθείτε ότι το φρένο εί-
ναι τελείως πατημένο και το αυτοκίνητο εί-
ναι σταματημένο πριν μετακινήσετε τον επι-
λογέα ταχυτήτων.

• ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟ-
ΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - Βεβαιωθείτε ότι η θέση 
του συστήματος ελέγχου αλλαγής είναι στην 
θέση που θέλετε στην οθόνη πληροφοριών 
αυτοκινήτου. Η θέση D (οδήγηση) χρησιμο-
ποιείται για κίνηση προς τα εμπρός ενώ η 
θέση R για την όπισθεν.

Αλλαγή ταχυτήτων

(Α) Αρχική θέση (κεντρική θέση)

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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Για να αλλάξετε ταχύτητα, μετακινήστε τον επιλο-
γέα ταχυτήτων στην θέση που θέλετε, όπως φαίνε-
ται και μετά αφήστε τον. Για να αλλάξετε στην όπι-
σθεν πρέπει πρώτα να πατήστε το κουμπί (1).

Πιέστε το κουμπί  για να αλλάξετε

Αλλάξτε χωρίς να πατάτε το κουμπί 

Πατήστε τον διακόπτη της θέσης Ρ (2) για να αλλά-
ξετε στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

Σύρετε κατά μήκος της θύρας ενώ είστε στην θέση 
D (οδήγηση) για να επιλέξετε την θέση «Β»

Για να βάλετε τον αυτοκίνητο στην θέση D (οδήγη-
ση) από την θέση Β, μετακινήστε τον επιλογέα τα-
χυτήτων πάλι στην θέση D (οδήγηση).

Αφού βάλετε τον διακόπτη παροχής στην θέση 
ετοιμότητας για την οδήγηση READY, πατήστε τε-
λείως το πεντάλ του φρένου και μετακινήστε τον 
επιλογέα ταχυτήτων σε οποιαδήποτε από τις θέσεις 
που θέλετε, όπως υποδεικνύεται, και αφήστε το πε-
ντάλ του φρένου. Για να αλλάξετε στην όπισθεν 
πρέπει πρώτα να πατήστε το κουμπί (1).

Επιβεβαιώστε ότι το σύστημα ελέγχου αλλαγής τα-
χυτήτων είναι στην θέση που θέλετε ελέγχοντας την 
ένδειξη ταχύτητας που βρίσκεται στον επιλογέα τα-
χυτήτων ή στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινή-
του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Το αυτοκίνητο αυτόματα εφαρμόζει την θέση 
Ρ (παρκάρισμα) όταν ο διακόπτης παροχής 
τοποθετείται στην θέση OFF.

• Όταν δεν ανάβει το ενδεικτικό φως «έτοιμο για 
την οδήγηση» (READY), η θέση του επιλογέα 
δεν μπορεί να αλλάξει στην θέση D (οδήγηση), 
B ή R (όπισθεν) ακόμη και εάν βάλετε τον δια-
κόπτη παροχής στην θέση ON.

• Εάν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες, η 
θέση του επιλογέα ταχυτήτων μπορεί να αλλά-
ξει στην θέση Ρ (παρκάρισμα) αυτόματα.

 - Όταν δεν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του 
οδηγού.

 - Όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ο επιλογέας ταχυτήτων όταν τον αφήσετε 
επιστρέφει πάντα στην κεντρική θέση. Όταν 
ο διακόπτης παροχής μπει στην θέση ετοι-
μότητας για την οδήγηση READY, ο οδηγός 
πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το σύστημα 
ελέγχου αλλαγής είναι στην θέση Ρ (παρκά-
ρισμα).

• Το ενδεικτικό φως πάνω από το Ρ πάνω 
στον επιλογέα ταχυτήτων ανάβει και το Ρ 
εμφανίζεται στην Οθόνη Πληροφοριών του 
Αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητο είναι στην 
θέση D (οδήγηση) ή R (όπισθεν) όταν ο δια-
κόπτης παροχής είναι στην θέση ετοιμότη-
τας για την οδήγηση READY, αυτό μπορεί 
να προκαλέσει απότομη εκκίνηση και να 
προκληθεί ατύχημα.

• Σε δρόμο με κλίση μην αφήνετε το αυτοκίνη-
το να κυλίσει προς τα πίσω ενώ είστε στην 
θέση D  ή την θέση Β και μην αφήσετε το 
αυτοκίνητο να κυλίσει μπροστά ενώ είστε 
την θέση R (όπισθεν). Αυτό μπορεί να προ-
καλέσει ατύχημα.

• Μην αλλάξετε στην θέση Ν (νεκρά) ενώ οδη-
γείτε. ∆εν λειτουργεί το φρένο αναγέννησης 
και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ατύ-
χημα.

• Εάν το φρένο αναγέννησης δεν λειτουργεί 
επαρκώς, πατήστε το πεντάλ του φρένου ή 
μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

• Όταν σταματάτε ή παρκάρετε σε ανηφόρα ή 
κατηφόρα, πατήστε το πεντάλ του φρένου 
και σταματήστε το αυτοκίνητο. Εάν το αυτο-
κίνητο συνεχίζει να είναι σταματημένο μόνο 
με το πεντάλ του γκαζιού πατημένο και το 
πεντάλ του φρένου ελεύθερο, το ηλεκτρικό 
μοτέρ για την οδήγηση θα μπορούσε να 
προκαλέσει υπερθέρμανση. Όταν σταματά-
τε το αυτοκίνητο, αφήστε το πεντάλ του γκα-
ζιού και πατήστε το πεντάλ του φρένου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην σύρετε τον επιλογέα ταχυτήτων ενώ 
πατάτε τον διακόπτη της θέσης Ρ. Αυτό 
μπορεί να κάνει ζημιά στο ηλεκτρικό μοτέρ.

• Μην σύρετε τον επιλογέα ταχυτήτων ενώ 
πατάτε τον διακόπτη της θέσης Ρ. Αυτό 
μπορεί να κάνει ζημιά στο ηλεκτρικό μοτέρ.



20 Ξεκίνημα και οδήγηση

• Όταν αλλάζετε στην θέση που θέλετε με τον 
χειρισμό του επιλογέα ταχυτήτων, ελέγξτε 
ότι ο επιλογέας ταχυτήτων επιστρέφει στην 
κεντρική θέση αφήνοντας τον επιλογέα από 
το χέρι σας. Κρατώντας τον επιλογέα ταχυ-
τήτων στην μεσαία θέση μπορεί να γίνει ζη-
μιά στο σύστημα ελέγχου αλλαγής.

• Μην χειρίζεστε τον επιλογέα ταχυτήτων ενώ 
πατάτε το πεντάλ του γκαζιού εκτός εάν αλ-
λάζετε στην θέση Β. Αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει ξαφνική εκκίνηση και να προ-
κληθεί ατύχημα.

• Οι ακόλουθες λειτουργίες δεν επιτρέπονται 
επειδή υπερβολική δύναμη θα εφαρμοζόταν 
στο ηλεκτρικό μοτέρ για την οδήγηση και 
αυτό θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα 
ζημιά στο αυτοκίνητο: Εάν προσπαθήσετε 
αυτές τις λειτουργίες θα ηχήσει ένας βομ-
βητής και το αυτοκίνητο αλλάζει στην θέση 
Ν (νεκρά).

- Αλλάξετε στην θέση R (όπισθεν) ενώ κινή-
στε μπροστά

- Αλλάξετε στην θέση D (οδήγηση) ή την 
θέση Β όταν κάνετε όπισθεν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μην κάνετε σκόπιμα όπισθεν όταν το σύστημα 
ελέγχου αλλαγής είναι στην θέση D (οδήγηση) 
ή Β σε έδαφος με κλίση και μην μετακινείτε το 
αυτοκίνητο προς τα εμπρός με το σύστημα 
ελέγχου αλλαγής στην θέση R (όπισθεν) σε μία 
κατηφόρα.

• Όταν η μπαταρία Ιόντων - Λιθίου (Li-ion) είναι 
πλήρως φορτισμένη, η ηλεκτρική ενέργεια 
από την αναγέννηση καταναλώνεται από τον 
κινητήρα που έχει ξεκινήσει με την γεννήτρια 
ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο κινητήρα 
μπορεί να κάνει θόρυβο, δεν χρησιμοποιείται 
καύσιμο σε αυτή την περίσταση, αυτό δεν εί-
ναι δυσλειτουργία.

• Όταν πατηθεί ο διακόπτης της θέσης Ρ ενώ 
οδηγείτε, η λειτουργία θα ακυρωθεί. (Ο βομ-
βητής ηχεί και η θέση αλλαγής πριν τον χειρι-
σμό διατηρείται.)

• Εάν πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού ενώ το αυ-
τοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας 
συστήματος ελέγχου ταχυτήτων είναι στην 
θέση Ν (Νεκρά), θα ανάψει το ενδεικτικό φως 
περιορισμού ισχύος. Σε αυτή την περίπτωση, 
ακόμη και εάν αλλάξετε τον επιλογέα ταχυτή-
των στην D (οδήγηση), η επιτάχυνση θα μειω-
θεί. (∆είτε κεφάλαιο 2.)

Ρ (παρκάρισμα)

Χρησιμοποιήστε αυτή την θέση του επιλογέα ταχυ-

τήτων όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο ή 
όταν βάζετε το αυτοκίνητο στην θέση ετοιμότητας 
για την οδήγηση READY. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι 
το αυτοκίνητο είναι τελείως σταματημένο πριν πα-
τήσετε τον διακόπτη της θέσης Ρ για να βάλετε την 
θέση Ρ (παρκάρισμα). Πατήστε τον διακόπτη της 
θέσης Ρ όπως φαίνεται στην εικόνα όταν το αυτοκί-
νητο έχει σταματήσει τελείως. Εάν πατηθεί ο διακό-
πτης της θέσης Ρ ενώ το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση 
ηχεί ένας βομβητής και διατηρείται η παρούσα 
θέση του επιλογέα ταχυτήτων. Αφού αλλάξετε στην 
θέση Ρ (παρκάρισμα) δέστε το χειρόφρενο. Όταν 
παρκάρετε σε έδαφος με κλίση, δέστε πρώτα το 
χειρόφρενο ενώ κρατάτε πατημένο το πεντάλ του 
φρένου και μετά πατήστε το θέση Ρ τον διακόπτη 
και βάλτε το αυτοκίνητο στην θέση Ρ (παρκάρισμα). 
Για την λειτουργία του χειρόφρενου, δείτε κεφά-
λαιο 3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όσο το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, εάν βά-
λετε τον επιλογέα ταχυτήτων σε θέση άλλη 
εκτός από την θέση Ρ (παρκάρισμα) όταν ο 
διακόπτης παροχής είναι στην θέση OFF, ο 
επιλογέας θα αλλάξει αυτόματα στην θέση Ρ 
(παρκάρισμα).

• Εάν πατήσετε τον διακόπτη Ρ ενώ σύρετε τον 
επιλογέα ταχυτήτων, η θέση του επιλογέα δεν 
θα αλλάξει στην θέση Ρ (παρκάρισμα). Όταν 
πατάτε τον διακόπτη Ρ, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
προηγουμένως αφήσει τον επιλογέα ταχυτή-
των να επιστρέψει στην κεντρική του θέση.
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Το σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας 
(TSR) παρέχει στον οδηγό πληροφορίες για τα όρια 
ταχύτητας που εντοπίστηκαν τελευταία. Το σύστη-
μα συλλαμβάνει τις πληροφορίες από τις πινακίδες 
στον δρόμο με την μπροστινή του κάμερα (1) που 
βρίσκεται στο παρμπρίζ, μπροστά από τον εσωτερι-
κό καθρέπτη και εμφανίζει τα σήματα που έχουν 
ανιχνευτεί στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου. 
Για τα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με 
NissanConnect, το όριο ταχύτητας που εμφανίζεται 
βασίζεται σε έναν συνδυασμό των δεδομένων του 
συστήματος πλοήγησης και της ζωντανής αναγνώ-
ρισης της οθόνης. Οι πληροφορίες TSR εμφανίζο-
νται πάντα στην κορυφή της οθόνης πληροφοριών 
αυτοκινήτου και προαιρετικά στην κύρια κεντρική 
περιοχή της οθόνης ενδείξεων. ∆είτε την επιλογή 
περιεχομένων [Contents Selection] πιο πριν για λε-
πτομέρειες σχετικά με το πώς θα προσαρμόσετε τις 
πληροφορίες TSR στην οθόνη.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα TSR προορίζεται μόνο ως μονάδα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (TSR) (όπου 
υπάρχει)

NIC4018

R (όπισθεν)

Χρησιμοποιείτε την θέση R (όπισθεν) για να κάνετε 
όπισθεν. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι τελεί-
ως σταματημένο πριν επιλέξτε την θέση R (όπι-
σθεν).Το πεντάλ του φρένου θα πρέπει να είναι πα-
τημένο και το κουμπί του επιλογέα ταχυτήτων πατη-
μένο κι αυτό προκειμένου να μετακινήσετε τον επι-
λογέα ταχυτήτων από την αρχική θέση στην θέση 
που εμπλέκει την R (όπισθεν). Εάν έχετε βάλει το 
αυτοκίνητο στην θέση R (όπισθεν) ενώ αυτό κινείται 
προς τα μπροστά, ο βομβητής θα ηχήσει και το αυ-
τοκίνητο θα αλλάξει στην θέση Ν (νεκρά).

Ν (νεκρά)

∆εν εμπλέκεται ταχύτητα  κίνησης ούτε μπροστά 
ούτε πίσω. Το αυτοκίνητο μπορεί να τοποθετηθεί 
στην θέση ετοιμότητας για την οδήγηση READY 
από αυτή την θέση.

Μην αλλάξετε στην θέση Ν (νεκρά) ενώ οδηγείτε. 
Το αναγεννητικό σύστημα φρεναρίσματος δεν λει-
τουργεί στην θέση Ν (νεκρά). Ωστόσο, τα φρένα 
του αυτοκινήτου θα σταματήσουν το αυτοκίνητο.

Για να αλλάξετε στην θέση Ν (νεκρά):

• Όταν το αυτοκίνητο είναι στην θέση P (παρκάρι-
σμα), σύρετε τον επιλογέα ταχυτήτων μπροστά ή 
πίσω κατά μία εγκοπή με πατημένο το πεντάλ του 
φρένου και κρατήστε τον επιλογέα ταχυτήτων 
στην θέση για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

• Όταν το αυτοκίνητο είναι στην θέση D (Οδήγη-
ση) ή την θέση Β, σύρετε τον επιλογέα ταχυτή-
των μπροστά κατά μία εγκοπή με πατημένο το 
πεντάλ του φρένου και κρατήστε τον επιλογέα 

ταχυτήτων στην θέση για περισσότερο από 1 
δευτερόλεπτο.

• Όταν το αυτοκίνητο είναι στην θέση R (όπισθεν), 
σύρετε τον επιλογέα ταχυτήτων πίσω κατά μία 
εγκοπή με πατημένο το πεντάλ του φρένου και 
κρατήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση 
για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

D (οδήγηση):

Χρησιμοποιήστε αυτή την θέση για την φυσιολογική 
κίνηση μπροστά.Εάν έχετε βάλει το σύστημα ελέγ-
χου αλλαγής ταχυτήτων στην θέση D (οδήγηση) 
ενώ το αυτοκίνητο κινείται προς τα πίσω, ο βομβη-
τής θα ηχήσει και το αυτοκίνητο θα αλλάξει στην 
θέση Ν (νεκρά).

Β

Χρησιμοποιείτε την θέση Β όταν απαιτείται περισ-
σότερο φρένο αναγέννησης, όπως όταν οδηγείτε 
σε κατηφόρα. Όταν χρησιμοποιείται η θέση Β, 
εφαρμόζεται περισσότερη πέδηση αναγέννησης 
όταν αφήσετε το πεντάλ του γκαζιού σε σύγκριση 
με την θέση D (οδήγηση).

Αναγεννητικό φρένο

Η αποδοτικότητα του φρένου αναγέννησης αυξάνε-
ται όταν το αυτοκίνητο έχει μπει στην θέση Β. Εάν οι 
στροφές του κινητήρα είναι πολλές, πατήστε το πε-
ντάλ του φρένου κατάλληλα.
Η αποδοτικότητα του φρένου της πέδησης αναγέν-
νησης μπορεί να μειωθεί σε έναν δρόμο που γλι-
στράει, όταν η μπαταρία Li-ion είναι πλήρως φορτι-
σμένη ή η θερμοκρασία της μπαταρίας Li-ion είναι 
χαμηλή.
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υποστήριξης που θα παρέχει στον οδηγό πλη-
ροφορίες. ∆εν αντικαθιστά την προσοχή του 
οδηγού για τις οδικές συνθήκες ή την ευθύνη 
του να οδηγεί με ασφάλεια. ∆εν μπορεί να απο-
τρέψει ατυχήματα λόγω απροσεξίας. Είναι ευ-
θύνη του οδηγού να παραμένει σε ετοιμότητα 
και να οδηγεί πάντα με ασφάλεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οθόνη 7 ιντσών

Ένδειξη πλήρους οθόνης TSR: ∆ιαθέσιμες πινακίδες κυκλοφορίας

Το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας εμ-
φανίζει τους ακόλουθους τύπους οδικής σήμανσης:

(Α) Όριο ταχύτητας που έχει εντοπιστεί τελευταίο

(Β) Εθνικό όριο ταχύτητας

(C) ∆εν υπάρχει πληροφορία για όριο ταχύτητας

(D) Ζώνη όπου δεν επιτρέπεται η προσπέραση.

(Ε)  Τέλος ζώνης όπου δεν επιτρέπεται η προσπέρα-
ση

(F)  Συμβατικό όριο ταχύτητας, με τις ακόλουθες 
συνθήκες διαθέσιμες:

(g) Χιόνι

(h) Ρυμούλκηση

(i) Οχήματα μεταφοράς αγαθών

(j) Γενικό

(k) Επιτρέπεται η αριστερή στροφή

(l) Επιτρέπεται η δεξιά στροφή

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλο-
φορίας (TSR) προορίζεται για να βοηθάει 
την προσεκτική οδήγηση. Είναι ευθύνη του 
οδηγού να έχει τεταμένη την προσοχή του, 
να οδηγεί με ασφάλεια και να παρακολουθεί 
όλους τους κανονισμούς του δρόμου που 
έχουν εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της 
αναζήτησης για οδικά σήματα.

• Tο σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυ-
κλοφορίας (TSR) μπορεί να μην λειτουργεί 
σωστά κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

NSD1109

NSD1110 NIC3874
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• Όταν βροχή, χιόνι ή βρωμιά έχει κολλήσει 
στο παρμπρίζ μπροστά από την μονάδα της 
κάμερας TSR.

• Όταν οι προβολείς δεν είναι φωτεινοί λόγω 
βρωμιάς στους φακούς ή εάν η ρύθμισή 
τους δεν είναι σωστή.

• Όταν ισχυρό φως μπαίνει στην μονάδα της 
κάμερας. (Για παράδειγμα, το φως λάμπει 
ακριβώς μπροστά από το αυτοκίνητο στο 
ξημέρωμα ή το ηλιοβασίλεμα).

• Όταν υπάρξει απότομη αλλαγή στην φωτει-
νότητα. (Για παράδειγμα, όταν το αυτοκίνη-
το μπαίνει ή βγαίνει από τούνελ ή κάτω από 
γέφυρα).

• Σε περιοχές που δεν καλύπτονται από το 
σύστημα πλοήγησης.

• Εάν υπάρχουν παρακάμψεις σε σχέση με 
την πλοήγηση, για παράδειγμα λόγω αλλα-
γών στην ροή του δρόμου.

• Όταν προσπερνάτε λεωφορεία ή φορτηγά 
με αυτοκόλλητα ταχύτητας.

• Το σύστημα TSR μπορεί να εμφανίσει μία 
πινακίδα κυκλοφορίας ακόμη και αν δεν 
υπάρχει πινακίδα κυκλοφορίας μπροστά 
από το αυτοκίνητο. Μπορεί να εμφανίσει δι-
αφορετικό όριο ταχύτητας από αυτό ενός 
επιβατικού αυτοκινήτου. Η πινακίδα του μέ-
γιστου ορίου ταχύτητας μπορεί να εμφανίζει 
ένα μεγαλύτερο ή χαμηλότερο αριθμό από 
την πραγματική μέγιστη ταχύτητα, για παρά-
δειγμα, όταν εντοπίζεται μία πινακίδα ορίου

ταχύτητας για φορτηγά, διαφορετικό όριο 
ταχύτητας ανάλογα με την ώρα της ημέρας 
ή την ημέρα της εβδομάδας, ή πινακίδα ορί-
ου ταχύτητας που χρησιμοποιεί διαφορετι-
κή μονάδα μέτρησης (μίλια ανά ώρα ή χλμ/
ώρα) κοντά στα σύνορα, όταν εντοπιστεί μία 
ηλεκτρική πινακίδα κυκλοφορίας με ή χωρίς 
ένδειξη ορίου ταχύτητας, όταν εντοπιστεί 
ένα άσχετο όριο ταχύτητας προσπερνώντας 
την έξοδο ενός αυτοκινητόδρομου ή δια-
σταύρωσης κλπ.
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(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του TSR
Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήμα-
τος γίνεται χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων 
[Settings] στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του. Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη πληροφορι-

ών αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χει-
ριστήρια».

Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να ενεργο-
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα TSR:

1.  Πατήστε το κουμπί  ή   έως ότου το μενού ρυθμί-
σεων [Settings] εμφανιστεί στην Οθόνη Πληρο-
φοριών του Αυτοκινήτου και μετά πατήστε τον 
διακόπτη κύλισης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 

κύλισης για να επιλέξτε το στοιχείο [Driver 
Assistance] (βοήθεια στον οδηγό). Στην συνέχεια 
πατήστε το κουμπί κύλισης.

2.  Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξ-
τε [Traffic Sign]. Στην συνέχεια πατήστε το κου-
μπί κύλισης για να ενεργοποιήσετε ή απενεργο-
ποιήσετε το σύστημα (ON/OFF).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
Εάν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο κάτω από 
τον ήλιο και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας 
(πάνω από περίπου 400C) και μετά βάλετε μπροστά, 
το σύστημα TSR μπορεί να μην απενεργοποιηθεί 
αυτόματα. 

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία, το σύστη-
μα TSR θα επανέλθει αυτόματα σε λειτουργία.

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εάν το σύστημα TSR δεν λειτουργεί σωστά θα σβή-
σει αυτόματα και θα εμφανιστεί το μήνυμα [System 
fault] (σφάλμα συστήματος) στην Οθόνη Πληροφο-
ριών του Αυτοκινήτου.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [System fault] (σφάλμα 
συστήματος) βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλές ση-
μείο και σταματήστε το αυτοκίνητο. Σβήστε το σύ-
στημα e-POWER και βάλτε το πάλι μπροστά. Εάν το 
μήνυμα [System fault] συνεχίσει να εμφανίζεται, ζη-
τήστε τον έλεγχο του συστήματος TSR από ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η κάμερα διαγράμμισης για το TSR (1) βρίσκεται 
πάνω από τον εσωτερικό καθρέπτη. Για να διατηρή-
σετε την σωστή λειτουργία του συστήματος TSR 
και να αποτρέψετε την δυσλειτουργία του συστήμα-
τος, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• ∆ιατηρείτε πάντα καθαρό το παρμπρίζ.

• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφα-
νές υλικό) και μην τοποθετείτε αξεσουάρ κοντά 
στην μονάδα της κάμερας.

• Μην τοποθετείτε στο ταμπλό υλικά που δημιουρ-
γούν αντανάκλαση, όπως το λευκό χαρτί ή ένας 
καθρέπτης. Η αντανάκλαση από το φως του ήλιου 
μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα εντο-
πιστμού της μονάδας της κάμερας.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από την μνάδα της κάμερας. Μην ακουμπάτε τους 
φακούς της κάμερας και μην αφαιρείτε την βίδα 
που βρίσκεται στην μονάδα της κάμερας. Εάν η μο-
νάδα της κάμερας πάθει ζημιά λόγω ατυχήματος, 
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις πληροφορίες για 
τα ακόλουθα συστήματα:

• Σύστημα Προειδοποίησης Τυφλού Σημείου (BSW)

• Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το σύστημα Προειδοποίησης Τυ-
φλού Σημείου (BSW) / σύστημα Παρέμβασης 
Τυφλού Σημείου. Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκί-
νητο σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς 
θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος.
• Το σύστημα BSW δεν υποκαθιστά τον σω-
στό τρόπο οδήγησης και δεν είναι σχεδια-
σμένο για να αποτρέπει την επαφή με αυτο-
κίνητα ή αντικείμενα. Όταν οδηγείτε να χρη-
σιμοποιείτε πάντα τους εξωτερικούς και τον 
εσωτερικό καθρέπτη και να γυρίζετε να 
κοιτάξετε στην κατεύθυνση που θα κινηθεί-
τε για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να 
αλλάξετε λωρίδα. Ποτέ μην βασίζεστε μόνο 
στο σύστημα BSW.

• Υπάρχει περιορισμός στην ικανότητα εντο-
πισμού του ραντάρ. Χρησιμοποιώντας το 
BSW / Σύστημα παρέμβασης Τυφλού Σημεί-
ου κάτω από ορισμένες συνθήκες δρόμου, 
διαγράμμισης λωρίδων κυκλοφορίας ή και-
ρικές συνθήκες θα μπορούσε να οδηγηθεί-
τε σε ακατάλληλη λειτουργία του συστήμα-
τος. Να βασίζεστε πάντα στους δικούς σας 
χειρισμούς για να αποφύγετε ατυχήματα.

NIC4018

• Το σύστημα BSW λειτουργεί σε ταχύτητες 
πάνω από τα 32 χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ).

• Το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
λειτουργεί σε ταχύτητες πάνω από τα περί-
που 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ).

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BSW ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ:

Τα συστήματα BSW και Παρέμβασης Τυφλού 
Σημείου μπορούν να βοηθήσουν ειδοποιώντας τον 
οδηγό για αυτοκίνητα που βρίσκονται στις διπλανές 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (BSW) / 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (όπου υπάρχει)

NΑΑ2080

NIC4018
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λωρίδες κυκλοφορίας όταν κάνει αλλαγή λωρίδας.

Το σύστημα BSW χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ 
(Α) που είναι τοποθετημένοι κοντά στον πίσω 
προφυλακτήρα για να εντοπίσει άλλα αυτοκίνητα 
σε διπλανή λωρίδα. Επιπλέον των αισθητήρων 
ραντάρ, το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
χρησιμοποιεί μία κάμερα (1) που είναι τοποθετημένη 
πίσω από το παρμπρίζ και παρακολουθεί την 
διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας στην 
λωρίδα που κινήστε.

Ζώνη εντοπισμού

Οι αισθητήρες ραντάρ μπορούν να εντοπίσουν 
οχήματα και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου σας 
μέσα στην ζώνη εντοπισμού που εμφανίζεται στην 
εικόνα. Αυτή η ζώνη εντοπισμού ξεκινάει από τον 
εξωτερικό καθρέπτη του αυτοκινήτου σας και 
επεκτείνεται περίπου στα 3 μέτρα (10ft) πίσω από 
τον οπίσθιο προφυλακτήρα και περίπου κατά 3 
μέτρα στο πλάι.

Το σύστημα BSW λειτουργεί πάνω από τα περίπου 
32 χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ). Εάν οι αισθητήρες του 

ραντάρ εντοπίσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στην ζώνη 
εντοπισμού, ανάβει το LED ενδεικτικό φως του 
BSW. Εάν στην συνέχεια ο οδηγός ενεργοποιήσει 
το φλας, το σύστημα ηχεί έναν βομβητή (δύο 
φορές) και αναβοσβήνει το LED ενδεικτικό φως του 
BSW καθώς και η ένδειξη του BSW. 

Το σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
λειτουργεί πάνω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 
ΜΡΗ). Εάν το ραντάρ εντοπίσει ένα αυτοκίνητο 
στην ζώνη εντοπισμού και το αυτοκίνητό σας 
πλησιάζει την διαγράμμιση της λωρίδας, το 
σύστημα ηχεί έναν βομβητή (τρεις φορές), 
αναβοσβήνει το LED ενδεικτικό φως του BSW 
καθώς και η ένδειξη του BSW και εφαρμόζει 
ελαφρά τα φρένα στην μία πλευρά, για μία σύντομη 
χρονική περίοδο ώστε να βοηθήσει να επανέλθει το 
αυτοκίνητό σας πίσω στην λωρίδα κυκλοφορίας 
του.

SSD1030Z
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(1) LED ενδεικτικό φως BSW

(2) Ένδειξη BSW (στην οθόνη πληροφοριών του αυ-
τοκινήτου)

(3) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

(4) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BSW
Το σύστημα BSW λειτουργεί πάνω από τα περίπου 
32 χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ). 

Εάν οι αισθητήρες του ραντάρ εντοπίσουν ένα αυ-
τοκίνητο μέσα στην ζώνη εντοπισμού, ανάβει το 
LED ενδεικτικό φως του BSW.

Εάν στην συνέχεια ο οδηγός ενεργοποιήσει το 

φλας, το σύστημα ηχεί έναν βομβητή (δύο φορές) 
και αναβοσβήνει το LED ενδεικτικό φως του BSW 
καθώς και το ενδεικτικό φως BSW. Το LED ενδεικτι-
κό φως BSW καθώς και το ενδεικτικό φως BSW συ-
νεχίζουν να αναβοσβήνουν έως ότου το εντοπισμέ-
νο αυτοκίνητο να αφήσει την ζώνη εντοπισμού.

Το LED ενδεικτικό φως BSW ανάβει για λίγα δευτε-
ρόλεπτα όταν βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην 
θέση ΟΝ. Η ένταση του φωτός για το πλευρικό εν-
δεικτικό φως ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με την 
ένταση που έχει το φως του περιβάλλοντος.

WAF0413X
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(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το 
BSW
Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να ενεργο-
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα BSW:

1. Πατήστε το κουμπί   ή   έως ότου το μενού ρυθμί-

σεων [Settings] εμφανιστεί στην Οθόνη Πληροφορι-
ών του Αυτοκινήτου και μετά πατήστε τον διακόπτη 
κύλισης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης για να 
επιλέξτε το στοιχείο [Driver Assistance] (βοήθεια 
στον οδηγό). Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί κύ-
λισης.

2. Επιλέξτε [Blind Spot] (τυφλό σημείο) και πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Warning] και πατήστε το κουμπί κύλισης.

Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη πληροφοριών 
του αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χει-
ριστήρια».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε το σύστη-
μα αυτό θα διατηρήσει τις παρούσες ρυθμίσεις 
ακόμη και εάν σβήστε και βάλετε πάλι μπροστά τo 
σύστημα e-Power.

Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης 
BSW
Όταν εντοπιστεί μπλοκάρισμα του ραντάρ, το σύ-
στημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ένα προει-
δοποιητικό μήνυμα παρεμπόδισης του ραντάρ θα 
εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινή-
του [Not available Side radar obstructed] (μη διαθέ-
σιμο παρεμποδίζεται το πλευρικό ραντάρ).

Το σύστημα δεν είναι διαθέσιμο έως ότου να σταμα-
τήσει να υπάρχει η συνθήκη.

Οι αισθητήρες του ραντάρ μπορεί να έχουν μπλο-
καριστεί από προσωρινές εξωτερικές συνθήκες 
όπως από εκτίναξη νερού, ομίχλη ή αντάρα του και-
ρού. Οι συνθήκες μπλοκαρίσματος μπορεί επίσης 
να προκαλούνται από αντικείμενα όπως πάγος, πα-
γετός ή βρωμιά που εμποδίζουν τους αισθητήρες 
του ραντάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το σύστημα BSW σταματήσει να λειτουργεί, 
θα σταματήσουν επίσης να λειτουργούν τα συ-
στήματα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου (όπου 

WAF0412X
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υπάρχει) και Ειδοποίησης Προσέγγισης Αυτοκι-
νήτου από Πίσω (RCTA).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι παραπάνω συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον, 
το σύστημα θα επανέλθει αυτόματα.

∆υσλειτουργία BSW
Εάν το σύστημα BSW δεν λειτουργεί σωστά, τότε 
σβήνει αυτόματα. Το προειδοποιητικό μήνυμα 
[System Fault] (σφάλμα συστήματος) θα εμφανιστεί 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το σύστημα BSW σταματήσει να λειτουργεί, 
θα σταματήσουν επίσης να λειτουργούν τα συ-
στήματα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου (όπου 
υπάρχει) και Ειδοποίησης Προσέγγισης Αυτοκι-
νήτου από Πίσω (RCTA).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο, 
σβήστε και βάλτε πάλι μπροστά το σύστημα 
e-POWER. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, 
ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος BSW από ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
(1) LED  ενδεικτικό φως BSW στο τζάμι του καθρέ-
πτη της πόρτας (όπου υπάρχει)

(2) Ενδεικτικό φως κατάστασης ProPILOT (όπου 
υπάρχει) ή ενδεικτικό φως Ασπίδας Ασφαλείας 
(όπου υπάρχει) στην οθόνη πληροφοριών του αυτο-

κινήτου

(3) Ένδειξη BSW

(4) Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου

(5) ∆ιακόπτης ProPILOT (μοντέλα με ProPILOT)

(6) ∆ιακόπτης Ασπίδα Ασφαλείας (για μοντέλα χω-
ρίς ProPILOT)

Εάν οι αισθητήρες ραντάρ εντοπίσουν οχήματα 

NSD1120
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στην ζώνη εντοπισμού, ανάβει το LED ενδεικτικό 
φως BSW που βρίσκεται στους εξωτερικούς καθρέ-
πτες. Εάν το αυτοκίνητό σας πλησιάζει μία διαγράμ-
μιση λωρίδας, το σύστημα ηχεί έναν βομβητή (τρεις 
φορές) και το LED ενδεικτικό φως BSW και το εν-
δεικτικό φως BSW αναβοσβήνουν. Στην συνέχεια το 
σύστημα εφαρμόζει τα φρένα στην μία πλευρά του 
οχήματος για ένα λεπτό για να βοηθήσει να επανέλ-
θει το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας κυκλο-
φορίας. Το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
λειτουργεί ανεξάρτητα από την χρήση του φλας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προειδοποίηση και ο έλεγχος των φρένων θα 
ενεργοποιηθούν μόνο εάν το LED ενδεικτικό φως 
BSW έχει ήδη ανάψει όταν το αυτοκίνητό σας 
πλησιάσει την διαγράμμιση των λωρίδων κυκλο-
φορίας. Εάν ένα άλλο αυτοκίνητο έρθει μέσα στην 
ζώνη εντοπισμού αφού το αυτοκίνητό σας έχει 
περάσει μία διαγράμμιση λωρίδας, δεν ενεργο-
ποιείται η προειδοποίηση ή η εφαρμογή του συ-
στήματος των φρένων. Για επιπλέον πληροφορί-
ες δείτε το . Το Ευφυές Σύστημα Παρέμβασης 
Τυφλού Σημείου τυπικά ενεργοποιείται νωρίτερα 
από το σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης 
από την Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) όταν το αυτο-
κίνητό σας πλησιάζει την διαγράμμιση της λωρί-
δας κυκλοφορίας.

Το σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου ενεργο-
ποιείται όταν πατήστε τον διακόπτη ProPILOT (για 
μοντέλα με ProPILOT), τον διακόπτη Ασπίδας 
Ασφαλείας (για μοντέλα χωρίς ProPILOT) , ή τον 
διακόπτη του περιοριστή ταχύτητας στο τιμόνι ενώ 
είναι ενεργοποιημένη η Παρέμβαση Τυφλού Σημεί-

ου στο μενού [Driver Assistance] (βοήθεια στον 
οδηγό) στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Το ενδεικτικό φως κατάστασης ProPILOT (για μο-
ντέλα με ProPILOT) ή το ενδεικτικό Ασπίδας Ασφα-
λείας (για μοντέλα χωρίς ProPILOT) ανάβει στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
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Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Ευφυούς 
Συστήματος Παρέμβασης Τυφλού Σημείου
(1) Χειριστήριο στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(2) Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου

(3) ∆ιακόπτης ProPILOT (μοντέλα με ProPILOT)

(4) ∆ιακόπτης Ασπίδα Ασφαλείας (για μοντέλα 
χωρίς ProPILOT)

Το σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
ενεργοποιείται όταν πατήστε τον διακόπτη ProPI-
LOT (για μοντέλα με ProPILOT) στο τιμόνι ή τον 
διακόπτη της Ασπίδας Ασφαλείας (για μοντέλα 
χωρίς ProPILOT), όταν η Παρέμβαση Τυφλού 
Σημείου είναι ενεργοποιημένη στο μενού [Driver As-
sistance] (βοήθεια στον οδηγό) στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Για να απενεργοποιήσετε το Ευφυές Σύστημα 
Παρέμβασης Τυφλού Σημείου, πατήστε πάλι τον 
ίδιο διακόπτη ή απενεργοποιήστε το Ευφυές 
Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου από την 
ρύθμιση στο μενού Βοήθεια στον Οδηγό [Driver As-
sistance]. Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα όταν ο διακόπτης παροχής αλλάξει στην 
θέση OFF.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 
ρύθμιση [Blind Spot Intervention]:

1. Πατήστε το κουμπί  ή  έως ότου το 
μενού ρυθμίσεων [Settings] εμφανιστεί στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου και μετά πατήστε 
τον διακόπτη κύλισης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
κύλισης για να επιλέξτε το στοιχείο [Driver Assis-
tance] (βοήθεια στον οδηγό). Στην συνέχεια 
πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Επιλέξτε [Blind Spot] (τυφλό σημείο) και πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Intervention] και πατήστε το κουμπί 
κύλισης.

4. Πατήστε τον διακόπτη ProPILOT (για μοντέλα με 
ProPILOT) ή τον διακόπτη της Ασπίδας Ασφαλείας 
(μοντέλα χωρίς ProPILOT) για να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη πληροφοριών 
αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και 
χειριστήρια».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Για μοντέλα με σύστημα ProPILOT: Όταν η Πα-
ρέμβαση Τυφλού Σημείου είναι ενεργοποιημέ-
νη στο μενού ρυθμίσεων, το σύστημα Παρέμ-

NSD1121
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βασης Τυφλού Σημείου μπορεί να ενεργοποιη-
θεί ή να απενεργοποιηθεί πατώντας τον κύριο 
διακόπτη (MAIN) του περιοριστή ταχύτητας 
(όπου υπάρχει) στο τιμόνι.

• Πριν να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η Παρέμ-
βαση Τυφλού Σημείου, θα πρέπει να ενεργο-
ποιηθεί η Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου. Για 
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήστε την 
ρύθμιση της Προειδοποίησης Τυφλού Σημείου:

1. Πατήστε το κουμπί  ή  έως ότου το με-
νού ρυθμίσεων [Settings] εμφανιστεί στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου και μετά πατήστε 
τον διακόπτη κύλισης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
κύλισης για να επιλέξτε το στοιχείο [Driver 
Assistance] (βοήθεια στον οδηγό). Στην συνέχεια 
πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Επιλέξτε [Blind Spot] (τυφλό σημείο) και πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Warning] και πατήστε το κουμπί κύλισης.

Απενεργοποιώντας το σύστημα Προειδοποίησης 
Τυφλού Σημείου (BSW) θα απενεργοποιηθεί ταυτό-
χρονα και η Παρέμβαση Τυφλού Σημείου.

Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
προσωρινά μη διαθέσιμο
Όταν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω μη-
νύματα στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου 
θα ηχήσει ένας βομβητής και το σύστημα Παρέμβα-
σης Τυφλού Σημείου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

• [Unavailable Slippery Road] (μη διαθέσιμο δρό-
μος που γλιστρά): Όταν λειτουργεί το ESP (εκτός 

από το Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης) ή το ABS.

• [Currently Not Available] (επί του παρόντος μη 
διαθέσιμο): 

- Όταν το σύστημα ESP είναι ανενεργό.

•   [Unavailable Camera Temperature High] (κάμερα 
μη διαθέσιμη υψηλή θερμοκρασία): Όταν η κάμερα 
εντοπίζει ότι η εσωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή 
(πάνω από τους περίπου 40°C (104°F)). 

•  [Not Available Side Radar Obstructed] (μη διαθέ-
σιμο παρεμποδίζεται το πλευρικό ραντάρ):  Όταν 
εντοπίζεται μπλοκάρισμα του πλευρικού ραντάρ.

Σβήστε το σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
και ενεργοποιήστε το πάλι όταν οι παραπάνω συν-
θήκες δεν υπάρχουν πια.

∆υσλειτουργία Συστήματος Παρέμβασης 
Τυφλού Σημείου
Το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου θα σβή-
σει αυτόματα εάν δεν λειτουργεί σωστά. Το προει-
δοποιητικό μήνυμα [System Fault] (σφάλμα συστή-
ματος) θα εμφανιστεί και το ενδεικτικό του BSW 
(κίτρινο) θα ανάψει στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου ενώ θα ηχήσει ένας βομβητής.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο, 
σβήστε και βάλτε πάλι μπροστά τον κινητήρα. Εάν 
το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται, ζητήστε τον 
έλεγχο του Συστήματος Παρέμβασης Τυφλού Ση-
μείου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BSW / 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μην έχουν 
την δυνατότητα να κάνουν εντοπισμό και 
ενεργοποίηση του BSW / Συστήματος Πα-
ρέμβασης Τυφλού Σημείου όταν είναι παρό-
ντα συγκεκριμένα αντικείμενα όπως:

- Πεζοί, ποδήλατα, ζώα.
- Οχήματα όπως μοτοσυκλέτες, οχήματα χα-
μηλού ύψους ή οχήματα με μεγάλη απόστα-
ση από το έδαφος.
- Οχήματα που έρχονται αντίθετα. 
- Οχήματα που παραμένουν στην ζώνη εντο-
πισμού όταν επιταχύνετε από στάση.
- Ένα όχημα που μπαίνει στην διπλανή σας 
λωρίδα με ταχύτητα περίπου ίδια με αυτή 
του οχήματός σας.
- Ένα όχημα που πλησιάζει πολύ γρήγορα 
από πίσω.
- Ένα όχημα που το αυτοκίνητό σας προ-
σπερνάει πολύ γρήγορα.
- ∆είτε το «Καταστάσεις οδήγησης BSW / 
Συστήματος Παρέμβασης Τυφλού Σημείου» 
παρακάτω σε αυτό το τμήμα για τις κατα-
στάσεις στις οποίες οι αισθητήρες ραντάρ 
μπορεί να μην είναι σε θέση να εντοπίσουν 
οχήματα.
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• Τα συστήματα BSW / Παρέμβασης Τυφλού 
Σημείου μπορεί να μην παρέχουν προειδο-
ποίηση ή έλεγχο του φρένου για οχήματα 
που περνάνε γρήγορα μέσα από την ζώνη 
εντοπισμού.

• Η ζώνη εντοπισμού των αισθητήρων του ρα-
ντάρ είναι σχεδιασμένοι με βάση το στάνταρ 
πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας. Όταν οδη-
γείτε σε πιο φαρδιά λωρίδα κυκλοφορίας, οι 
αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μην εντοπί-
σουν οχήματα στις δίπλα λωρίδες. Όταν οδη-
γείτε σε στενή λωρίδα κυκλοφορίας, οι αισθη-
τήρες ραντάρ μπορεί να εντοπίσουν οχήματα 
που κινούνται δύο λωρίδες πιο μακριά.

• Οι αισθητήρες ραντάρ είναι σχεδιασμένοι 
να αγνοούν τα περισσότερα στατικά αντικεί-
μενα, ωστόσο αντικείμενα όπως τα στηθαία 
ασφαλείας, οι τοίχοι, τα φυλλώματα των δέ-
ντρων και τα παρκαρισμένα οχήματα μπορεί 
να εντοπιστούν περιστασιακά. Αυτό είναι 
κανονική συνθήκη λειτουργίας.

• Οι άσχημες καιρικές συνθήκες ή το νερό που 
σηκώνεται από την κίνηση των οχημάτων 
στον δρόμο μπορεί να μειώσουν την ικανότη-
τα του ραντάρ να εντοπίσει άλλα αυτοκίνητα.

• Η κάμερα μπορεί να μην εντοπίσει τις δια-
γραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας στις 
ακόλουθες καταστάσεις ενώ το Σύστημα 
Παρέμβασης Τυφλού Σημείου μπορεί να 
μην λειτουργεί σωστά.
- Σε δρόμους όπου υπάρχουν πολλαπλές 
παράλληλες διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλο-

φορίας, διαγραμμίσεις λωρίδων που έχουν 
ξεθωριάσει ή δεν έχουν βαφτεί καλά, κίτρι-
νες διαγραμμίσεις, διαγραμμίσεις που δεν 
είναι οι στάνταρ, διαγραμμίσεις καλλημένες 
με νερό, βρωμιά, χιόνι κλπ.
- Σε δρόμους όπου οι μη συνεχόμενες δια-
γραμμίσεις συνεχίζουν να εντοπίζονται.
- Σε δρόμους με κλειστές στροφές.
- Σε δρόμους όπου υπάρχουν αντικείμενα 
με έντονη αντίθεση, όπως σκιές, χιόνι, νερό, 
ίχνη τροχών, συνδέσεις ή γραμμές που πα-
ραμένουν μετά τις επισκευές του δρόμου.
- Σε δρόμους όπου οι λωρίδες κυκλοφορίας 
ενώνονται ή χωρίζονται.
- Όταν η κατεύθυνση του οχήματος δεν ευθυ-
γραμμίζεται με την διαγράμμιση των λωρίδων.
- Όταν κινήστε κοντά στο προπορευόμενο 
όχημα και έτσι παρεμποδίζεται η κάμερα 
από το να εντοπίσει την διαγράμμιση.
- Όταν βροχή, χιόνι ή βρωμιά κολλήσουν 
στο παρμπρίζ μπροστά από την μονάδα της 
κάμερας.
- Όταν οι προβολείς δεν φωτίζουν καλά 
λόγω βρωμιάς στους φακούς ή επειδή δεν 
είναι σωστά ρυθμισμένοι.
- Όταν ισχυρό φως μπει στην μονάδα της 
κάμερας. (Για παράδειγμα το φως μπαίνει 
κατευθείαν στο μπροστά μέρος του αυτοκι-
νήτου το ξημέρωμα ή το ηλιοβασίλεμα).
- Όταν υπάρξει απότομη αλλαγή στην έντα-
ση του φωτός. (Για παράδειγμα: όταν το

αυτοκίνητό σας μπαίνει ή βγαίνει σε τούνελ 
ή κάτω από μία γέφυρα).

• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα Παρέμβα-
σης Τυφλού Σημείου κάτω από τις ακόλου-
θες συνθήκες καθώς το σύστημα μπορεί να 
μην δουλέψει σωστά.
- Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές (για 
παράδειγμα: βροχή, ομίχλη, χιόνι κλπ).
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους που γλιστρούν, 
για παράδειγμα σε πάγο, χιόνι κλπ.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με στροφές ή 
ανομοιόμορφους δρόμους.
- Όταν έχει κλείσει μία λωρίδα λόγω επισκευ-
ών στον δρόμο.
- Όταν οδηγείτε σε παράκαμψη ή προσωρινή 
λωρίδα κυκλοφορίας.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους που η λωρίδα κυ-
κλοφορίας είναι πολύ στενή.
- Όταν οδηγείτε με ένα λάστιχο που δεν είναι 
μέσα στις κανονικές συνθήκες ελαστικών (για 
παράδειγμα φθορά ελαστικού, χαμηλή πίεση 
ελαστικού, τοποθέτηση ρεζέρβας, αλυσίδες 
ελαστικών, τροχοί που δεν είναι στάνταρ).
- Όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με 
τακάκια ή μέρη ανάρτησης που δεν είναι 
στάνταρ.
- Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο όχημα.

• Ο υπερβολικός θόρυβος (για παράδειγμα 
ένταση του ηχοσυστήματος, ανοικτό παράθυ-
ρο οχήματος) θα παρεμβληθούν στον ήχο 
του βομβητή και μπορεί να μην τον ακούσετε.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ BSW / 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ
Ανοικτή ένδειξη   

Σβηστή ένδειξη   

Ένδειξη αναβοσβήνει  

Ένα άλλο αυτοκίνητο πλησιάζει από πίσω:

Εικόνα 1 Προσέγγιση από πίσω

Εικόνα 1: Το LED ενδεικτικό φως BSW ανάβει εάν 
το αυτοκίνητο μπει στην ζώνη εντοπισμού από πίσω 
στην διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, εάν το 
όχημα που κάνει προσπέραση κινείται πολύ γρηγο-
ρότερα από το αυτοκίνητό σας, το LED ενδεικτικό 
φως BSW μπορεί να μην ανάψει πριν το εντοπισμένο 
αυτοκίνητο βρεθεί δίπλα στο δικό σας. Να χρησιμο-
ποιείτε πάντα τον εσωτερικό και τους εξωτερικούς 
καθρέπτες και να γυρίζεται να κοιτάξετε στην κατεύ-
θυνση που θα κινηθεί το αυτοκίνητό σας για να βε-
βαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να αλλάξετε λωρίδα.

Εικόνα 2 Προσέγγιση από πίσω

Εικόνα 2: Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει τα φλας 
τότε το σύστημα ηχεί έναν βομβητή (δύο φορές) και 
αναβοσβήνει το LED ενδεικτικό φως BSW καθώς 
και το ενδεικτικό φως BSW

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει τα φλας πριν ένα 
όχημα να μπει στην ζώνη εντοπισμού, το LED εν-
δεικτικό φως BSW και το ενδεικτικό φως BSW θα 
αναβοσβήσει αλλά δεν θα ηχήσει κάποιος βομβη-
τής όταν εντοπιστεί το άλλο αυτοκίνητο.

Εικόνα 3: Προσέγγιση από πίσω

Εικόνα 3: Εάν το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Ση-
μείου είναι ενεργό και το αυτοκίνητό σας πλησιάζει 
μία διαγράμμιση λωρίδας και ένα όχημα είναι μέσα 
στην ζώνη εντοπισμού, το σύστημα ηχεί έναν βομ-
βητή (τρεις φορές) και το LED ενδεικτικό φως BSW 
και το ενδεικτικό φως BSW αναβοσβήνει. Στην συ-
νέχεια το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου 
εφαρμόζει ελαφρά τα φρένα στην μία πλευρά για 
να βοηθήσει να επιστρέψει το αυτοκίνητο πίσω στο 
κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.

Προσπέραση άλλου αυτοκινήτου

Εικόνα 4 Προσπέραση άλλου αυτοκινήτου

Εικόνα 4: Το LED ενδεικτικό φως BSW θα ανάψει 
εάν προσπεράσετε ένα αυτοκίνητο και το αυτοκίνη-
το αυτό παραμείνει μέσα στην ζώνη εντοπισμού για 
περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Οι αισθητήρες του ραντάρ μπορεί να μην εντοπί-
σουν ένα όχημα που κινείται πιο αργά εάν το προ-
σπεράσετε γρήγορα.

JVS0737XZ

JVS0738XZ

JVS0760XZ

JVS0739XZ
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Εικόνα 5: Προσπέραση άλλου αυτοκινήτου

Εικόνα 5: Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας 
όταν ένα άλλο αυτοκίνητο είναι μέσα στην ζώνη 
εντοπισμού, τότε το σύστημα ηχεί (δύο φορές) και 
αναβοσβήνει το LED ενδεικτικό φως BSW και το εν-
δεικτικό φως BSW.

Εικόνα 6: Προσπέραση άλλου αυτοκινήτου

Εικόνα 6: Εάν το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημεί-
ου είναι ενεργό και το αυτοκίνητό σας πλησιάζει την 
διαγράμμιση της λωρίδας κυκλοφορίας ενώ υπάρχει 
άλλο αυτοκίνητο στην ζώνη εντοπισμού, το σύστημα 

ηχεί (τρεις φορές) και το LED ενδεικτικό φως BSW και 
το ενδεικτικό φως BSW αναβοσβήνει. Στην συνέχεια το 
Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου εφαρμόζει 
ελαφρά τα φρένα στην κατάλληλη πλευρά για να βοη-
θήσει στην επιστροφή του αυτοκινήτου σας πίσω στο 
κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας

• Όταν προσπερνάτε αρκετά αυτοκίνητα στην 
σειρά, μπορεί να μην εντοπιστούν τα οχήματα 
μετά από το πρώτο εάν κινούνται πολύ κοντά 
μεταξύ τους.

• Οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μην εντοπί-
σουν τα οχήματα που κινούνται αργά εάν τα 
προσπεράσετε γρήγορα.

Είσοδος από το πλάι:

Εικόνα 7: Είσοδος από το πλάι

Εικόνα 7: Το LED ενδεικτικό φως BSW ανάβει εάν 
ένα όχημα μπει στην ζώνη εντοπισμού από οποια-
δήποτε πλευρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μην εντοπίσουν 
ένα όχημα που κινείται όταν μπει στην ζώνη εντο-
πισμού περίπου με την ίδια ταχύτητα με το αυτο-
κίνητό σας.

Εικόνα 8: Είσοδος από το πλάι

Εικόνα 8: Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας ενώ 
ένα άλλο όχημα είναι μέσα στην ζώνη εντοπισμού, 
τότε ηχεί ο βομβητής του συστήματος (δύο φορές) 
και αναβοσβήνει το LED ενδεικτικό φως BSW και το 
ενδεικτικό φως BSW.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας πριν το αυ-
τοκίνητο να μπει στην ζώνη εντοπισμού, το LED 
ενδεικτικό φως BSW και το ενδεικτικό φως BSW 
θα ανάψει αλλά δεν θα ηχήσει ο βομβητής όταν 
εντοπιστεί το άλλο αυτοκίνητο.

Εικόνα 9: Είσοδος από το πλάι

JVS0740XZ

JVS0761XZ

JVS0741XZ

WAF0555XZ

JVS0761XZ
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Εικόνα 9: Εάν το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Ση-
μείου είναι ενεργό και το αυτοκίνητό σας πλησιάσει 
την διαγράμμιση της λωρίδας κυκλοφορίας ενώ ένα 
άλλο αυτοκίνητο είναι στην ζώνη εντοπισμού, το 
LED ενδεικτικό φως BSW και το ενδεικτικό φως 
BSW αναβοσβήνει και ένας βομβητής θα ηχήσει 
τρεις φορές. Στην συνέχεια το Σύστημα Παρέμβα-
σης Τυφλού Σημείου εφαρμόζει ελαφρά τα φρένα 
στην κατάλληλη πλευρά για να βοηθήσει στην επα-
ναφορά του αυτοκινήτου σας στο κέντρο της λωρί-
δας κυκλοφορίας του.

Εικόνα 10: Είσοδος από το πλάι

Εικόνα 10: Το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Ση-
μείου δεν θα λειτουργήσει εάν το αυτοκίνητό σας 
είναι πάνω στην διαγράμμιση της λωρίδας κυκλο-
φορίας όταν το άλλο αυτοκίνητο μπει στην ζώνη 
εντοπισμού. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί 
μόνο το σύστημα BSW.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου δεν θα 
λειτουργήσει ή θα σταματήσει να λειτουργεί και 

μόνο ένας προειδοποιητικός βομβητής θα ηχήσει 
κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Όταν πατάτε το πεντάλ του φρένου.

- Όταν το αυτοκίνητο επιταχύνει στην διάρκεια 
λειτουργίας του Συστήματος Παρέμβασης Τυ-
φλού Σημείου.

- Όταν στρίβετε γρήγορα.

- Όταν ηχεί η προειδοποίηση του ICC ή του Ευ-
φυούς Συστήματος Πέδησης.

- Όταν χειρίζεστε τα αλάρμ.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμο με καμπύλη ή με υψη-
λή ταχύτητα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι δύο αισθητήρες ραντάρ (A) για το σύστημα BSW 
/ Παρέμβασης Τυφλού Σημείου βρίσκονται κοντά 
στον πίσω προφυλακτήρα.

Για να διατηρήσετε το σύστημα BSW / Παρέμβασης 
Τυφλού Σημείου σε κανονική λειτουργία, βεβαιω-
θείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• Να διατηρείτε πάντα καθαρή την περιοχή κοντά 
στους αισθητήρες του ραντάρ.

• Οι αισθητήρες του ραντάρ μπορεί να μπλοκαρι-
στούν από προσωρινές εξωτερικές συνθήκες όπως 
εκτίναξη νερού, ομίχλη ή αντάρα του καιρού.

• Οι συνθήκες μπλοκαρίσματος μπορεί επίσης να 
προκληθούν από αντικείμενα όπως πάγος, παγετός 
ή βρωμιά που εμποδίζουν τους αισθητήρες του ρα-
ντάρ. Ελέγξτε και αφαιρέστε τα αντικείμενα που 
εμποδίζουν την περιοχή γύρω από τους αισθητήρες 
του ραντάρ.

• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε διαφανές 
υλικό), μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή πρόσθετο χρώ-
μα κοντά στους αισθητήρες ραντάρ.

• Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά 
στην περιοχή του αισθητήρα (προστατευτικό κλπ). 
Θα μπορούσε να προκληθεί αστοχία ή δυσλειτουρ-
γία.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στην περιοχή γύρω 
από τους αισθητήρες ραντάρ. Εάν η περιοχή γύρω 
από τους αισθητήρες ραντάρ έχει πάθει ζημιά λόγω 
ατυχήματος, συνιστάται η επίσκεψή σας σε εξουσι-
οδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο.

JVS0742XZ
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Η μονάδα της κάμερας για την λωρίδα κυκλοφορί-
ας (1) για το Σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημεί-
ου βρίσκεται πάνω από τον εσωτερικό καθρέπτη. 
Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του Συ-
στήματος Παρέμβασης Τυφλού Σημείου και να απο-
τρέψετε μία δυσλειτουργία του συστήματος, βεβαι-
ωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

- Να διατηρείτε πάντα καθαρό το παρμπρίζ.

- Να μην κολλάτε κάποιο αυτοκόλλητο (ούτε από 
διαφανές υλικό) ή να μην τοποθετείτε ένα αξεσου-
άρ κοντά στην μονάδα της κάμερας.

- Να μην τοποθετείτε υλικά που κάνουν αντανάκλα-
ση, όπως λευκό χαρτί ή καθρέπτης, στο ταμπλό. Η 
αντανάκλαση του φωτός του ήλιου μπορεί να επη-
ρεάσει την ικανότητα εντοπισμού της κάμερας.

- Να μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές 
γύρω από την μονάδα της κάμερας. Μην ακουμπά-
τε τους φακούς της κάμερας ή αφαιρείτε την βίδα 
που βρίσκεται πάνω στην μονάδα της κάμερας. Εάν 
η μονάδα της κάμερας έχει πάθει ζημιά λόγω ατυ-
χήματος, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις προειδοποιή-
σεις και οδηγίες για την σωστή χρήση του συ-
στήματος RCTA μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.

• Το σύστημα RCTA δεν υποκαθιστά τις σω-
στές διαδικασίες οδήγησης και δεν είναι 
σχεδιασμένο για να αποτρέπει την επαφή 
με αυτοκίνητα ή αντικείμενα. Όταν κάνετε 
όπισθεν βγαίνοντας από έναν χώρο στάθ-
μευσης, να χρησιμοποιείτε πάντα τους εξω-
τερικούς και τον εσωτερικό καθρέπτη και να 
γυρίζετε να κοιτάξετε στην κατεύθυνση που 
θα κινηθεί το αυτοκίνητό σας. Ποτέ να μην 
βασίζεστε μόνο στο σύστημα RCTA.

Το σύστημα RCTA θα σας βοηθήσει όταν βγαίνετε 
από χώρο Στάθμευσης. Όταν έχετε βάλει όπισθεν, 
το σύστημα είναι σχεδιασμένο να εντοπίζει άλλα 
αυτοκίνητα που προσεγγίζουν από τα δεξιά ή τα 
αριστερά του αυτοκινήτου. Εάν το σύστημα εντοπί-
ζει διασταυρούμενη κυκλοφορία, θα σας ειδοποιή-
σει.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ (RCTA) (όπου υπάρχει)

NIC4018
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(1) LED ενδεικτικό φως BSW

(2) Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου

(3) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RCTA
Το σύστημα RCTA μπορεί να βοηθήσει προειδοποι-
ώντας τον οδηγό για ένα όχημα που πλησιάζει όταν 
αυτός κάνει όπισθεν προκειμένου να βγει από μία 

θέση στάθμευσης.

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση R 
(όπισθεν) και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι μι-
κρότερη από τα περίπου 8 χλμ/ώρα, το σύστημα 
RCTA είναι σε λειτουργία.

Εάν το ραντάρ εντοπίσει ένα όχημα που προσεγγί-
ζει από οποιαδήποτε πλευρά, το σύστημα ηχεί (μία 
φορά) και ανάβει το πλευρικό φλας στην πλευρά 

από την οποία σας προσεγγίζει το άλλο όχημα.

Το σύστημα RCTA χρησιμοποιεί αισθητήρες ρα-
ντάρ (Α) που είναι τοποθετημένοι και στις δύο πλευ-
ρές κοντά στον πίσω προφυλακτήρα ώστε να εντο-
πίζουν ένα όχημα που προσεγγίζει.

Οι αισθητήρες ραντάρ (Α) εντοπίζουν ένα όχημα 
που προσεγγίζει σε απόσταση έως και περίπου 20 
μέτρα μακριά.

WAF0416XZ
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(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RCTA
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργο-
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα 
RCTA.

1. Πατήστε το κουμπί  ή  έως ότου να 
εμφανιστεί [Settings] (ρυθμίσεις) στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών του Αυτοκινήτου και μετά πατήστε το 
κουμπί <ΟΚ>. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης 
για να επιλέξετε το [Driver Assistance] (βοήθεια 
στον οδηγό). Μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης για να επιλέ-
ξετε [Rear Cross Traffic Alert] και πατήστε το κουμπί 

κύλισης.

3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
το σύστημα RCTA, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύ-
λισης για να πλοηγηθείτε στο μενού και πατήστε το 
κουμπί κύλισης για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ένα 
στοιχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε το σύστη-
μα η ρύθμισή του θα παραμείνει ακόμη και όταν 
σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά το σύστημα e- 
POWER.

WAF0412X
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RCTA

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί για το 
σύστημα RCTA. Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκί-
νητό σας σύμφωνα με αυτούς τους περιορι-
σμούς θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.

• Να ελέγχετε πάντα τον περιβάλλοντα χώρο 
και να γυρίζετε για να ελέγξετε τι υπάρχει 
πίσω σας πριν κάνετε όπισθεν. Οι αισθητή-
ρες ραντάρ εντοπίζουν τα οχήματα που 
προσεγγίζουν (κινούμενα). Οι αισθητήρες 
ραντάρ δεν μπορούν να εντοπίσουν κάθε 
αντικείμενο, όπως για παράδειγμα:

- Πεζούς, ποδήλατα, μοτοποδίλατα, ζώα ή 
ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα.

- Ένα αυτοκίνητο που περνάει με ταχύτη-
τα μεγαλύτερη των περίπου 30 χλμ/ώρα.

- Ένα αυτοκίνητο που περνάει με ταχύτητα 
χαμηλότερη από τα περίπου 8 χλμ/ώρα.

• Οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μην εντο-
πίσουν τα οχήματα που προσεγγίζουν σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις:
- Εικόνα (a): Όταν ένα αυτοκίνητο είναι 
παρκαρισμένο δίπλα σας, εμποδίζοντας 
την ακτίνα του αισθητήρα ραντάρ.

- Εικόνα (b): Όταν το αυτοκίνητο είναι 
παρκαρισμένο σε γωνιακό χώρο στάθ-
μευσης.

- Εικόνα (c): Όταν το αυτοκίνητο είναι 
παρκαρισμένο σε έδαφος με κλίση.

- Εικόνα (d): Όταν το όχημα που προσεγ-
γίζει στρίψει στην δική σας θέση στάθ-
μευσης.

- Εικόνα (e): Όταν η γωνία που σχηματίζε-
ται από το αυτοκίνητό σας και το όχημα 
που προσεγγίζει είναι πολύ μικρή.

• Οι παρακάτω συνθήκες μπορεί να μειώσουν 
την ικανότητα του ραντάρ να εντοπίσει άλλα 
οχήματα:
- Κακός καιρός.
- Νερό που ψεκάζεται από τον δρόμο.
- Πάγος / βρωμιά που έχει κατακαθίσει 
στο αυτοκίνητο.

JVS0479XZ
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• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από δι-
αφανές υλικό), αξεσουάρ ή πρόσθετο στρώ-
μα χρώματος κοντά στους αισθητήρες ρα-
ντάρ. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να μειώ-
σουν την ικανότητα του ραντάρ να εντοπίσει 
άλλα αυτοκίνητα.

• Ο υπερβολικός θόρυβος (π.χ. η ένταση του 
ηχοσυστήματος, το ανοικτό παράθυρο του 
οχήματος) μπορεί να παρεμβληθεί στον ήχο 
του βομβητή και να μην ακουστεί.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που προσεγγίζουν διάφορα αυτοκί-
νητα στην σειρά (Εικόνα 1) ή στην αντίθετη κατεύ-
θυνση (Εικόνα 2), μπορεί να μην ηχήσει ο βομβη-
τής από το σύστημα RCTA όταν το πρώτο αυτοκί-
νητο έχει περάσει από τους αισθητήρες.

ΣΥΣΤΗΜΑ RCTA ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
Όταν εντοπιστεί μπλοκάρισμα του αισθητήρα, το 
σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα εμφα-
νιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα [Not available: 
Side Radar Obstructed] (Μη διαθέσιμο: Παρεμποδί-
ζεται το Πλευρικό Ραντάρ).

Τα συστήματα δεν θα είναι διαθέσιμα έως ότου να 
μην υπάρχουν πλέον οι συνθήκες.

Οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μπλοκαριστούν 
από προσωρινές συνθήκες περιβάλλοντος όπως 
νερό που πιτσιλιέται, πάχνη ή ομίχλη.

Οι συνθήκες μπλοκαρίσματος μπορεί επίσης να 
προκαλούνται από αντικείμενα όπως ο πάγος ή η 
βρωμιά που εμποδίζει τους αισθητήρες ραντάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα BSW 
θα σταματήσει να λειτουργεί και το σύστημα 
RCTA.
Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
Όταν δεν υπάρχουν πλέον οι παραπάνω συνθή-
κες, το σύστημα θα επανέλθει αυτόματα.

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RCTA
Όταν υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα RCTA 
αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα εμφανιστεί 
το προειδοποιητικό μήνυμα [System Fault] (σφάλμα 
συστήματος) στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκι-
νήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα BSW θα 
σταματήσει να λειτουργεί και το σύστημα RCTA.

JVS0172XZ
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Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο, 
σβήστε και βάλτε πάλι μπροστά το σύστημα 
e-Power. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, 
ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος RCTA από ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RCTA

Οι δύο αισθητήρες ραντάρ (Α) του συστήματος 
RCTA βρίσκονται κοντά στον πίσω προφυλακτήρα. 
Να διατηρείτε πάντα καθαρή την περιοχή κοντά 
στους αισθητήρες ραντάρ. 

Οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μπλοκαριστούν 
προσωρινά από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
όπως είναι το νερό που πιτσιλιέται, η πάχνη ή η ομί-
χλη.

Το μπλοκάρισμα μπορεί επίσης να προκαλείται από 
αντικείμενα όπως πάγος ή βρωμιά που παρεμποδί-
ζει τους αισθητήρες ραντάρ.

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφανές 

υλικό), αξεσουάρ ή πρόσθετο στρώμα χρώματος 
κοντά στους αισθητήρες ραντάρ.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά στην 
περιοχή του αισθητήρα (προστατευτικό κλπ). Θα 
μπορούσε να προκληθεί αστοχία ή δυσλειτουργία.

Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημία στην περιοχή γύρω 
από τους αισθητήρες ραντάρ. Συνιστάται να επι-
σκέπτεστε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο εάν η περιοχή γύρω από 
τους αισθητήρες ραντάρ έχει πάθει ζημιά λόγω σύ-
γκρουσης.

Για τους αριθμούς έγκρισης των ραδιοσυχνοτήτων 
δείτε το «Αριθμοί έγκρισης» στο κεφάλαιο «9. Τεχνι-
κές πληροφορίες».

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις προειδοποιή-
σεις και οδηγίες για την σωστή χρήση του συ-
στήματος RAB μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα RAB δεν υποκαθιστά τις σω-
στές διαδικασίες οδήγησης και δεν είναι 
σχεδιασμένο για να αποτρέπει την επαφή 
με αυτοκίνητα ή αντικείμενα. Όταν κάνετε 
όπισθεν να χρησιμοποιείτε πάντα τους εξω-
τερικούς και τον εσωτερικό καθρέπτη και να 
γυρίζετε να κοιτάξετε στην κατεύθυνση που 
θα κινηθεί το αυτοκίνητό σας. Ποτέ να μην 
βασίζεστε μόνο στο σύστημα RAB.

• Υπάρχουν περιορισμοί στην ικανότητα του 
συστήματος RAB. Το σύστημα RAB δεν είναι 
αποτελεσματικό σε όλες τις καταστάσεις.

Το σύστημα RAB μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό 
όταν το αυτοκίνητο κάνει όπισθεν και πλησιάζει 
αντικείμενα που είναι απευθείας πίσω από αυτό.

Μοντέλα με 4 αισθητήρες Στάθμευσης

NAA2080

ΠΙΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΡΕΝΟ 
(RAB) (όπου υπάρχει)

ΝΑΑ2081
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Μοντέλα με 6 αισθητήρες Στάθμευσης

Το σύστημα RAB εντοπίζει εμπόδια πίσω από το 
αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες 
Στάθμευσης (Α) που βρίσκονται στον πίσω 
προφυλακτήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ακυρώσετε προσωρινά την 
λειτουργία των αισθητήρων στο αυτοκίνητο, 
ακυρώνοντας προσωρινά και το σύστημα RAB. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
«Μπροστά και πίσω αισθητήρες Στάθμευσης 
(όπου υπάρχει)» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

(1) Προειδοποιητική ένδειξη συστήματος RAB (στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου)

(2) Προειδοποιητικό φως σβηστού συστήματος 
RAB (στους μετρητές)

(3) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(4) Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου

(5) Κεντρική ένδειξη (όπου υπάρχει)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAB
 Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση R 
(όπισθεν) και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι ανά-
μεσα στα περίπου 3 χλμ/ώρα (2 ΜΡΗ) και 15 χλμ/
ώρα (9 ΜΡΗ) το σύστημα RAB είναι ενεργό. .

Εάν εντοπιστεί ο κίνδυνος πρόσκρουσης σε ένα 
αντικείμενο όταν το αυτοκίνητό σας κάνει όπισθεν, 
θα αναβοσβήσει προειδοποιητική ένδειξη του συ-

ΝΑΑ2082
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στήματος RAB στην οθόνη πληροφοριών του αυτο-
κινήτου, θα εμφανιστεί ένα κόκκινο πλαίσιο στην 
κεντρική οθόνη (μοντέλα με Σύστημα Οθόνης Περι-
μετρικής Θέασης (IAVM)) και το σύστημα θα ηχήσει 
έναν βομβητή τρεις φορές. Το σύστημα στην συνέ-
χεια θα εφαρμόσει αυτόματα τα φρένα. Μετά την 
αυτόματη εφαρμογή των φρένων, ο οδηγός πρέπει 
να πατήσει το πεντάλ του φρένου για να διατηρήσει 
την πίεση του φρεναρίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Τα φως φρένων του αυτοκινήτου ανάβουν 
όταν γίνεται φρενάρισμα από το σύστημα 
RAB.

• Όταν λειτουργούν τα φρένα θα ακουστεί ένας 
θόρυβος. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RAB
(1) Προειδοποιητικό φως σβηστού συστήματος RAB

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

(3) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργο-
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα RAB.

1. Πατήστε το κουμπί  ή  έως ότου να 
εμφανιστεί [Settings] (ρυθμίσεις) στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών του Αυτοκινήτου και μετά πατήστε το 
κουμπί <ΟΚ>. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης 
για να επιλέξετε το [Driver Assistance] (βοήθεια 
στον οδηγό). Μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης για να επιλέξε-
τε [Emergency Brake] και πατήστε το κουμπί κύλισης.

WAF0436X
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3. Επιλέξτε [Rear] και χρησιμοποιήστε το κουμπί 
κύλισης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιή-
σετε το σύστημα RAB.

Όταν το σύστημα RAB είναι ανενεργό ανάβει το 
προειδοποιητικό φως σβηστού RAB όταν βάλετε 
όπισθεν (R).

Το προειδοποιητικό φως σβηστού RAB θα ανάψει 
επίσης όταν βάλετε όπισθεν (R) και το σύστημα 
RAB είναι ενεργό εάν οι αισθητήρες παρκαρίσμα-
τος έχουν απενεργοποιηθεί προσωρινά με την χρή-
ση της ρύθμισης [Parking Aids].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα RAB θα ενεργοποιηθεί αυτόματα 
όταν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά το σύστη-
μα e-Power.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν το σαζμάν είναι στην όπισθεν (R) και εμφα-
νίζεται η οθόνη [Parking Aids] στην οθόνη πληρο-
φοριών του αυτοκινήτου, το σύστημα RAB μπορεί 
να απενεργοποιηθεί προσωρινά πατώντας τον 
διακόπτη <ΟΚ> στο τιμόνι.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAB

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί για το 
σύστημα RAB. Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκίνη-
τό σας σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς 
για την σωστή χρήση του συστήματος RAB θα 
μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος.
• Όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει ένα εμπόδιο 
ενώ πατάτε το πεντάλ του γκαζιού ή του φρέ-
νου, η λειτουργία μπορεί να μην δουλέψει ή 
να καθυστερήσει η εκκίνηση της λειτουργίας 
της. Το σύστημα RAB μπορεί να μην λειτουρ-
γήσει ή να μην αποδώσει επαρκώς λόγω των 
συνθηκών του αυτοκινήτου, των συνθηκών 
οδήγησης, της κίνησης γύρω σας, του και-
ρού, των συνθηκών στην επιφάνεια του δρό-
μου κλπ. Μην περιμένετε να λειτουργήσει το 
σύστημα. Πατήστε μόνος σας το πεντάλ του 
φρένου όσο πιο γρήγορα απαιτείται.

• Εάν είναι απαραίτητο να προσπεράσετε την 
λειτουργία του RAB πατήστε δυνατά το πε-
ντάλ του γκαζιού. 

• Να ελέγχετε πάντα τον περιβάλλοντα χώρο 
και να γυρίζετε για να ελέγξετε τι υπάρχει 
πίσω σας πριν κάνετε όπισθεν. Το σύστημα 
RAB εντοπίζει σταθερά αντικείμενα πίσω 
από το αυτοκίνητο. Το σύστημα RAB δεν 
εντοπίζει τα παρακάτω αντικείμενα:
- Κινούμενα αντικείμενα
- Χαμηλά αντικείμενα

- Αντικείμενα με σχήμα σφήνας
- Αντικείμενα με περίπλοκο σχήμα
- Πολλαπλά αντικείμενα κοντά το ένα στο άλλο
- Αντικείμενα κοντά στον προφυλακτήρα (λι-
γότερο από περίπου 30 εκατοστά)
- Αντικείμενα που παρουσιάζονται ξαφνικά
- Λεπτά αντικείμενα όπως σχοινί, καλώδιο, 
αλυσίδα κλπ.

• Το σύστημα RAB μπορεί να μην λειτουργή-
σει για πεζούς ή ζώα.

• Το σύστημα RAB μπορεί να μην λειτουργή-
σει για τα ακόλουθα εμπόδια:
- Εμπόδια που βρίσκονται ψηλά εκτός εδά-
φους
- Εμπόδια εκτός θέσης από το αυτοκίνητό 
σας
- Εμπόδια, όπως σπογγώδη υλικά ή χιόνι, 
που έχουν μαλακές εξωτερικές επιφάνειες 
και μπορούν να απορροφήσουν εύκολα τον 
ήχο του κύματος.

• Το σύστημα RAB μπορεί να λειτουργήσει 
κατά λάθος στις ακόλουθες συνθήκες:
- Υπάρχει ψηλό γρασίδι στην περιοχή γύρω 
από το αυτοκίνητο.
- Υπάρχει μία κατασκευή (π.χ. ένας τοίχος, 
εξοπλισμός διοδίων, στενό τούνελ, μπάρα 
θύρας παρκινγκ κοντά στα πλαϊνά του αυτο-
κινήτου
- Υπάρχουν σαμαράκια, προεξοχές ή καλύμ-

NSD1071
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ματα ανοιχτών φρεατίων στην επιφάνεια 
του δρόμου.
- Το αυτοκίνητο κινείται μέσα από σημαίες ή 
κουρτίνες.
- Το αυτοκίνητο κινείται πάνω σε έδαφος με 
απότομη κλίση.
- Υπάρχει συσσώρευση χιονιού ή πάγου 
πίσω από το αυτοκίνητο.
- Μία πηγή υπερήχων, όπως οι αισθητήρες 
ενός άλλου αυτοκινήτου είναι κοντά στο αυ-
τοκίνητο.

• Όταν λειτουργήσει μία φορά ο αυτόματος 
έλεγχος φρένου δεν θα λειτουργήσει πάλι 
εάν το αυτοκίνητο πλησιάσει το ίδιο εμπόδιο.

• Ο αυτόματος έλεγχος φρένου μπορεί να λει-
τουργήσει μόνο για μία σύντομη χρονική 
περίοδο. Για τον λόγο αυτό ο οδηγός πρέπει 
να πατήσει το πεντάλ του φρένου.

• Στις ακόλουθες καταστάσεις το σύστημα 
RAB μπορεί να μην λειτουργήσει κανονικά ή 
μπορεί να λειτουργήσει ανεπαρκώς:
- Το αυτοκίνητο κινείται σε κακές καιρικές 
συνθήκες (βροχή, ομίχλη, χιόνι κλπ.).
- Το αυτοκίνητο κινείται σε έδαφος με από-
τομη κλίση.
- Η θέση του αυτοκινήτου έχει αλλάξει (για 
παράδειγμα όταν οδηγείτε πάνω από ένα 
σαμαράκι).
- Το αυτοκίνητο κινείται σε δρόμο που γλι-
στράει.

- Το αυτοκίνητο στρίβει απότομα, στρίβο-
ντας τελείως το τιμόνι.
- Χρησιμοποιούνται αλυσίδες χιονιού.
- Χρησιμοποιούνται τροχοί ή ελαστικά δια-
φορετικά από αυτά που συνιστώνται από τη 
Nissan.
- Τα φρένα είναι κρύα σε χαμηλές θερμο-
κρασίες ή αμέσως μόλις έχει ξεκινήσει η 
οδήγηση.
- Η δύναμη του φρεναρίσματος γίνεται φτω-
χή λόγω βρεγμένων φρένων μετά από την 
οδήγηση μέσα από μία λακκούβα ή μετά το 
πλύσιμο του αυτοκινήτου.

• Απενεργοποιήστε το σύστημα RAB στις 
ακόλουθες συνθήκες, προκειμένου να απο-
τρέψετε την πρόκληση ενός απροσδόκητου 
ατυχήματος ως αποτέλεσμα της ξαφνικής 
λειτουργίας του συστήματος:
- Το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.
- Το αυτοκίνητο μεταφέρεται πάνω σε πλατ-
φόρμα.
- Το αυτοκίνητο είναι πάνω σε δυναμόμε-
τρο.
- Το αυτοκίνητο κινείται σε ανώμαλη επιφά-
νεια δρόμου.
- Χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ανάρτησης 
διαφορετικά από εκείνα που προορίζονται 
ως γνήσια ανταλλακτικά. (Εάν το ύψος του 
αυτοκινήτου ή η κλίση του αμαξώματος αλ-
λάξει, το σύστημα μπορεί να μην εντοπίσει 
σωστά ένα εμπόδιο.)

-  Εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ένα αξε-
σουάρ, όπως είναι η σχάρα ποδηλάτων ή 
το κουτί μεταφοράς φορτίου, που μπλοκά-
ρει τους αισθητήρες.

•    Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο αυτοκίνη-
το, σβήστε το σύστημα RAB και αποτρέψτε 
την εμφάνιση απροσδόκητου ατυχήματος 
που θα προκληθεί από ξαφνική λειτουργία 
του συστήματος.

• Ο υπερβολικός θόρυβος (π.χ. η ένταση του 
ηχοσυστήματος, το ανοικτό παράθυρο του 
οχήματος) μπορεί να παρεμβληθεί στον ήχο 
του βομβητή και να μην ακουστεί.

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAB
Όταν υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα RAB 
αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, θα ανάψει το 
προειδοποιητικό φως, θα ηχήσει ένας βομβητής και 
θα εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα [System 
Fault] (σφάλμα συστήματος) στην οθόνη πληροφο-
ριών του αυτοκινήτου.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως, σταματήστε 
το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο, σβήστε και βάλ-
τε πάλι μπροστά το σύστημα e-Power. Εάν το προ-
ειδποιητικό φως συνεχίσει να εμφανίζεται, ζητήστε 
τον έλεγχο του συστήματος RAB από εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το σύστημα RAB δεν μπορεί να λειτουργήσει 
προσωρινά, θα αναβοσβήσει το προειδοποιητικό 
φως κλειστού συστήματος RAB.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAB

Μοντέλα με 4 αισθητήρες Στάθμευσης

Μοντέλα με 6 αισθητήρες Στάθμευσης

Οι αισθητήρες Στάθμευσης (Α) βρίσκονται στον 
πίσω προφυλακτήρα. Τηρήστε τα παρακάτω για να 
διαβεβαιώσετε για την σωστή λειτουργία του συ-
στήματος.

• Να διατηρείτε πάντα καθαρούς τους αισθητή-
ρες.

• Εάν οι αισθητήρες είναι βρώμικοι, σκουπίστε 

τους με ένα μαλακό πανί, προσέχοντας να μην 
τους κάνετε ζημιά.

• Οι αισθητήρες μπορεί να μπλοκαριστούν από 
προσωρινές εξωτερικές συνθήκες, όπως εκτό-
ξευση νερού, πάχνη ή ομίχλη. Η συνθήκη μπλο-
καρίσματος μπορεί επίσης να προκληθεί από 
αντικείμενα όπως πάγος ή βρωμιά που εμποδίζει 
τους αισθητήρες. Ελέγξτε και αφαιρέστε τα 
αντικείμενα που εμποδίζουν τη περιοχή γύρω 
από τους αισθητήρες.

• Μην εκθέτετε την περιοχή γύρω από τους αι-
σθητήρες σε δυνατές συγκρούσεις. Επίσης μην 
αφαιρείτε ή αποσυναρμολογείτε τους αισθητή-
ρες. Εάν οι αισθητήρες και η περιφερειακή περι-
οχή έχουν παραμορφωθεί σε ατύχημα κλπ, ζη-
τήστε τον έλεγχο των αισθητήρων. Συνιστάται 
να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο για την υπη-
ρεσία αυτή.

• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφα-
νές υλικό), αξεσουάρ και μην βάζετε στρώμα 
χρώματος πάνω στους αισθητήρες και την γύρω 
περιοχή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλει-
τουργία ή ακατάλληλη λειτουργία.

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας 
πλυστικό με υψηλή πίεση, μην εφαρμόζετε την 
πίεση του πλυστικού κατευθείαν πάνω στους αι-
σθητήρες. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία 
των αισθητήρων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με 
ProPILOT, δείτε το σχετικό τμήμα παρακάτω σε 
αυτό το βιβλίο για πληροφορίες για το σύστημα 
Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας.

• ProPILOT: ∆είτε «ProPILOT (όπου υπάρχει)» 
παρακάτω.

Το σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας 
(LDW) θα λειτουργήσει όταν το αυτοκίνητο κινείται 
πάνω από τις ακόλουθες ταχύτητες και μόνο όταν 
οι διαγραμμίσεις των λωρίδων είναι ευκρινείς στον 
δρόμο:

Για την Ευρώπη:

• Περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ)

Εκτός Ευρώπης:

• Περίπου 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ)

Το σύστημα LDW παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις 
των λωρίδων κυκλοφορίας στην λωρίδα που κινή-
στε χρησιμοποιώντας την μονάδα της κάμερας (1) 
που βρίσκεται πάνω από τον εσωτερικό καθρέπτη.

Το σύστημα LDW προειδοποιεί τον οδηγό με μία 
ένδειξη LDW στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκι-
νήτου και έναν βομβητή όταν το αυτοκίνητο αρχίζει 
να αφήνει την λωρίδα κυκλοφορίας του.

ΝΑΑ2081

ΝΑΑ2082

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙ∆ΑΣ (LDW) 
(όπου υπάρχει)
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το σύστημα της Προειδοποίησης 
Αλλαγής Λωρίδας (LDW). Εάν δεν χειριστείτε το 
αυτοκίνητο σύμφωνα με αυτούς τους περιορι-
σμούς του συστήματος θα μπορούσε να προ-
κληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Το σύστημα LDW είναι μόνο μία μονάδα προ-
ειδοποίησης για να πληροφορήσει τον οδη-
γό ότι υπάρχει απότομη και σημαντική από-
κλιση από την λωρίδα του. ∆εν θα στρίψει το 
τιμόνι και δεν θα αποτρέψει την απώλεια 
ελέγχου του αυτοκινήτου. Είναι ευθύνη του 
οδηγού να μείνει σε επαγρύπνηση, να οδηγεί 
με ασφάλεια, να διατηρεί το αυτοκίνητο μέσα 
στην λωρίδα κίνησης και να διατηρεί πάντα 
τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

(1) Ένδειξη LDW (στην οθόνη πληροφοριών αυτοκι-
νήτου)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

(3) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LDW
Το σύστημα LDW παρέχει μία λειτουργία προειδο-
ποίησης για την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας όταν 
το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητες πάνω από τις 
ακόλουθες και μόνο όταν οι διαγραμμίσεις των λω-
ρίδων είναι ευκρινείς.

• Για την Ευρώπη:

περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ)

NIC4018
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• Εκτός Ευρώπης:

περίπου 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ)

Όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει είτε την αριστερή 
είτε την δεξιά λωρίδα πορείας, το σύστημα LDW θα 
ηχήσει ένα προειδοποιητικό βομβητή και η ένδειξη 
LDW θα αναβοσβήσει στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου για να προειδοποιήσει τον οδηγό.

Η προειδοποίηση αυτή θα σταματήσει όταν το αυ-
τοκίνητο επιστρέψει στο εσωτερικό της λωρίδας 
κυκλοφορίας.

(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)
(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

Ενεργοποιώντας και Απενεργοποιώντας το 
σύστημα LDW
Μπορείτε επίσης να κλείσετε ή να ανοίξετε το σύστη-
μα LDW χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων 
[Settings] στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου. 

Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη Πληροφοριών 
Αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-

στήρια».

1. Πατήστε το κουμπί   έως ότου να εμφα-
νιστεί [Settings] στην οθόνη πληροφοριών του αυτο-
κινήτου και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης. Χρησι-
μοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε το 
στοιχείο [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό).

2. Επιλέξτε το [Lane] (λωρίδα) και πατήστε το κου-
μπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Warning] (προειδοποίηση) και πατήστε 
ο κουμπί κύλισης.

WAF0412X
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα LDW χρησιμο-
ποιώντας το μενού ρυθμίσεων [Settings], το σύ-
στημα θα παραμείνει κλειστό την επόμενη φορά 
που θα εκκινήσετε το σύστημα e-Power.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της δόνησης 
του τιμονιού χρησιμοποιώντας την ρύθμιση 
[Vibration Level] (επίπεδο δόνησης) (όπου υπάρ-
χει) στο μενού [Lane] (Λωρίδα) στην οθόνη πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου. Μπορεί να οριστεί σε 
[High] (υψηλό), [Medium] (μέτριο) ή [Low] (χαμη-
λό). ∆είτε το «Lane (Λωρίδα)» στο κεφάλαιο «2. 
Όργανα και χειριστήρια».

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το σύστημα της Προειδοποίησης 
Αλλαγής Λωρίδας (LDW). Εάν δεν χειριστείτε το 
αυτοκίνητο σύμφωνα με αυτούς τους περιορι-
σμούς του συστήματος θα μπορούσε να προ-
κληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα δεν θα λειτουργήσει σε ταχύτη-
τες κάτω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (για την 
Ευρώπη) ή τα 70 χλμ/ώρα (εκτός Ευρώπης) ή 
όταν δεν μπορεί να εντοπίσει την διαγράμμι-
ση των λωρίδων κυκλοφορίας.

• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα LDW κάτω 
από τις ακόλουθες συνθήκες καθώς μπορεί 
να μην λειτουργήσει σωστά:
- Όταν ο καιρός είναι κακός (βροχή, ομίχλη, 

χιόνι κλπ).
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους που γλιστρούν, 
όπως πάνω σε πάγο ή σε χιόνι.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με πολλές 
στροφές ή ανομοιόμορφους.
- Όταν η λωρίδα κυκλοφορίας στενεύει 
λόγω εργασιών στον δρόμο.
- Όταν οδηγείτε σε παρακάμψεις ή προσω-
ρινές λωρίδες.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου η λωρίδα 
κυκλοφορίας είναι πολύ στενή.
- Όταν οδηγείτε χωρίς τις κανονικές συνθή-
κες ελαστικών (για παράδειγμα, φθορά ελα-
στικών χαμηλή πίεση ελαστικών, τοποθέτη-
ση ρεζέρβας, αλυσίδες χιονιού, τροχοί που 
δεν είναι οι στάνταρ).
- Όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με 
εξαρτήματα φρένων ή ανάρτηση που δεν 
είναι τα στάνταρ.
- Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο όχημα.

• Το σύστημα μπορεί να μην λειτουργήσει σω-
στά κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
- Σε δρόμους όπου υπάρχουν πολλές πα-
ράλληλες γραμμές, όταν οι γραμμές των λω-
ρίδων είναι ξεφτισμένες ή δεν είναι ξεκάθα-
ρες, όταν οι γραμμές των λωρίδων είναι κί-
τρινες, όταν οι γραμμές των λωρίδων δεν 
είναι οι κανονικές ή είναι καλυμμένες με 
νερό, βρωμιά, χιόνι κλπ.
- Σε δρόμους όπου δεν είναι συνεχείς οι γραμ-
μές των λωρίδων αλλά αυτές συνεχίζουν να 

μπορούν να ανιχνευτούν.
- Σε δρόμους όπου υπάρχουν απότομες κα-
μπύλες.

- Σε δρόμου όπου υπάρχουν αντικείμενα που 
δημιουργούν έντονη αντίθεση όπως σκιές, 
χιόνι, νερό, σημάδια τροχών, ραφές ή γραμ-
μές που παραμένουν μετά από έργα στον δρό-
μο. (Το σύστημα LDW θα μπορούσε να ανι-
χνεύσει αυτά τα στοιχία ως γραμμές λωρίδων).

- Σε δρόμους όπου οι γραμμές πορείας συ-
μπτύσσονται ή χωρίζουν.

- Όταν η κατεύθυνση κίνησης του οχήματος 
δεν ευθυγραμμίζεται με τις γραμμές των λω-
ρίδων.

- Όταν κινήστε κοντά στο προπορευόμενο 
όχημα, πράγμα που εμποδίζει την ακτίνα ανί-
χνευσης της κάμερας εντοπισμού λωρίδας.

- Όταν βροχή, χιόνι, βρωμιά ή αντικείμενα είναι 
κολλημένα στο παρμπρίζ μπροστά μονάδα 
της κάμερας για την λωρίδα κυκλοφορίας.

- Όταν οι προβολείς δεν είναι έντονοι λόγω 
βρωμιάς στους φακούς ή λανθασμένης ρύθ-
μισης δέσμης προβολέων.

- Όταν δυνατό φως μπαίνει από την μονάδα 
της κάμερας για την λωρίδα κυκλοφορίας. 
(Για παράδειγμα, το φως πέφτει κατευθείαν 
πάνω στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου το 
ξημέρωμα ή το ηλιοβασίλεμα).

- Όταν υπάρξει απότομη αλλαγή στις συνθή-
κες φωτισμού. (Για παράδειγμα, όταν το αυ-
τοκίνητο μπει ή βγει σε τούνελ ή κάτω από 
μία γέφυρα).
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ LDW
Εάν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο κάτω από 
τον ήλιο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας (πάνω 
από τους περίπου 400C) και μετά το βάλετε μπρο-
στά, το σύστημα LDW μπορεί να απενεργοποιηθεί 
αυτόματα και να εμφανιστεί το μήνυμα [Unavailable 
Camera Temperature High] (κάμερα μη διαθέσιμη 
υψηλή θερμοκρασία) στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου.

Όταν μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία, το σύστημα 
LDW θα επαναφέρει την λειτουργία του αυτόματα 
και η ένδειξη LDW θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Το σύστημα LDW δεν είναι σχεδιασμένο για να λει-
τουργήσει στις παρακάτω συνθήκες.

• Όταν έχετε ανάψει το φλας και κινήστε προς την 
κατεύθυνση της λωρίδας που δείχνει το φλας. 
(Το σύστημα LDW θα μπει και πάλι σε λειτουρ-
γία περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την στιγμή 
που θα σβήσετε το φλας).

• Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου χαμηλώσει σε 
λιγότερα από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) ) 
(για την Ευρώπη), ή τα 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ) 
(εκτός Ευρώπης).

Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω συνθή-
κες και πληρούνται οι συνθήκες λειτουργίας, το σύ-
στημα LDW θα επανέλθει.

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LDW
Εάν το σύστημα LDW δεν λειτουργεί σωστά, θα 
ακυρωθεί αυτόματα και θα εμφανιστεί το μήνυμα 
[System fault] (σφάλμα συστήματος) στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου. Εάν εμφανιστεί το 
μήνυμα [System Fault] (σφάλμα συστήματος) στην 
Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, βγείτε από 
τον δρόμο σε ασφαλές σημείο, σβήστε και βάλτε 
πάλι μπροστά το σύστημα e-POWER. Εάν το μήνυ-
μα [System fault] συνεχίσει να εμφανίζεται στην 
Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου, ζητήστε τον 
έλεγχο του συστήματος LDW από ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Η μονάδα της κάμερας (1) για το σύστημα LDW βρί-
σκεται μπροστά από τον εσωτερικό καθρέπτη. Για 
να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του συστή-
ματος LDW και να συνεχιστεί η καλή λειτουργία 
του, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• ∆ιατηρείτε πάντα το παρμπρίζ καθαρό.

• Μην κολλάτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφανές 
υλικό) και μην τοποθετείτε αξεσουάρ κοντά στην 
μονάδα της κάμερας.

• Μην τοποθετείτε υλικά που κάνουν αντανάκλαση, 
όπως λευκό χαρτί ή καθρέπτης, στο ταμπλό των ορ-
γάνων. Η αντανάκλαση του φωτός του ήλιου μπορεί 
να επηρεάσει την ικανότητα ανίχνευσης της μονά-
δας της κάμερας.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από την μονάδα της κάμερας. Μην ακουμπάτε τον 
φακό της κάμερας ή βγάζετε την βίδα που βρίσκε-
ται πάνω στην μονάδα της κάμερας. Εάν η κάμερα 
πάθει ζημιά λόγω ατυχήματος, αποτανθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

NIC4018
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΩΡΙ∆Α 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ILI) (όπου υπάρχει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με 
ProPILOT, δείτε το σχετικό τμήμα παρακάτω σε 
αυτό το βιβλίο για πληροφορίες για το (LDW) σύ-
στημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας. ∆είτε 
«ProPILOT (όπου υπάρχει)» παρακάτω.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και 
οδηγίες για την σωστή χρήση του συστήματος 
Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα 
Κυκλοφορίας θα μπορούσε να προκληθεί σοβα-
ρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Το Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης 
από την Λωρίδα Κυκλοφορίας δεν θα στρίψει 
το αυτοκίνητο ή θα αποτρέψει την απώλεια 
του ελέγχου. Είναι ευθύνη του οδηγού να πα-
ραμείνει σε εγρήγορση, να οδηγεί με ασφά-
λεια, να διατηρεί το αυτοκίνητο στην λωρίδα 
κίνησής του και να έχει πάντα τον έλεγχο του 
οχήματός του.

• Το Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης 
από την Λωρίδα Κυκλοφορίας κατά κύριο 
λόγο προορίζεται για χρήση σε καλά δομημέ-
νους αυτοκινητόδρομους ή δρόμους ταχείας 
κυκλοφορίας. Μπορεί να μην εντοπίσει την 
διαγράμμιση των λωρίδων σε συγκεκριμέ-
νους δρόμους, σε συγκεκριμένο καιρό ή 
συνθήκες οδήγησης.

Το Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από 
την Λωρίδα Κυκλοφορίας θα πρέπει να ενεργοποιεί-
ται με τον διακόπτη ILI (όπου υπάρχει) ή τον διακό-
πτη της Ασπίδας Ασφαλείας (όπου υπάρχει), κάθε 
φορά που βάζετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση 
ΟΝ.

Το Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από 
την Λωρίδα Κυκλοφορίας  θα λειτουργήσει μόνο 
όταν οι διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας 

είναι καθαρά ορατές στον δρόμο και όταν η ταχύτη-
τα του αυτοκινήτου είναι πάνω από:

• Για την Ευρώπη:

τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ)

• Εκτός Ευρώπης:

τα περίπου 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ).

Το σύστημα Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλι-
σης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας προειδοποιεί τον 
οδηγό όταν το αυτοκίνητο έχει αφήσει το κέντρο 
της λωρίδας κυκλοφορίας, με ένα ενδεικτικό φως 
ILI στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου και 
δόνηση του τιμονιού. Το Σύστημα Ευφυούς Πρόλη-
ψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας θα 
βοηθήσει τον οδηγό να επιστρέψει στο κέντρο της 
λωρίδας κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τα φρένα 
στους αριστερούς ή τους δεξιούς τροχούς μεμονω-
μένα (για μία σύντομη χρονική περίοδο).

Το Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από 
την Λωρίδα Κυκλοφορίας παρακολουθεί τις δια-
γραμμίσεις στην λωρίδα κυκλοφορίας που κινήστε 
χρησιμοποιώντας την κάμερα (1) που βρίσκεται 
πάνω από τον εσωτερικό καθρέπτη.

NIC4018
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1. ∆ιακόπτης Ασπίδας Ασφαλείας (όπου υπάρχει)
2. ∆ιακόπτης ILI (όπου υπάρχει)
3.  Ένδειξη ILI (στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινή-
του)

4.  Ένδειξη Ασπίδας Ασφαλείας (στην οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου)

5.Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΩΡΙ∆Α 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Το Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από 
την Λωρίδα Κυκλοφορίας λειτουργεί σε ταχύτητα 
πάνω από:

•Για την Ευρώπη:

60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ)

•Εκτός Ευρώπης:

70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ).

Όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει είτε την αριστερή 
είτε την δεξιά πλευρά της λωρίδας κυκλοφορίας, 
θα δονηθεί το τιμόνι και το ενδεικτικό φως του Συ-
στήματος Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας (κίτρινο) θα αναβοσβήσει 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου για να 
ειδοποιήσει τον οδηγό. Στην συνέχεια το Σύστημα 
Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα 
Κυκλοφορίας θα εφαρμόσει αυτόματα τα φρένα για 
μία σύντομη περίοδο για να βοηθήσει τον οδηγό να 
επανέλθει στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.

NSD1190
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΩΡΙ∆Α 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1. ∆ιακόπτης Ασπίδας Ασφαλείας (όπου υπάρχει)
2. ∆ιακόπτης ILI (όπου υπάρχει)
3.  Ενδεικτικό φως ILI (στην οθόνη πληροφοριών αυ-
τοκινήτου)

4.  Ένδειξη Ασπίδας Ασφαλείας (στην οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου)

5. Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου
6. Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

Για μοντέλα εξοπλισμένα με διακόπτη ILI: Για να ενερ-
γοποιήσετε το σύστημα Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας, πατήστε τον διακόπτη ILI (στο 
ταμπλό), αφού βάλετε μπροστά σύστημα e-Power.
Για τα μοντέλα εξοπλισμένα με διακόπτη Ασπίδας 
Ασφαλείας: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα 
Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορί-
ας όταν η ρύθμιση ILI έχει ενεργοποιηθεί στο μενού 
Βοήθειας στον Οδηγό [Driver Assistance] στην οθό-
νη πληροφοριών αυτοκινήτου, πατήστε τον διακό-
πτη της Ασπίδας Ασφαλείας στο ταμπλό, αφού βά-
λετε μπροστά το σύστημα e-Power.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για μοντέλα εξοπλισμένα με Ασπίδα Ασφαλείας: Η 
ρύθμιση ILI θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο 
μενού Βοήθειας στον Οδηγό [Driver Assistance] 
στη οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου πριν να μπο-
ρέσετε να ενεργοποιήσετε το σύστημα ILI.
Για μοντέλα εξοπλισμένα με διακόπτη ILI, η ένδειξη 
ILI θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών αυτοκι-
νήτου. Πατήστε πάλι τον διακόπτη ILI για να σβήσε-
τε το σύστημα ILI. Η ένδειξη ILI στην οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου θα σβήσει.
Για μοντέλα εξοπλισμένα με διακόπτη Ασπίδας Ασφα-
λείας, όταν η ρύθμιση ILI είναι ενεργοποιημένη στο 
μενού Βοήθειας στον Οδηγό [Driver Assistance] στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου, θα εμφανιστεί 
η ένδειξη της Ασπίδας Ασφαλείας στην οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου. Πατήστε πάλι τον διακόπτης της 
Ασπίδας Ασφαλείας για να σβήσετε το σύστημα ILI ή 
απενεργοποιήστε την ρύθμιση ILI στο μενού [Driver 
Assistance]. Η ένδειξη της Ασπίδας Ασφαλείας στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου θα σβήσει.
Για μοντέλα εξοπλισμένα με διακόπτη Ασπίδας 
Ασφαλείας, για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιή-
σετε το σύστημα ILI:
1. Πατήστε το κουμπί  στο τιμόνι έως 
ότου  να εμφανιστεί [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου και μετά πατήστε 
το κουμπί κύλισης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλι-
σης για να επιλέξετε [Driver Assistance] (βοήθεια 
στον οδηγό). Μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.
2. Επιλέξτε [Lane] (λωρίδα) και πατήστε το κουμπί 
κύλισης.
3. Επιλέξτε [Intervention] (παρέμβαση) και πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

NSD1191
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4. Πατήστε τον διακόπτη της Ασπίδας Ασφαλείας 
για να ανοίξετε και να κλείσετε το σύστημα.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΩΡΙ∆Α 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω είναι οι περιορισμοί του συστήματος 
για την Ευφυή Πρόληψη Απόκλισης από την Λω-
ρίδα Κυκλοφορίας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το 
αυτοκίνητο σύμφωνα με τους περιορισμούς αυ-
τού του συστήματος θα μπορούσε να προκληθεί 
σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης 
από την Λωρίδα Κυκλοφορίας μπορεί να 
ενεργοποιηθεί εάν αλλάξετε λωρίδες χωρίς 
προηγουμένως να ενεργοποιήσετε το φλας 
ή , για παράδειγμα, εάν μία ζώνη κατασκευής 
κατευθύνει την κίνηση κατά μήκος της δια-
γράμμισης της λωρίδας. Εάν συμβεί αυτό 
μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσετε διορθω-
τική στροφή του τιμονιού για να ολοκληρώ-
σετε την αλλαγή λωρίδας.

• Επειδή το σύστημα Ευφυούς Πρόληψης 
Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας 
μπορεί να μην ενεργοποιηθεί σε συνθήκες 
δρόμου, καιρού ή διαγράμμισης λωρίδων 
που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, 
μπορεί να μην ενεργοποιηθεί κάθε φορά 
που το αυτοκίνητό σας αρχίζει να φεύγει 
από την λωρίδα κυκλοφορίας του και να 
χρειαστεί να εφαρμόσετε διορθωτική στρο-
φή του τιμονιού.

• Το σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης 
από την Λωρίδα Κυκλοφορίας δεν θα λει-
τουργήσει σε ταχύτητες κάτω από τα περί-
που 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) για την Ευρώπη ή 
τα 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ) εκτός Ευρώπης.

• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ILI κάτω 
από τις ακόλουθες συνθήκες, καθώς μπορεί 
να μην λειτουργήσει κανονικά:
- Όταν ο καιρός δεν είναι καλός (βροχή, ομί-
χλη, χιόνι κλπ).
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους που γλιστρούν, 
όπως πάνω σε πάγο ή χιόνι.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με διαδοχικές 
στροφές ή που δεν είναι ομαλοί.
- Όταν υπάρχει κλείσιμο της λωρίδας λόγω 
έργων στον δρόμο.
- Όταν οδηγείτε σε μία παράκαμψη ή προσω-
ρινή λωρίδα.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου το πλάτος 
της λωρίδας είναι πολύ στενό.
- Όταν οδηγείτε χωρίς τα κανονικά ελαστικά 
(για παράδειγμα φθαρμένα ελαστικά, χαμηλή 
πίεση ελαστικού, τοποθέτηση ρεζέρβας, 
αλυσίδες στα λάστιχα, μη στάνταρ τροχοί).
- Όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με 
ανταλλακτικά φρένων ή ανάρτησης που δεν 
είναι τα στάνταρ.
- Σε δρόμους όπου υπάρχουν πολλαπλές πα-
ράλληλες διαγραμμίσεις των λωρίδων, που οι 
διαγραμμίσεις των λωρίδων έχουν ξεθωριά-
σει ή δεν είναι καθαρά βαμμένες, σε δια-
γραμμίσεις που δεν είναι οι στάνταρ ή που 
είναι καλυμμένες με νερό, βρωμιά, χιόνι κλπ.

- Σε δρόμους που συνεχίζουν να εντοπίζο-
νται οι μη συνεχιζόμενες διαγραμμίσεις των 
λωρίδων.
- Σε δρόμους με απότομες στροφές.
- Σε δρόμους που υπάρχουν αντικείμενα που 
κάνουν έντονη αντίθεση όπως σκιές, χιόνι, 
νερό, αυλακιές τροχών, συναρμογές ή γραμ-
μές που παραμένουν μετά από επισκευές 
των δρόμων. (Το σύστημα Ευφυούς Πρόλη-
ψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορί-
ας θα μπορούσε να εντοπίσει αυτά τα στοι-
χεία ως διαγραμμίσεις λωρίδων).
- Σε δρόμους όπου η λωρίδα κίνησης τέμνε-
ται ή διαχωρίζεται.
- Όταν η κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινή-
του δεν ευθυγραμμίζεται με την διαγράμμιση 
της λωρίδας.
- Όταν κινήστε πολύ κοντά στο προπορευόμε-
νο όχημα που εμποδίζει την κλίμακα ανίχνευ-
σης της μονάδας της κάμερας της λωρίδας.
- Όταν βροχή, χιόνι, βρωμιά ή αντικείμενα 
κολλάνε στο παρμπρίζ μπροστά από την μο-
νάδα της κάμερας της λωρίδας.
- Όταν οι προβολείς δεν είναι φωτεινοί λόγω 
βρωμιάς στους φακούς ή όταν η ρύθμιση δεν 
είναι σωστή.
-Όταν ισχυρό φως μπαίνει στην μονάδα της 
κάμερας της λωρίδας. (Για παράδειγμα, το 
φως χτυπάει κατευθείαν στο μπροστά μέρος 
του αυτοκινήτου στην ανατολή του ήλιου ή 
το ηλιοβασίλεμα.)



56 Ξεκίνημα και οδήγηση

- Όταν υπάρξει ξαφνική αλλαγή στην ένταση 
του φωτός. (Για παράδειγμα όταν το αυτοκί-
νητο μπει ή βγει από τούνελ ή κάτω από μία 
γέφυρα.)
- Ο υπερβολικός θόρυβος θα παρεμβληθεί 
στον ήχο του προειδοποιητικού βομβητή και 
ο βομβητής μπορεί να μην ακουστεί.
- Όταν υπερβαίνετε την ικανότητα φορτίου 
του αυτοκινήτου.
- Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν λειτουργεί το σύστημα Ευφυούς Πρόληψης 
Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας μπορεί 
να ακούσετε τον θόρυβο από την λειτουργία των 
φρένων. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι το 
σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας λειτουργεί κανονικά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΩΡΙ∆Α 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
Συνθήκη Α:
Η προειδοποίηση και οι λειτουργίες υποβοήθησης 
του συστήματος Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης 
από την Λωρίδα Κυκλοφορίας δεν είναι σχεδιασμέ-
νες να δουλέψουν στις ακόλουθες συνθήκες:

• Όταν έχετε σε λειτουργία τα φλας για την αλλα-
γή λωρίδας και αλλάζετε λωρίδα στην κατεύθυν-
ση που ανάβει το φλας. (Το σύστημα Ευφυούς 
Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλο-
φορίας θα απενεργοποιηθεί για περίπου 2 δευ-
τερόλεπτα από την στιγμή που σβήσει το φλας.)

• Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου χαμηλώσει 
κάτω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) για 
την Ευρώπη ή τα 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ) εκτός 
Ευρώπης.

Αφού σταματήσουν οι παραπάνω συνθήκες και πλη-
ρούνται πλέον οι συνθήκες λειτουργίας θα επανέλ-
θουν οι λειτουργίες προειδοποίησης και βοήθειας.

Συνθήκη Β:

Η λειτουργία βοήθειας του συστήματος Ευφυούς 
Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορί-
ας δεν είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί κάτω από 
τις εξής συνθήκες (η προειδοποίηση συνεχίζει να 
δουλεύει):

• Όταν πατάτε το πεντάλ του φρένου.
• Όταν γυρίζετε το τιμόνι όσο χρειάζεται για να 
αλλάξει λωρίδα το αυτοκίνητο.

• Όταν επιταχύνετε το αυτοκίνητο στην διάρκεια 
λειτουργίας του συστήματος Ευφυούς Πρόλη-
ψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας.

• Όταν λειτουργούν τα αλάρμ.
• Όταν οδηγείτε σε δρόμους με στροφές σε υψη-
λές ταχύτητες.

Αφού σταματήσουν οι παραπάνω συνθήκες και πλη-
ρούνται πλέον οι συνθήκες λειτουργίας θα επανέλ-
θει και η εφαρμογή των φρένων του συστήματος 
Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα 
Κυκλοφορίας.

Συνθήκη C:

Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, θα ηχήσει ένας 
βομβητής και το σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Από-
κλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας θα απενεργο-

ποιηθεί αυτόματα.

•  [Unavailable Slippery Road] (μη διαθέσιμο δρό-
μος που γλιστρά) :

Όταν λειτουργεί το ESP (εκτός από το Σύστημα 
Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS)) ή το ABS.

• [Currently not available] (προς το παρόν μη δια-
θέσιμο):

Όταν το σύστημα ESP είναι απενεργοποιημένο

 Όταν οι παραπάνω συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον, 
απενεργοποιήστε το σύστημα Ευφυούς Παρέμβα-
σης Λωρίδας (ILI). Πατήστε πάλι τον διακόπτη ILI 
για να ενεργοποιήσετε και πάλι το σύστημα Ευφυ-
ούς Παρέμβασης Λωρίδας (ILI) .

Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης λόγω 
υψηλής θερμοκρασίας:

Εάν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο κατευθείαν 
στον ήλιο και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας 
(πάνω από τους περίπου 400C (1040F)) και μετά 
ενεργοποιήσετε το σύστημα Ευφυούς Παρέμβασης 
Λωρίδας (ILI), το σύστημα Ευφυούς Παρέμβασης 
Λωρίδας (ILI) μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα 
και το ακόλουθο μήνυμα θα εμφανιστεί στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου: [Unavailable 
Camera Temperature High] (κάμερα μη διαθέσιμη 
υψηλή θερμοκρασία):και θα ηχήσει ένας βομβητής. 
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∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Όταν υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα ILI αυτό 
θα ακυρωθεί αυτόματα. Το ενδεικτικό ILI (πορτοκαλί) 
θα ανάψει, θα ηχήσει ένας βομβητής και θα εμφανι-
στεί το μήνυμα [System fault] (σφάλμα συστήματος) 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου. Εάν εμ-
φανιστεί το μήνυμα [System Fault] (σφάλμα συστή-
ματος) στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, 
βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλές σημείο, σβήστε 
και βάλτε πάλι μπροστά τον κινητήρα. Εάν το μήνυμα 
[System fault] συνεχίσει να εμφανίζεται στην Οθόνη 
Πληροφοριών Αυτοκινήτου, ζητήστε τον έλεγχο του 
συστήματος ILI από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Η μονάδα της κάμερας (1) για την λωρίδα κυκλοφο-
ρίας για το σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Απόκλι-
σης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας βρίσκεται πάνω 
από τον εσωτερικό καθρέπτη. Για να διατηρήσετε 
την σωστή λειτουργία του συστήματος Ευφυούς 

Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορί-
ας και να αποφύγετε δυσλειτουργία του, βεβαιωθεί-
τε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• ∆ιατηρείτε πάντα το παρμπρίζ καθαρό.

• Μην κολλάτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφανές 
υλικό) και μην τοποθετείτε αξεσουάρ κοντά 
στην μονάδα της κάμερας.

• Μην τοποθετείτε υλικά που κάνουν αντανάκλα-
ση, όπως λευκό χαρτί ή καθρέπτης, στο ταμπλό 
των οργάνων. Η αντανάκλαση του φωτός του 
ήλιου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ανί-
χνευσης της μονάδας της κάμερας.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από την μονάδα της κάμερας. Μην ακουμπάτε 
τον φακό της κάμερας ή βγάζετε την βίδα που 
βρίσκεται πάνω στην μονάδα της κάμερας. Εάν 
η κάμερα πάθει ζημιά λόγω ατυχήματος, απο-
τανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και 
οδηγίες για την σωστή χρήση του συστήματος 
Υποβοήθησης Λωρίδας Ανάγκης (ELA) θα μπο-
ρούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή 
θάνατος.

• Το Σύστημα ELA δεν θα στρίψει το αυτοκίνη-
το ή θα αποτρέψει την απώλεια του ελέγχου. 
Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμείνει σε 
εγρήγορση, να οδηγεί με ασφάλεια, να δια

NIC4018

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ 
ΛΩΡΙ∆ΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ELA) 
(όπου υπάρχει)

NIC4036
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τηρεί το αυτοκίνητο στην λωρίδα κίνησής 
του και να έχει πάντα τον έλεγχο του οχήμα-
τός του.

• Το Σύστημα ELA προορίζεται να δουλεύει σε 
όλους τους δρόμου με κατά ορισμένες δια-
γραμμίσεις ή άκρα του δρόμου, αλλά μπορεί 
να εντοπίσει το άκρο του δρόμου ή τις δια-
γραμμίσεις των λωρίδων σε συγκεκριμένες 
συνθήκες δρόμου, καιρού ή οδήγησης.

• Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητα 
εντοπισμού των ραντάρ και της κάμερας. 
∆εν θα εντοπιστεί κάθε κινούμενο αντικείμε-
νο ή όχημα. Να βασίζεστε πάντα στους δι-
κούς σας χειρισμούς για την αποφυγή ατυ-
χημάτων.

Το Σύστημα ELA θα ενεργοποιείται αυτόματα κάθε 
φορά που βάζετε μπροστά το σύστημα e-Power.

Η ευαισθησία του συστήματος ELA μπορεί να ρυθ-
μιστεί και η ρύθμιση αυτή διατηρείται έως ότου να 
την αλλάξει πάλι ο οδηγός.

Το Σύστημα ELA χρησιμοποιεί μία κάμερα πολλα-
πλών αισθητήρων (Β) που βρίσκεται πάνω από τον 
εσωτερικό καθρέπτη και παρακολουθεί τις δια-
γραμμίσεις της λωρίδας κίνησης και εντοπίζει άλλα 
οχήματα. Το σύστημα ELA χρησιμοποιεί επίσης αι-
σθητήρες ραντάρ (Α) που βρίσκονται στο μπροστά 
μέρος του αυτοκινήτου και (C) που βρίσκονται κο-
ντά στους πίσω προφυλακτήρες για να εντοπίσει 
άλλα οχήματα.

(1) Πλευρικό ενδεικτικό φως

(2) Ένδειξη ELA (στην οθόνη πληροφοριών αυτοκι-
νήτου)

(3) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ELA
Το Σύστημα ELA θα λειτουργήσει όταν το αυτοκίνη-

το κινείται στις ακόλουθες ταχύτητες και πάνω και 
μόνο όταν οι διαγραμμίσεις των λωρίδων ή το άκρο 
του δρόμου είναι εμφανών ορατά πάνω στον δρό-
μο:

• Για την Ευρώπη:

περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ)

• Εκτός Ευρώπης:

NSD1033
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περίπου 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ).

Το σύστημα ELA προειδοποιεί τον οδηγό όταν το 
αυτοκίνητο πλησιάζει το άκρο του δρόμου ή την συ-
νεχόμενη λευκή γραμμή, με μία ένδειξη στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου και δόνηση στο τι-
μόνι. Το σύστημα βοηθάει τον οδηγό να επαναφέρει 
το αυτοκίνητο στο οδόστρωμα εφαρμόζοντας τα 
φρένα στους αριστερούς ή τους δεξιούς τροχούς 
ξεχωριστά (για μία σύντομη χρονική περίοδο) στις 
ακόλουθες περιστάσεις:

• Το αυτοκίνητο πλησιάζει το άκρο του δρόμου, 
για παράδειγμα προς το ρείθρο ή το πεζοδρό-
μιο.

• Το αυτοκίνητο πλησιάζει μία συνεχόμενη γραμ-
μή σε διαγράμμιση μονής λωρίδας κυκλοφορί-
ας.

• Στις διπλανές λωρίδες έρχονται αντιθέτως κι-
νούμενα οχήματα. 

• Κάνετε προσπέραση οχημάτων στις διπλανές 
λωρίδες. Θα αναβοσβήσει και το πλευρικό 
φλας.

• Το σύστημα ILI (Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας) μπορεί να ενεργοποιηθεί 
για να παρέχει βοήθεια σε λωρίδες σε αυτοκινη-
τόδρομο / διπλό οδόστρωμα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ELA
(1) Προειδοποιητικό φως σβηστού ELA (στο ταμπλό 
των οργάνων)

(2) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(3) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

(4) Κουμπί συντόμευσης

1. Πατήστε το κουμπί συντόμευσης (4) στο τιμόνι.

2. Πατήστε το κουμπί κύλισης για να ενεργοποιήσε-
τε ή να απενεργοποιήσετε το ELA.

Ή

1. Πατήστε το κουμπί   έως ότου να εμ-
φανιστεί [Settings] στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης. 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε 
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το στοιχείο [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδη-
γό). Μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.
2. Επιλέξτε το [Lane] (λωρίδα) και πατήστε το κου-
μπί κύλισης.
3. Επιλέξτε [Emergency Lane] (λωρίδα ανάγκης) και 
πατήστε ο κουμπί κύλισης.
Όταν το σύστημα ELA είναι ανενεργό, ανάβει το 
προειδοποιητικό φως απενεργοποιημένου συστή-
ματος ELA.
Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη Πληροφοριών 
Αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-
στήρια».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Το σύστημα ELA θα ενεργοποιείται αυτόματα 
κάθε φορά που βάζετε μπροστά το σύστημα 
e-Power.

• Το Σύστημα Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) είναι μία πρόσθετη 
βοήθεια που μπορεί να ενεργοποιηθεί επιπλέ-
ον του ELA εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες 
δείτε το «Σύστημα Ευφυούς Πρόληψης Από-
κλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) 
(όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα 
και οδήγηση».

Ορίζοντας την ευαισθησία της λωρίδας
Μπορείτε να ορίσετε την ευαισθησία της λωρίδας 
χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων [Settings] 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη Πληροφοριών 
Αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-
στήρια».

1. Πατήστε το κουμπί   έως ότου να εμφα-
νιστεί [Settings] στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης. 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέ-
ξετε το στοιχείο [Driver Assistance] (βοήθεια 
στον οδηγό). Μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Επιλέξτε το υπομενού [Lane] (λωρίδα) και πατή-
στε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Lane Sensitivity] (ευαισθησία λωρίδας) 
και επιλέξτε από τα:

- Strong (δυνατή)

- Normal (κανονική)

- Mild (απαλή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η ρύθμιση ευαισθησίας θα διατηρηθεί ακόμη 
και εάν σβήσετε το σύστημα e-Power και το 
βάλετε πάλι μπροστά. Αυτή η ρύθμιση έχει επί-
σης εφαρμογή στο ILI και το LDW (όταν υπάρ-
χει και ELA).

• Ακόμη και εάν το σύστημα ELA απενεργοποιη-
θεί στο μενού ρυθμίσεων [Settings], το ELA θα 
ενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα όταν είναι 
ενεργό το σύστημα ILI ή το σύστημα Υποβοή-
θησης Τιμονιού (όπου υπάρχει).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ELA

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω είναι οι περιορισμοί του συστήματος 
ELA. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο 
σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτού του συ-

στήματος θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα ELA μπορεί να ενεργοποιηθεί 
εάν διασχίσετε μία συνεχόμενη διαγράμμιση 
λωρίδας χωρίς προηγουμένως να ενεργοποι-
ήσετε το φλας ή , για παράδειγμα, εάν μία 
ζώνη κατασκευής κατευθύνει την κίνηση 
κατά μήκος της διαγράμμισης της λωρίδας. 
Εάν συμβεί αυτό μπορεί να χρειαστεί να 
εφαρμόσετε διορθωτική στροφή του τιμονιού 
για να ολοκληρώσετε την αλλαγή λωρίδας.

• Επειδή το σύστημα ELA μπορεί να μην ενερ-
γοποιηθεί σε συνθήκες δρόμου, καιρού ή 
διαγράμμισης λωρίδων που περιγράφονται 
σε αυτό το κεφάλαιο, μπορεί να μην ενεργο-
ποιηθεί κάθε φορά που το αυτοκίνητό σας 
αρχίζει να φεύγει από την λωρίδα κυκλοφο-
ρίας του και να χρειαστεί να εφαρμόσετε δι-
ορθωτική στροφή του τιμονιού.

• Το σύστημα ELA δεν θα λειτουργήσει σε τα-
χύτητες κάτω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα 
(37 ΜΡΗ) για την Ευρώπη ή τα 70 χλμ/ώρα 
(45 ΜΡΗ) εκτός Ευρώπης.

• Όταν το σύστημα ELA εντοπίσει οχήματα 
που έρχονται αντίθετα σε διπλανές λωρίδες 
κυκλοφορίας, το σύστημα ELA δεν θα λει-
τουργήσει σε ταχύτητες πάνω από τα 120 
χλμ/ώρα (74 ΜΡΗ).

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σύστημα ELA κάτω 
από τις ακόλουθες συνθήκες, καθώς μπορεί 
να υπάρξει σοβαρό αντίκτυπο στην ασφά-
λεια του αυτοκινήτου με κίνδυνο ατυχήματος 
και τραυματισμό ή θάνατο.
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- Όταν οδηγείτε χωρίς τα κανονικά ελαστικά 
(για παράδειγμα φθορά ελαστικών, χαμηλή 
πίεση ελαστικών, τοποθέτηση ρεζέρβας, 
αλυσίδες χιονιού, τροχοί που δεν είναι οι 
στάνταρ). ∆είτε το «Τροχοί και ελαστικά» στο 
κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το μόνος 
σας».
- Όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με 
μη γνήσια εξαρτήματα φρένων και ανάρτη-
σης.
- Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο αυτοκίνητο.

• Το σύστημα ELA μπορεί να μην λειτουργήσει 
κανονικά στις ακόλουθες συνθήκες:
- Όταν ο καιρός δεν είναι καλός (βροχή, ομί-
χλη, χιόνι κλπ).
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους που γλιστρούν, 
όπως πάνω σε πάγο ή χιόνι.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με διαδοχικές 
στροφές ή που δεν είναι ομαλοί.
- Όταν υπάρχει κλείσιμο της λωρίδας λόγω 
έργων στον δρόμο.
- Όταν οδηγείτε σε μία παράκαμψη ή προσω-
ρινή λωρίδα.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου το πλάτος 
της λωρίδας είναι πολύ στενό.
- Σε δρόμους όπου υπάρχουν πολλαπλές πα-
ράλληλες διαγραμμίσεις των λωρίδων, που οι 
διαγραμμίσεις των λωρίδων έχουν ξεθωριά-
σει ή δεν είναι καθαρά βαμμένες, σε δια-
γραμμίσεις που δεν είναι οι στάνταρ ή που 
είναι καλυμμένες με νερό, βρωμιά, χιόνι κλπ.

- Σε δρόμους όπου το άκρο του δρόμου δεν 
είναι ξεκάθαρα ορατό.
- Σε δρόμους που συνεχίζουν να εντοπίζο-
νται οι μη συνεχιζόμενες διαγραμμίσεις των 
λωρίδων.
- Σε δρόμους με απότομες στροφές.
- Σε δρόμους που υπάρχουν αντικείμενα που 
κάνουν έντονη αντίθεση όπως σκιές, χιόνι, 
νερό, αυλακιές τροχών, συναρμογές ή γραμ-
μές που παραμένουν μετά από επισκευές 
των δρόμων. (Το σύστημα ELA θα μπορούσε 
να εντοπίσει αυτά τα στοιχεία ως διαγραμμί-
σεις λωρίδων).
- Σε δρόμους όπου η λωρίδα κίνησης τέμνε-
ται ή διαχωρίζεται.
- Όταν η κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινή-
του δεν ευθυγραμμίζεται με την διαγράμμιση 
της λωρίδας.
- Όταν κινήστε πολύ κοντά στο προπορευόμε-
νο όχημα που εμποδίζει την κλίμακα ανίχνευ-
σης της μονάδας της κάμερας της λωρίδας.
- Όταν βροχή, χιόνι, βρωμιά ή αντικείμενα 
κολλάνε στο παρμπρίζ μπροστά από την μο-
νάδα της κάμερας της λωρίδας.
- Όταν οι προβολείς δεν είναι φωτεινοί λόγω 
βρωμιάς στους φακούς ή όταν η ρύθμιση δεν 
είναι σωστή.
- Όταν ισχυρό φως μπαίνει στην μονάδα της 
κάμερας της λωρίδας. (Για παράδειγμα, το 
φως χτυπάει κατευθείαν στο μπροστά μέ-
ροςτου αυτοκινήτου στην ανατολή του ήλιου 
ή το ηλιοβασίλεμα.) 

- Όταν υπάρξει ξαφνική αλλαγή στην ένταση 
του φωτός. (Για παράδειγμα όταν το αυτοκί-
νητο μπει ή βγει από τούνελ ή κάτω από μία 
γέφυρα.)

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για την λειτουργία του συστήματος 
ELA για τον εντοπισμό κατά την προσπέραση. 
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο σύμ-
φωνα με τους περιορισμούς αυτού του συστή-
ματος θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα ELA δεν θα εντοπίσει όλα τα αυ-
τοκίνητα που προσπερνάτε κάτω από όλες 
τις συνθήκες.

• Οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μην είναι 
σε θέση να εντοπίσουν και να ενεργοποιή-
σουν το ELA όταν είναι παρόντα συγκεκριμέ-
να αντικείμενα όπως:
- Πεζοί, ποδήλατα, ζώα.
- Οχήματα όπως μοτοσυκλέτες, οχήματα χα-
μηλού ύψους, ή οχήματα με υψηλή απόστα-
ση από το έδαφος.
- Οχήματα που παραμένουν στην ζώνη εντο-
πισμού όταν επιταχύνετε από στάση.
- Ένα όχημα που μπαίνει σε μία διπλανή λω-
ρίδα με ταχύτητα περίπου ίδια με του οχήμα-
τός σας.
- Ένα όχημα που πλησιάζει γρήγορα από 
πίσω.
- Ένα όχημα που το όχημά σας προσπερνάει 
γρήγορα.



62 Ξεκίνημα και οδήγηση

- Ένα όχημα που περνάει γρήγορα από την 
ζώνη εντοπισμού.

• Η ζώνη εντοπισμού του ραντάρ είναι σχεδια-
σμένη με βάση το στάνταρ πλάτος μίας λωρί-
δας κυκλοφορίας. Όταν οδηγείτε σε πιο φαρ-
διά λωρίδα, οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να 
μην εντοπίσουν οχήματα στις διπλανές λωρί-
δες. Όταν οδηγείτε σε στενή λωρίδα οι αισθη-
τήρες ραντάρ μπορεί να εντοπίσουν οχήματα 
που κινούνται δύο λωρίδες πιο μακριά.

• Οι αισθητήρες ραντάρ είναι σχεδιασμένοι να 
αγνοούν τα περισσότερα στατικά αντικείμε-
να, ωστόσο αντικείμενα όπως οι μπαριέρες, 
τοίχοι, φυλλώματα και παρκαρισμένα οχήμα-
τα μπορεί να εντοπιστούν περιστασιακά. 
Αυτό είναι κανονική συνθήκη λειτουργίας.

• Οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να μειώσουν 
την ικανότητα του ραντάρ να εντοπίσει άλλα 
οχήματα:
- Κακός καιρός
- Νερό που ψεκάζεται από τα οχήματα στον 
δρόμο
- Πάγος / βρωμιά που έχει συσσωρευτεί στο 
όχημα

• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από δια-
φανές υλικό), αξεσουάρ ή πρόσθετο χρώμα 
βαφής κοντά στους αισθητήρες ραντάρ. Οι 
συνθήκες αυτές μπορεί να μειώσουν την ικα-
νότητα του ραντάρ να εντοπίσει άλλα οχήματα.

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για την λειτουργία του συστήματος

ELA για τον εντοπισμό των αντιθέτως κινούμε-
νων οχημάτων. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το αυ-
τοκίνητο σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτού 
του συστήματος θα μπορούσε να προκληθεί 
σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα ELA δεν θα εντοπίσει όλα τα αυ-
τοκίνητα που έρχονται αντίθετα κάτω από 
όλες τις συνθήκες.

• Τα ακόλουθα δεν εντοπίζονται ως αντιθέτως 
κινούμενα οχήματα:
- Πεζοί, ποδήλατα, ζώα.
- Οχήματα όπως μοτοσυκλέτες, οχήματα χα-
μηλού ύψους, ή οχήματα με υψηλή απόστα-
ση από το έδαφος.
- Παρκαρισμένα οχήματα ή Οχήματα Χαμη-
λής Ταχύτητας.
- Οχήματα που κινούνται αντίθετα στην ίδια 
λωρίδα κυκλοφορίας.

• Το σύστημα ELA μπορεί να μην λειτουργήσει 
σωστά ή να εντοπίσει τα αντιθέτως κινούμε-
να οχήματα στις ακόλουθες συνθήκες:
- Σε συνθήκες κακής ορατότητας (όπως βρο-
χή, χιόνι, ομίχλη, σκόνη στην ατμόσφαιρα, 
αμμοθύελλες, καπνός και εκτίναξη νερού 
από τα άλλα αυτοκίνητα).
- Εάν βρωμιά, πάγος, χιόνι ή ομίχλη ή άλλο 
υλικό καλύπτει την περιοχή του αισθητήρα 
του ραντάρ ή την περιοχή της κάμερας στο 
παρμπρίζ.
- Εάν δυνατό φως (για παράδειγμα το φως 
του ήλιου ή τα μεγάλα φώτα οχημάτων) μπαί

νουν στην μπροστινή κάμερα ή υπάρξει από-
τομη αλλαγή στην ένταση του φωτός (για πα-
ράδειγμα μπαίνετε σε τούνελ ή οδηγείτε ενώ 
πέφτουν αστραπές.
- Στο σκοτάδι ή σε συνθήκες χαμηλού φωτι-
σμού, όπως την νύχτα ή μέσα σε τούνελ, συ-
μπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου οι 
προβολείς του αυτοκινήτου σας είναι σβη-
στοί ή χαμηλοί ή που έχουν σβήσει τα πίσω 
φώτα του αυτοκινήτου σας.
- Όταν δεν είναι ευθυγραμμισμένη η κατεύ-
θυνση της κάμερας.
- Όταν οδηγείτε σε απότομη ανηφόρα, σε 
δρόμους με κλειστές στροφές και/ή σε δρό-
μους με σαμαράκια ή βρώμικους.
- Εάν υπάρχει παρεμβολή από άλλες πηγές 
ραντάρ.
- Όταν η θέση ή η κίνηση του αυτοκινήτου 
σας αλλάζει γρήγορα ή σημαντικά (για παρά-
δειγμα, αλλαγή λωρίδας, στροφή του αυτοκι-
νήτου, απότομος χειρισμός τιμονιού, απότο-
μη επιτάχυνση ή επιβράδυνση).
- Εάν το αυτοκίνητο μπροστά έχει ένα μονα-
δικό ή ασυνήθιστο σχήμα, εξαιρετικά χαμηλή 
ή ψηλή απόσταση από το έδαφος, ή ασυνή-
θιστο φορτίο ή εάν είναι στενό (για παρά-
δειγμα μοτοσυκλέτα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν λειτουργεί το σύστημα ELA μπορεί να ακού-
σετε τον θόρυβο από την λειτουργία των φρένων. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι το σύστημα 
ELA λειτουργεί κανονικά.
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ELA ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
Συνθήκη Α:

Η προειδοποίηση και οι λειτουργίες υποβοήθησης 
του συστήματος ELA δεν είναι σχεδιασμένες να 
δουλέψουν στις ακόλουθες συνθήκες:

• Όταν έχετε σε λειτουργία τα φλας για την αλλα-
γή λωρίδας και αλλάζετε λωρίδα στην κατεύθυν-
ση που ανάβει το φλας. (Το σύστημα ELA θα 
απενεργοποιηθεί για περίπου 2 δευτερόλεπτα 
από την στιγμή που σβήσει το φλας.) Αυτό δεν 
έχει εφαρμογή εάν εντοπιστεί αυτοκίνητο που 
κάνει προσπέραση.

• Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου χαμηλώσει 
κάτω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) για 
την Ευρώπη ή τα 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ) εκτός 
Ευρώπης.

• Όταν εντοπιστεί ένα όχημα που έρχεται αντίθε-
τα και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω 
από τα περίπου 120 χλμ/ώρα (74 ΜΡΗ).

Αφού σταματήσουν οι παραπάνω συνθήκες και πλη-
ρούνται πλέον οι συνθήκες λειτουργίας θα επανέλ-
θουν οι λειτουργίες προειδοποίησης και βοήθειας.

Συνθήκη Β:

Η λειτουργία βοήθειας του συστήματος ELA δεν εί-
ναι σχεδιασμένη να λειτουργεί κάτω από τις εξής 
συνθήκες (η προειδοποίηση συνεχίζει να δουλεύει):

• Όταν πατάτε το πεντάλ του φρένου.

• Όταν γυρίζετε το τιμόνι όσο χρειάζεται για να 
αλλάξει λωρίδα το αυτοκίνητο.

• Όταν επιταχύνετε το αυτοκίνητο στην διάρκεια 

λειτουργίας του συστήματος ELA.

• Όταν προκύψει προειδοποίηση προσέγγισης 
του Ευφυούς Cruise Control (ICC) (όπου υπάρ-
χει)

• Όταν λειτουργούν τα αλάρμ.

• Όταν οδηγείτε σε δρόμους με στροφές σε υψη-
λές ταχύτητες.

Αφού σταματήσουν οι παραπάνω συνθήκες και πλη-
ρούνται πλέον οι συνθήκες λειτουργίας θα επανέλ-
θει και η εφαρμογή των φρένων του συστήματος 
ELA.

Συνθήκη C:

Εάν το σύστημα ESP είναι απενεργοποιημένο, ανά-
βει το προειδοποιητικό φως του σβηστού συστήμα-
τος ELA, ηχεί ένας βομβητής και το σύσητμα ELA 
θα σβήσει αυτόματα.

Όταν το σύστημα ESP ενεργοποιηθεί και πάλι και 
πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες λειτουργίας, 
θα επανέλθει η εφαρμογή των φρένων του συστή-
ματος ELA.

Συνθήκη D:

Εάν εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου και το 
προειδοποιητικό φως ELA αναβοσβήνει στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου, το σύστημα ELA θα 
σβήσει αυτόματα:

• [Not Available Side radar obstructed] (Μη διαθέ-
σιμο, παρεμποδίζεται το πλευρικό ραντάρ): 
Όταν είναι μπλοκαρισμένο το πίσω ραντάρ. Να 
διατηρείτε πάντα την περιοχή κοντά στους αι-
σθητήρες του ραντάρ καθαρή.

• [Temporarily Disabled Front Radar Blocked]  
(Προσωρινά μη διαθέσιμο μπλοκαρισμένο μπρο-
στινό ραντάρ): όταν το μπροστινό ραντάρ είναι 
μπλοκαρισμένο. Να διατηρείτε πάντα την περιο-
χή κοντά στους αισθητήρες του ραντάρ καθαρή.

• [Not Available Front Camera Obstructed] (Μη δι-
αθέσιμο παρεμποδίζεται η μπροστινή κάμερα): 
Όταν η μπροστινή κάμερα είναι  μπλοκαρισμέ-
νη. Να διατηρείτε πάντα την περιοχή κοντά στην 
μπροστινή κάμερα καθαρή.

• Εάν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο κατευθεί-
αν στον ήλιο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασί-
ας (πάνω από τους περίπου 400C και μετά ενερ-
γοποιηθεί το σύστημα ELA, το σύστημα ELA 
μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα και να 
αναβοσβήσει το προειδοποιητικό φως ELA.

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ELA
Όταν το σύστημα ELA δεν λειτουργεί σωστά, θα 
ακυρωθεί αυτόματα. Θα ανάψει η ένδειξη ELA (πορ-
τοκαλί), θα εμφανιστεί το μήνυμα [System Fault] 
(σφάλμα συστήματος) στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου και θα ηχήσει ένας βομβητής. Εάν 
εμφανιστεί το μήνυμα [System Fault] (σφάλμα συ-
στήματος) στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλές σημείο, σβή-
στε το σύστημα e-Power και βάλτε το πάλι μπρο-
στά. Εάν το μήνυμα [System Fault] (σφάλμα συστή-
ματος) συνεχίσει να εμφανίζεται στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών του Αυτοκινήτου, ζητήστε τον έλεγχο του 
συστήματος ELA από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.



64 Ξεκίνημα και οδήγηση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο αισθητήρας του μπροστινού ραντάρ (Α) βρίσκεται 
στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Η κάμερα (Β) 
βρίσκεται στην επάνω πλευρά του παρμπρίζ. Για να 
διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του συστήματος 
ELA, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• Να διατηρείτε πάντα την περιοχή του αισθητήρα 
στο μπροστά μέρος του αυτοκινήτου και το παρ-
μπρίζ καθαρά.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 

από τους αισθητήρες (προφυλακτήρας, παρ-
μπρίζ).

• Μην καλύπτετε ή κολλάτε αυτοκόλλητα ή παρό-
μοια αντικείμενα στο μπροστινό μέρος του αυ-
τοκινήτου, κοντά στην περιοχή του αισθητήρα. 
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή δυ-
σλειτουργία.

• Μην προσαρτάτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά 
στην περιοχή του αισθητήρα του ραντάρ (προ-
στατευτικές μπάρες κλπ). Αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία.

• Μην τοποθετείτε υλικά που κάνουν αντανάκλαση, 
όπως ένα λευκό χαρτί ή καθρέπτης, στο ταμπλό 
των οργάνων. Η αντανάκλαση από το φως του 
ήλιου μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ικανό-
τητα εντοπισμού της μονάδας της κάμερας.

• Μην τροποποιείτε, βγάζετε ή βάφετε τον εμπρός 
μέρος του αυτοκινήτου κοντά στην περιοχή του 
αισθητήρα. Πριν τροποποιήσετε ή αποκαταστή-
σετε την περιοχή του αισθητήρα συνιστάται να 
επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Οι δύο πίσω αισθητήρες ραντάρ (C) για το σύστημα 
ELA βρίσκονται κοντά στον πίσω προφυλακτήρα. 
Να διατηρείτε πάντα την περιοχή κοντά στους αι-
σθητήρες ραντάρ καθαρή.

Οι αισθητήρες ραντάρ μπορεί να μπλοκάρουν από 
προσωρινές εξωτερικές συνθήκες όπως την εκτίνα-
ξη νερού, πάχνη ή ομίχλη. Η συνθήκη μπλοκαρίσμα-
τος μπορεί επίσης να προκληθεί από αντικείμενα 
όπως πάγος ή βρωμιά που εμποδίζουν τους αισθη-
τήρες ραντάρ.

NIC4036
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Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν τα αντικείμε-
να που εμποδίζουν την περιοχή γύρω από τους αι-
σθητήρες του ραντάρ.

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφανές 
υλικό) ή αξεσουάρ και μην προσθέτετε πρόσθετο 
χρώμα κοντά στους αισθητήρες ραντάρ.

Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στην περιοχή γύρω 
από τους αισθητήρες ραντάρ.

Συνιστάται να επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο ένα η 
περιοχή γύρω από τους αισθητήρες του ραντάρ 
έχει πάθει ζημιά λόγω πρόσκρουσης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Pro-
PILOT, δείτε το σχετικό τμήμα παρακάτω σε αυτό 
το βιβλίο για πληροφορίες για το σύστημα 
CRUISE CONTROL.

• ProPILOT: ∆είτε «ProPILOT (όπου υπάρχει)» 
παρακάτω.

Το σύστημα του cruise control σας επιτρέπει να 
οδηγείτε σε σταθερές ταχύτητες, χωρίς να πατάτε 
το πεντάλ του γκαζιού.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Το σύστημα του cruise control ΜΟΝΟ διατη-
ρεί μία σταθερή ταχύτητα του αυτοκινήτου, 
δεν αντικαθιστά τον οδηγό.

• Να τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και να 
μην ορίζετε την ταχύτητα πάνω από αυτά.

• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα cruise con-
trol όταν οδηγείτε στις ακόλουθες συνθήκες. 
Εάν το κάνετε, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο 
του αυτοκινήτου και να προκληθεί ατύχημα.
– Όταν δεν είναι δυνατόν να διατηρήσετε 
σταθερή την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

– Όταν οδηγείτε σε δρόμο με πολύ κίνηση.

– Όταν οδηγείτε σε δρόμο στον οποίο η 
κίνηση ποικίλει ως προς την ταχύτητα.

– Όταν οδηγείτε σε περιοχές με πολύ 
αέρα.

– Όταν οδηγείτε σε δρόμους με πολλές 
στροφές ή ορεινούς.

– Όταν οδηγείτε σε δρόμους που γλι-
στρούν (βροχή, χιόνι, πάγος κλπ).

Όταν είναι ανοικτό το cruise control δεν μπορεί να 
λειτουργήσει ο περιοριστής ταχύτητας.
Οι διακόπτες λειτουργίας του cruise control βρίσκο-
νται στο τιμόνι (δεξιά πλευρά).
Η κατάσταση λειτουργίας του cruise control εμφανί-
ζεται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ CRUISE CONTROL
• Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, το σύστημα cruise 

control ακυρώνεται αυτόματα. Ζητήστε τον έλεγχο 
του συστήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

• Για να προγραμματίσετε σωστά το σύστημα 
Cruise Control, ακολουθήστε τα βήματα όπως πε-
ριγράφονται στο «Λειτουργίες του συστήματος 
Cruise Control» πιο κάτω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CRUISE 
CONTROL

(1) ∆ιακόπτης <CANCEL> 

(A) ∆ιακόπτης <RES+>

(B) ∆ιακόπτης <SET->

(2) Κύριος διακόπτης ON/OFF περιοριστή ταχύτη-
τας (Για λεπτομέρειες δείτε το «Περιοριστής 
ταχύτητας (όπου υπάρχει)» πιο κάτω)

(3) Κύριος διακόπτης ON/OFF Cruise Control

Πριν ορίσετε ταχύτητα

CRUISE CONTROL (όπου 
υπάρχει)

ΝΑΑ2066
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Αφού ορίσετε ταχύτητα

(4) Σύμβολο Cruise Control

(5) Τιμή καθορισμένης ταχύτητας

Ενεργοποίηση του συστήματος Cruise 
Control
Πατήστε τον κύριο διακόπτη του cruise control (3). 
Το σύμβολο του cruise control (4) θα εμφανιστεί 
μαζί με την τιμή της ταχύτητας που είχε καθοριστεί 
τελευταία ( – – –) (5) στο επάνω μέρος της οθόνης 
πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Ρύθμιση της ταχύτητας οδήγησης
1. Επιταχύνετε το αυτοκίνητό σας έως την ταχύτη-
τα που θέλετε.

2. Πατήστε τον διακόπτη <SET-> (Β) και αφήστε 
τον.

3. Το σύμβολο cruise control (4) εμφανίζεται μαζί 
με την τιμή της καθορισμένης ταχύτητας (επιθυ-
μητή ταχύτητα οδήγησης) (5) στο επάνω μέρος 
της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου. 

4. Πάρτε το πόδι σας από το γκάζι.

Το αυτοκίνητό σας θα διατηρήσει την ταχύτητα που 
επιλέξατε.

Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι μικρότερη 
από την ελάχιστη ταχύτητα ρύθμισης, δεν θα είναι 
δυνατόν να ρυθμιστεί το σύστημα του cruise con-
trol.

Αλλαγή της ταχύτητας οδήγησης
Χρησιμοποιήστε μόνο μία από τις παρακάτω μεθό-
δους για να αλλάξετε την ταχύτητα οδήγησης.

• Επιβραδύνετε το αυτοκίνητο ως συνήθως, χρησι-
μοποιώντας το πεντάλ του φρένου. 

 Όταν το αυτοκίνητο φτάσει την ταχύτητα οδήγησης 
που θέλετε, πατήστε και αφήστε τον διακόπτη 
<SET-> (Β).

 Η τιμή της νέας καθορισμένης θα εμφανιστεί στην 
επάνω πλευρά της οθόνης πληροφοριών του αυ-
τοκινήτου.

• Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού.
 Όταν το αυτοκίνητο φτάσει την ταχύτητα οδήγησης 

που θέλετε, πατήστε και αφήστε τον διακόπτη 
<SET-> (Β).

 Η τιμή της νέας καθορισμένης θα εμφανιστεί στην 
επάνω πλευρά της οθόνης πληροφοριών του αυ-
τοκινήτου.

• Πατήστε και αφήστε τον διακόπτη RES+ (Α) για να 
αυξήσετε ή τον διακόπτη <SET-> (Β) για να μειώ-
σετε την καθορισμένη ταχύτητα σε βήματα του πε-
ρίπου 1 χλμ.ώρα.

 Η τιμή της νέας καθορισμένης θα εμφανιστεί στην 

επάνω πλευρά της οθόνης πληροφοριών του αυ-
τοκινήτου.

• Πατήστε επάνω και κρατήστε τον διακόπτη  
<RES+>     ή πατήστε κάτω και κρατήστε τον διακό-
πτη  <SET–>    . Η ταχύτητα του αυτοκινήτου θα αυ-
ξηθεί ή θα μειωθεί στη νέα καθορισμένη ταχύτη-
τα.  Η τιμή της νέας καθορισμένης θα εμφανιστεί 
στην επάνω πλευρά της Οθόνης Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου.

Για να προσπεράσετε ένα άλλο αυτοκίνητο
Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού για να επιταχύνετε. 
Όταν αφήσετε το γκάζι, το αυτοκίνητο θα επιστρέψει 
στην ταχύτητα που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως.

Η καθορισμένη τιμή ταχύτητας (5) θα αναβοσβήνει 
ως ότου το αυτοκίνητο επιστρέψει στην προηγου-
μένως καθορισμένη ταχύτητα.

Ακύρωση του συστήματος Cruise Control
Για να ακυρώσετε την ταχύτητα που είχε επιλεγεί, 
πατήστε τον διακόπτη <CANCEL> (1).  Το σύμβο-
λο του cruise control (4) και η τιμή της καθορισμέ-
νης ταχύτητας (5) εξαφανίζονται από το πάνω μέ-
ρος της οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου.

Επίσης, το σύστημα Cruise Control θα ακυρωθεί αυ-
τόματα, με ένα από τα ακόλουθα:
• Πατώντας το πεντάλ του φρένου.
• Πατώντας το πεντάλ του συμπλέκτη.
• Εάν το αυτοκίνητο επιβραδύνει περισσότερο από 

περίπου 12 χλμ/ώρα κάτω από την καθορισμένη 
ταχύτητα.

NSD1077
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Επαναφορά σε μία προηγούμενη 
καθορισμένη ταχύτητα
Εάν η ταχύτητα οδήγησης έχει ακυρωθεί, η τιμή της 
τελευταίας καθορισμένης ταχύτητας θα αποθηκευ-
τεί στην μνήμη του συστήματος cruise control. Η 
ταχύτητα αυτή οδήγησης μπορεί να ενεργοποιηθεί 
και πάλι, πατώντας τον διακόπτη RES (Α).

Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι μικρότερη 
από την ελάχιστη ταχύτητα ρύθμισης (δείτε τον 
πίνακα), δεν θα είναι δυνατό να επανέλθετε στην 
προηγούμενη ταχύτητα οδήγησης.

Για να σβήσετε το σύστημα cruise control
Το σύστημα του cruise control θα σβήσει όταν κάνε-
τε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

• Πατήσετε τον κύριο διακόπτη ON/OFF (3) του 
Cruise Control. Το σύμβολο Cruise Control (4) και 
η τιμή της καθορισμένης ταχύτητας (5) θα σβή-
σουν στην οθόνη των οργάνων.

• Πατήστε τον κύριο διακόπτη ON/OFF (2) του περι-
οριστή ταχύτητας. Οι πληροφορίες του συστήμα-
τος του cruise control στην οθόνη των οργάνων θα 
αντικατασταθούν με τις πληροφορίες του περιορι-
στή ταχύτητας. Για λεπτομέρειες δείτε το «Περιορι-
στής ταχύτητας» πιο κάτω.

• Όταν σταματήσετε το αυτοκίνητο και γυρίσετε τον 
διακόπτη της μίζας στην θέση OFF.

Σβήνοντας το σύστημα του cruise control θα σβη-
στεί και η μνήμη του συστήματος cruise control.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Pro-
PILOT, δείτε το ειδικό τμήμα του Περιοριστή Τα-
χύτητας του ProPILOT παρακάτω σε αυτό το βι-
βλίο.

Ο περιοριστής ταχύτητας σας επιτρέπει να ρυθμί-
σετε το όριο ταχύτητας του αυτοκινήτου που θέλε-
τε. Όταν ο περιοριστής ταχύτητας είναι ενεργοποι-
ημένος, ο οδηγός μπορεί να φρενάρει και να επιτα-
χύνει αλλά το αυτοκίνητο δεν θα υπερβεί το καθορι-
σμένο όριο.

Όταν το αυτοκίνητο φτάσει στην καθορισμένη τα-
χύτητα ή εάν το καθορισμένο όριο ταχύτητας είναι 
χαμηλότερο από την πραγματική ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου, το πεντάλ του γκαζιού δεν θα δουλεύει 
έως ότου η ταχύτητα του αυτοκινήτου να πέσει 
κάτω από καθορισμένο όριο ταχύτητας.

Όταν η πραγματική ταχύτητα του αυτοκινήτου 
υπερβεί την καθορισμένη ταχύτητα, θα ακουστεί 
μία ηχητική προειδοποίηση για λίγο αφού έχει γίνει 
υπέρβαση της καθορισμένης ταχύτητας και δεν 
έχει ανιχνευτεί παρέμβαση του οδηγού.

Όταν λειτουργεί ο περιοριστής ταχύτητας δεν μπο-
ρεί να λειτουργήσει το Cruise Control.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ο περιοριστής ταχύτητας δεν θα φρενάρει 
αυτόματα το αυτοκίνητο στο καθορισμένο 
όριο ταχύτητας.

• Να τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας. Μην κα-
θορίζετε την ταχύτητα πάνω από αυτά.

• Να επιβεβαιώνετε πάντα την κατάσταση 
ρύθμισης του περιοριστή ταχύτητας στον 
οθόνη των οργάνων.

• Όταν ο περιοριστής ταχύτητας είναι ρυθμι-
σμένος, αποφύγετε την απότομη επιτάχυν-
ση για να φτάσετε το καθορισμένο όριο, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα θα 
περιορίσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου 
σωστά.

• Όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετα πατάκια 
στο πάτωμα του αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε 
ότι έχουν ασφαλιστεί σωστά και ότι δεν μπο-
ρούν να εμπλακούν στο πεντάλ του γκαζιού. 
Τα πατάκια που δεν έχουν τοποθετηθεί σω-
στά στο αυτοκίνητο μπορεί να εμποδίσουν 
την σωστή λειτουργία του περιοριστή ταχύ-
τητας.

Οι διακόπτες λειτουργίας του περιοριστή ταχύτη-
τας βρίσκονται στο τιμόνι (δεξιά πλευρά).

Η κατάσταση λειτουργίας του περιοριστή ταχύτη-
τας εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου. Για λεπτομέρειες δείτε 
το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου» στο κε-
φάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(όπου υπάρχει)



68 Ξεκίνημα και οδήγηση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

(1) ∆ιακόπτης <CANCEL> 

(A) ∆ιακόπτης <RES+>

(B) ∆ιακόπτης <SET->

(2) Κύριος διακόπτης ON/OFF περιοριστή ταχύτη-
τας 

(3) Κύριος διακόπτης ON/OFF Cruise Control(Για 
λεπτομέρειες δείτε το «Cruise control (όπου 
υπάρχει)» πιο πριν ή το «Ευφυές Cruise Control 
(ICC) και Υποβοήθηση Τιμονιού (όπου υπάρχει) 
πιο κάτω)

Πριν οριστεί ταχύτητα

Αφού οριστεί ταχύτητα

(4) Σύμβολο περιοριστή ταχύτητας

(5) Τιμή καθορισμένης ταχύτητας

Ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον περιοριστή ταχύ-
τητας αφού έχετε βάλει μπροστά τον κινητήρα ή 
ενώ οδηγείτε.

Πατήστε τον κύριο διακόπτη του περιοριστή ταχύ-
τητας “ON/OFF” (2). 

Το σύμβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η 
τιμή της καθορισμένης ταχύτητας (5) θα ανάψουν 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Ρυθμίζοντας το όριο ταχύτητας
Πατήστε τον διακόπτη <SET-> (Β) προς τα κάτω

Ανάλογα με το μοντέλο

• Το όριο ταχύτητας θα οριστεί στην παρούσα ταχύ-
τητα. Όταν οδηγείτε με κάτω από τα 30 χλμ/ώρα 
(20 ΜΡΗ), ο περιοριστής ταχύτητας θα οριστεί 
στην ελάχιστη δυνατή ταχύτητα των 30 χλμ/ώρα 
(20 ΜΡΗ). 

• Θέστε το όριο ταχύτητας όταν οδηγείτε με πάνω 
από 30 χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ).

Όταν έχει καθοριστεί το όριο ταχύτητας, το σύμβο-
λο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η τιμή της κα-
θορισμένης ταχύτητας (5) θα γίνουν πράσινα.

Αλλάζοντας το όριο καθορισμένης 
ταχύτητας:
Χρησιμοποιείστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
λειτουργίες για να αλλάξετε ένα ενεργό το όριο τα-
χύτητας.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη RES (Α) προς 
τα επάνω ή τον διακόπτη <SET-> (Β) προς τα 
κάτω. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό η καθορισμέ-
νη ταχύτητα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 1 χλμ / 
ώρα.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη RES (Α) προς 
τα επάνω ή τον διακόπτη <SET-> (Β) προς τα 
κάτω. Η καθορισμένη ταχύτητα θα αυξηθεί ή θα 
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μειωθεί στο επόμενο πολλαπλάσιο των 5 χλμ/ώρα 
και μετά σε βήματα των 5 χλμ/ώρα.

Η τιμή της νέας καθορισμένης ταχύτητας (5) θα εμ-
φανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινή-
του.
Όταν η πραγματική ταχύτητα του αυτοκινήτου 
υπερβεί την καθορισμένη ταχύτητα, θα ακουστεί 
μία ηχητική προειδοποίηση για λίγο αφού έχει γίνει 
υπέρβαση της καθορισμένης ταχύτητας και δεν 
έχει ανιχνευτεί παρέμβαση του οδηγού.

Ακυρώνοντας το όριο ταχύτητας
Για να ακυρώσετε ένα καθορισμένο όριο ταχύτη-
τας, πατήστε τον διακόπτη <CANCEL> (1). Το 
σύμβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η τιμή 
καθορισμένης ταχύτητας (5) θα σβήσουν από την 
οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου.
Επίσης είναι δυνατό να προσπεράσετε τον περιορι-
στή ταχύτητας πατώντας τελείως το πεντάλ του 
γκαζιού πέρα από το σημείο αντίστασης.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Το αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει όταν 
ακυρωθεί ο περιοριστής ταχύτητας.

• Όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετα πατάκια 
στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά 
ασφαλισμένα και δεν μπορούν να εμποδί-
σουν την λειτουργία του πεντάλ του γκαζιού. 
Τα πατάκια που δεν ταιριάζουν στο αυτοκί-
νητο μπορεί να αποτρέψουν την σωστή λει-
τουργία του περιοριστή ταχύτητας.

Πατήστε τελείως το πεντάλ του γκαζιού πέρα από 
το σημείο αντίστασης. Ο περιοριστής ταχύτητας θα 

ανασταλεί για να σας επιτραπεί να οδηγήσετε πάνω 
από την καθορισμένη ταχύτητα. Η τιμή της καθορι-
σμένης ταχύτητας (5) θα αναβοσβήσει και θα ακου-
στεί έναν προειδοποιητικός βομβητής. Ο περιορι-
στής ταχύτητας θα επανέλθει αυτόματα όταν η τα-
χύτητα του αυτοκινήτου πέσει κάτω από το καθορι-
σμένο όριο.

Επαναφέροντας ένα προηγουμένως 
καθορισμένο όριο ταχύτητας
Εάν ένα καθορισμένο όριο ταχύτητας έχει ακυρω-
θεί, η τελευταία καθορισμένη ταχύτητα θα αποθη-
κευτεί στην μνήμη του περιοριστή ταχύτητας.

Το όριο ταχύτητας μπορεί να ενεργοποιηθεί και πάλι 
πατώντας τον διακόπτη RES (A) προς τα επάνω.

Εάν η παρούσα ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι με-
γαλύτερη από την ταχύτητα που είχε καθοριστεί 
πριν, το πεντάλ του γκαζιού δεν θα λειτουργήσει και 
η τιμή της καθορισμένης ταχύτητας (5) θα αναβο-
σβήσει έως ότου η ταχύτητα του αυτοκινήτου να 
πέσει κάτω από το καθορισμένο όριο ταχύτητας.

Όταν η πραγματική ταχύτητα του αυτοκινήτου 
υπερβεί την καθορισμένη ταχύτητα θα ακουστεί μία 
ηχητική προειδοποίηση για λίγη ώρα από την στιγ-
μή που έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας και εφό-
σον δεν έχει ανιχνευτεί παρέμβαση του οδηγού.

Κλείνοντας τον περιοριστή ταχύτητας
Το σύστημα του περιοριστή ταχύτητας θα κλείσει 
όταν κάνετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

• Πατήσετε τον κύριο διακόπτη “ON/OFF” (2). Το 
σύμβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η τιμή 

της καθορισμένης ταχύτητας (5) στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών Αυτοκινήτου θα σβήσουν.

• Πατήσετε τον κύριο διακόπτη “ON/OFF” του Cruise 
control (2). Οι πληροφορίες του περιοριστή ταχύ-
τητας στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου 
θα αντικατασταθούν από τις πληροφορίες του 
cruise control. Για λεπτομέρειες δείτε το “Cruise 
control (όπου υπάρχει)” πιο πριν ή το «ProPILOT 
(όπου υπάρχει)» παρακάτω.

• Όταν σταματήσετε το αυτοκίνητο και γυρίσετε τον 
διακόπτη της μίζας στην θέση off.

Κλείνοντας τον περιοριστή ταχύτητας θα διαγρα-
φεί η μνήμη των καθορισμένων ορίων ταχύτητας.

∆υσλειτουργία του περιοριστή ταχύτητας
Εάν ο περιοριστής ταχύτητας δεν λειτουργεί σωστά 
το σύμβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) στην 
οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου θα αναβοσβήνει.

Σβήστε τον περιοριστή ταχύτητας πατώντας τον 
κύριο διακόπτη “ON/OFF” (2) και ζητήστε τον έλεγ-
χο του συστήματος από εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με  
ProPILOT, δείτε το σχετικό τμήμα παρακάτω σε 
αυτό το βιβλίο για πληροφορίες για το σύστημα 
Ευφυούς Cruise Control (ICC).

• ProPILOT: ∆είτε «ProPILOT (όπου υπάρχει)» 
παρακάτω.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις προειδοποιή-
σεις και οδηγίες για την σωστή χρήση του συ-
στήματος ICC, θα μπορούσε να προκληθεί σο-
βαρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Το ICC δεν είναι μονάδα αποφυγής πρό-
σκρουσης ή προειδοποίησης. Προορίζεται 
για χρήση στον αυτοκινητόδρομο μόνο και 
όχι για περιοχές με μποτιλιάρισμα ή για οδή-
γηση στην πόλη. Εάν δεν πατήσετε τα φρέ-
να μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

• Το σύστημα ICC είναι μόνο μία βοήθεια 
στον οδηγό και δεν είναι μονάδα προειδο-
ποίησης ή αποφυγής σύγκρουσης. Είναι ευ-
θύνη του οδηγού να παραμένει σε εγρήγορ-
ση, να οδηγεί με ασφάλεια και να έχει διαρ-
κώς τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

• Να τηρείτε πάντα τα καθορισμένα όρια τα-
χύτητας και να μην καθορίζετε την ταχύτητα 
πάνω από αυτά.

• Να οδηγείτε πάντα προσεκτικά όταν χρησι-
μοποιείτε οποιαδήποτε λειτουργία του 
cruise control. ∆ιαβάστε και κατανοήστε το 
Βιβλίο Οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το 
cruise control. Για να αποφύγετε σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο, μην βασίζεστε στο 
σύστημα για να αποτραπούν ατυχήματα ή 
να ελέγξετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου 
σε καταστάσεις ανάγκης. Μην χρησιμοποι-
είτε το cruise control εάν οι συνθήκες του 
δρόμου και της κίνησης δεν είναι κατάλλη-
λες.

• Στην συμβατική (σταθερή ταχύτητα) λει-
τουργία cruise control, θα ηχήσει ένας προ-
ειδοποιητικός βομβητής για να σας προει-
δοποιήσει εάν είστε πολύ κοντά στο προπο-
ρευόμενο όχημα. Να δίνετε ιδιαίτερη προ-
σοχή στην απόσταση ανάμεσα στο αυτοκί-
νητό σας και το προπορευόμενο όχημα για 
να μην προκληθεί σύγκρουση.

Το σύστημα ICC θα διατηρήσει μία σταθερή καθο-
ρισμένη ταχύτητα ή θα διατηρήσει την καθορισμένη 
απόσταση από το προπορευόμενο όχημα έως την 
καθορισμένη ταχύτητα.

Το όχημα κινείται με την καθορισμένη ταχύτητα 
όταν ο δρόμος μπροστά σας είναι άδειος.

Το σύστημα ICC μπορεί να οριστεί σε μία ή δύο λει-
τουργίες του cruise control.

• Λειτουργία ελέγχου απόστασης ανάμεσα στα οχή-
ματα:

 Για την διατήρηση μίας επιλεγμένης απόστασης 
ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και το προπορευόμε-
νο όχημα έως την καθορισμένη ταχύτητα.

• Συμβατική (σταθερή ταχύτητα) λειτουργία του 
cruise control:

 Για την οδήγηση σε μία καθορισμένη ταχύτητα.
Το σύστημα ICC δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν 
είναι ενεργός ο περιοριστής ταχύτητας. Για περισ-
σότερες πληροφορίες δείτε το «Περιοριστής ταχύ-
τητας (όπου υπάρχει)» πιο πριν σε αυτό το κεφά-
λαιο.

(1) ∆ιακόπτης απόστασης:

Αλλάζει την απόσταση που ακολουθεί το 
αυτοκίνητό σας:

Μεγάλη –> Μέση –> Κοντινή –> Μεγάλη

(2) ∆ιακόπτης <RES+>:

Επαναφέρει την καθορισμένη ταχύτητα ή 
αυξάνει την ταχύτητα κατά διαστήματα

ΕΥΦΥΕΣ CRUISE CONTROL 
(ICC) (όπου υπάρχει)
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(3) ∆ιακόπτης <CANCEL>:

Απενεργοποιεί το σύστημα χωρίς να σβήσει την 
καθορισμένη ταχύτητα

(4) ∆ιακόπτης <SET->:

Ορίζει την ταχύτητα πλοήγησης που θέλετε, 
μειώνει την ταχύτητα κατά διαστήματα

(5) ∆ιακόπτης ICC ON/OFF

Κύριος διακόπτης για την ενεργοποίηση του 
συστήματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ CRUISE CONTROL
Πατήστε τον διακόπτη ICC ON/OFF (5) σύντομα για 
να επιλέξτε την λειτουργία του cruise control ελέγ-
χου απόστασης ανάμεσα στα οχήματα. 

Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη ICC ON/OFF 
(5) για να επιλέξετε την συμβατική (σταθερή ταχύ-
τητα) λειτουργία του cruise control. 

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ελέγχου, δεν 
μπορεί να αλλάξει σε άλλη λειτουργία του cruise 
control. Για να αλλάξετε την λειτουργία θα πρέπει 
να πατήσετε τον διακόπτη ICC ON/OFF (5) μία 
φορά για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Στην 
συνέχεια πατήστε το διακόπτη ICC ON/OFF (5) πάλι 
για να   ανοίξετε το σύστημα και να επιλέξτε εκ νέου 
την λειτουργία του cruise control που θέλετε.

Να επιβεβαιώνετε πάντα την ρύθμιση του συστήμα-
τος ICC στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ 
CRUISE CONTROL
Επιλέγοντας την λειτουργία ελέγχου της απόστα-
σης ανάμεσα στα οχήματα:

Για να επιλέξτε την λειτουργία ελέγχου της απόστα-
σης ανάμεσα στα οχήματα, πατήστε γρήγορα και 
αφήστε τον διακόπτη ICC ON/OFF.

Επιλέγοντας την συμβατική λειτουργία του cruise 
control (σταθερή ταχύτητα):

Για να επιλέξτε την συμβατική λειτουργία του cruise 
control (σταθερή ταχύτητα), πατήστε και κρατήστε 
τον διακόπτη ICC ON/OFF για περισσότερο από πε-
ρίπου 1,5 δευτερόλεπτο.

Για την συμβατική λειτουργία του cruise control 
(σταθερή ταχύτητα), δείτε το «Συμβατική (σταθερή 
ταχύτητα) λειτουργία του Cruise control» παρακάτω 
σε αυτό το κεφάλαιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Στην λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα 
στα οχήματα, το σύστημα ICC διατηρεί αυτόματα 
μία επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο 
όχημα, σύμφωνα με την ταχύτητα αυτού του αυτο-
κινήτου (έως και την καθορισμένη ταχύτητα), ή 
στην καθορισμένη ταχύτητα όταν ο δρόμος μπρο-
στά σας είναι ελεύθερος.

Το σύστημα προορίζεται για την ενίσχυση της λει-
τουργίας του αυτοκινήτου όταν ακολουθείτε ένα 
αυτοκίνητο που ταξιδεύει στην ίδια λωρίδα κυκλο-
φορίας και κατεύθυνση με εσάς.

Εάν ο αισθητήρας ραντάρ ανιχνεύσει ένα όχημα 
μπροστά σας που κινείται πιο αργά, το σύστημα θα 
μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου ώστε το αυ-
τοκίνητό σας να ακολουθεί το προπορευόμενο όχη-
μα στην επιλεγμένη απόσταση.

Το σύστημα ελέγχει αυτόματα το γκάζι και εφαρμό-
ζει τα φρένα (έως περίπου το 40% της ικανότητας 
πέδησης του αυτοκινήτου) εάν χρειάζεται.

Λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα στα 
οχήματα:

Η λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα στα 
οχήματα είναι σχεδιασμένη να διατηρεί μία επιλεγ-
μένη απόσταση και να μειώνει την ταχύτητα ώστε 
να ταιριάζει με αυτή του προπορευόμενου αυτοκι-
νήτου που κινείται πιο αργά, το σύστημα θα επιβρα-
δύνει το αυτοκίνητο όσο χρειάζεται. Ωστόσο το σύ-
στημα ICC μπορεί να εφαρμόσει μόνο έως το περί-
που 40% της συνολικής δύναμης πέδησης του αυ-
τοκινήτου. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται μόνο όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας επι-
τρέπουν στις ταχύτητες του αυτοκινήτου να διατη-
ρούνται σχετικά σταθερές ή όταν οι ταχύτητες του 
αυτοκινήτου αλλάζουν σταδιακά. Εάν ένα αυτοκίνη-
το κινείται στην λωρίδα κυκλοφορίας μπροστά ή 
εάν αυτοκίνητο που προπορεύεται επιβραδύνει 
γρήγορα, η απόσταση ανάμεσα στα οχήματα μπο-
ρεί να γίνει μικρότερη επειδή το σύστημα ICC δεν 
μπορεί να επιβραδύνει το αυτοκίνητό σας αρκετά 
γρήγορα. Εάν συμβεί αυτό, το σύστημα ICC θα ηχή-
σει έναν προειδοποιητικό βομβητή και θα αναβο-
σβήσει την ένδειξη του συστήματος για να ειδοποι-
ήσει τον οδηγό ότι πρέπει να κάνει την απαραίτητη 
ενέργεια.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα θα ακυρωθεί και θα ηχήσει ένας προ-
ειδοποιητικός βομβητής εάν η ταχύτητα πέσει 
κάτω από τα περίπου 30 χλμ/ώρα και δεν εντοπί-
ζεται αυτοκίνητο μπροστά.

• Η λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα 
στα οχήματα διατηρεί την ταχύτητα που έχει 
ορίσει ο οδηγός. Η κλίμακα της καθορισμένης 
ταχύτητας είναι ανάμεσα στα 30 και τα 170 χλμ/
ώρα (20 και 105 ΜΡΗ).

• Όταν υπάρχει προπορευόμενο όχημα η λειτουρ-
γία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα στα οχήμα-
τα ρυθμίζει την ταχύτητα για να διατηρήσει την 
απόσταση ανάμεσα στα αυτοκίνητα που έχει επι-
λεγεί από τον οδηγό. Η κλίμακα ρύθμισης της 
ταχύτητας είναι έως την καθορισμένη ταχύτητα. 
Εάν το προπορευόμενο αυτοκίνητο σταματήσει, 
το αυτοκίνητό σας επιβραδύνει για να σταματή-
σει κι αυτό, σύμφωνα με τους περιορισμούς του 
συστήματος. Το σύστημα θα ακυρωθεί όταν κρί-
νει ότι θα πρέπει να γίνει στάση με ένα προειδο-
ποιητικό βομβητή. Εάν απαιτείται πατήστε το πε-
ντάλ του φρένου για να κρατήσετε το αυτοκίνητο 
σταματημένο.

• Όταν το προπορευόμενο όχημα έχει βγει από 
την λωρίδα κυκλοφορίας του, η λειτουργία του 
ελέγχου της απόστασης ανάμεσα στα οχήματα 
επιταχύνει και διατηρεί την ταχύτητα του αυτο-
κινήτου σας έως την καθορισμένη ταχύτητα.

Να δίνετε προσοχή στον χειρισμό του αυτοκινήτου 
για να διατηρήσετε τον έλεγχό του όταν επιταχύνει 
στην καθορισμένη ταχύτητα.

Το σύστημα ICC δεν ελέγχει την ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου και δεν σας προειδοποιεί όταν πλησιάζε-
τε στατικά ή αργά κινούμενα οχήματα. Θα πρέπει 
να δώσετε προσοχή στην λειτουργία του αυτοκινή-
του για να διατηρήσετε την κατάλληλη απόσταση 
από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα όταν πλησιάζε-
τε θύρες διοδίων ή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το αυτοκίνητο μπορεί να μην διατηρήσει την καθο-
ρισμένη ταχύτητα σε δρόμους με συνεχόμενες 
στροφές ή σε ορεινούς δρόμους. Εάν συμβεί αυτό, 
θα πρέπει να ελέγξετε ο ίδιος την ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου.

Κανονικά, όταν ελέγχεται η απόσταση από το προ-
πορευόμενο όχημα το σύστημα αυτό αυτόματα επι-
ταχύνει ή επιβραδύνει το αυτοκίνητό σας σύμφωνα 
με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος. 
Πατήστε το γκάζι και επιταχύνετε το αυτοκίνητό 
σας όταν χρειάζεται για να αλλάξετε λωρίδα κυκλο-
φορίας. Πατήστε το πεντάλ του φρένου όταν απαι-
τείται επιβράδυνση για να διατηρήσετε μία ασφαλή 
απόσταση από το αυτοκίνητο μπροστά σας όταν 
αυτό φρενάρει απότομα ή όταν ένα αυτοκίνητο πα-
ρεμβληθεί μπροστά σας στην λωρίδα κυκλοφορίας. 
Να είστε πάντα σε εγρήγορση όταν χρησιμοποιείτε 
το σύστημα ICC.

∆ιακόπτες λειτουργίας ελέγχου της 
απόστασης ανάμεσα στα οχήματα:
Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται από ένα διακό-
πτη ICC ON/OFF και τέσσερεις διακόπτες ελέγχου 
που είναι όλοι τοποθετημένοι στο τιμόνι.
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1) ∆ιακόπτης απόστασης:

Αλλάζει την ακόλουθη απόσταση του αυτοκινήτου:

Μακρινή  Μεσαία  Κοντινή

2) ∆ιακόπτης <RES/+>:

Επαναφέρει την καθορισμένη ταχύτητα ή αυξάνει 
την ταχύτητα σταδιακά.

3) ∆ιακόπτης <CANCEL>:

Απενεργοποιεί το σύστημα ICC χωρίς να διαγράψει 
την καθορισμένη ταχύτητα.

4) ∆ιακόπτης <SET/->:

Ορίζει την επιθυμητή ταχύτητα οδήγησης και μειώ-
νει την ταχύτητα σταδιακά.

5) ∆ιακόπτης ICC ON/OFF

Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το σύστημα.

Οθόνη και ενδείξεις λειτουργίας ελέγχου 
απόστασης ανάμεσα στα αυτοκίνητα:

Η οθόνη βρίσκεται στην Οθόνη Πληροφοριών του 
Αυτοκινήτου

1) Ένδειξη ορισμού απόστασης

Εμφανίζει την επιλεγμένη απόσταση ανάμεσα στα 
αυτοκίνητα που έχει οριστεί με τον διακόπτη 
DISTANCE (απόσταση)..

2)  Ένδειξη εντοπισμού προπορευόμενου αυτοκινή-
του:

∆είχνει εάν εντοπίζει ένα αυτοκίνητο μπροστά 
σας (μόνο όταν το ICC είναι ενεργό).

3) Η ένδειξη αυτή εμφανίζει την κατάσταση του συ-
στήματος ICC χρησιμοποιώντας χρώμα.

• Σύστημα ICCΟΝ ένδειξη (γκρι):

ICC σε κατάσταση αναμονής.

• Σύστημα ICCΟΝένδειξη (πράσινο):

∆είχνει ότι ο. ICC είναι στοΟΝκαι ενεργό. ∆εί-
χνει ότι έχει καθοριστεί η ταχύτητα οδήγησης.

- Εμφανίζεται εικόνα πράσινου αυτοκινήτου: Εντο-
πίζεται προπορευόμενο όχημα.

- ∆εν εμφανίζεται εικόνα αυτοκινήτου: ∆εν εντοπίζε-
ται προπορευόμενο όχημα (Το αυτοκίνητό σας δια-
τηρεί την ταχύτητα που έχει επιλεγεί από τον οδηγό).

• Σύστημα ICCΟΝ ένδειξη (κίτρινο):

∆είχνει ότι υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα 
ICC.

4) Ένδειξη καθορισμένης ταχύτητας αυτοκινήτου:

∆είχνει την καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου.

• Πράσινο: ενεργό ICC

• Γκρι: ICC σε αναμονή

Ενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου 
απόστασης ανάμεσα στα οχήματα:

Για να ενεργοποιήσετε το cruise control, πατήστε 
γρήγορα και αφήστε τον διακόπτη ICC (A). Εμφανί-
ζεται η ένδειξη ανοικτού (ΟΝ) συστήματος ICC 
(γκρι) και η ένδειξη της καθορισμένης ταχύτητας 
του αυτοκινήτου (Β).

Για να ορίσετε την ταχύτητα οδήγησης, επιταχύνε-
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τε το αυτοκίνητό σας στην ταχύτητα που θέλετε, 
πατήστε τον διακόπτη <SET-> και αφήστε τον. (Το 
ενδεικτικό του συστήματος ICC και το ενδεικτικό 
της καθορισμένης ταχύτητας του αυτοκινήτου αλ-
λάζουν σε πράσινο). Πάρτε το πόδι σας από το πε-
ντάλ του γκαζιού. Το αυτοκίνητο θα διατηρήσει την 
καθορισμένη ταχύτητα ή την απόσταση που θέλετε 
από το προπορευόμενο όχημα.

Όταν πατήσετε τον διακόπτη <SET-> κάτω από τις 
ακόλουθες συνθήκες, το σύστημα δεν μπορεί να 
οριστεί και η ένδειξη καθορισμένης ταχύτητας του 
αυτοκινήτου θα αναβοσβήσει για περίπου 2 δευτε-
ρόλεπτα:

• Όταν κινήστε με κάτω από 30 χλμ/ώρα (20 
ΜΡΗ).

• Όταν έχετε βάλει τον επιλογέα ταχυτήτων στη 
Νεκρά (Ν).

• Όταν ο οδηγός πατάει το φρένο.

• Όταν έχετε δέσει το χειρόφρενο.

Όταν ο διακόπτης <SET-> πατηθεί κάτω από τις ακό-
λουθες συνθήκες, το σύστημα δεν μπορεί να οριστεί.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα:

• Όταν το σύστημα ESP είναι σβηστό (Για να χρη-
σιμοποιήσετε το σύστημα ICC, ενεργοποιήστε 
το σύστημα ESP. Πατήστε τον διακόπτη ICC 
ON/OFF για να κλείσετε το σύστημα ICC και 
επαναφέρετε το σύστημα ICC πατώντας πάλι 
τον διακόπτη ICC ON/OFF). Για περισσότερες 
πληροφορίες για το σύστημα ESP δείτε «Ηλε-
κτρικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP) (όπου υπάρ-
χει)» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

• Όταν το ESP (μαζί με το σύστημα ελέγχου πρό-
σφυσης) είναι σε λειτουργία.

• Όταν γλιστράει ένας τροχός (Για να χρησιμοποι-
ήσετε το σύστημα ICC βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί 
δεν γλιστράνε πλέον).

• Όταν παρεμποδίζεται το μπροστινό ραντάρ 
λόγω βρωμιάς ή άλλης παρεμβολής που μπλο-
κάρει τον αισθητήρα του ραντάρ.

Το σύστημα έχει οριστεί με το προπορευόμενο όχημα

Το σύστημα έχει οριστεί χωρίς προπορευόμενο όχημα

Ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, 
βασιζόμενος στις συνθήκες του δρόμου. Το σύστη-
μα ICC διατηρεί την καθορισμένη ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου, παρόμοια με το στάνταρ Cruise Control, 
για όσο διάστημα δεν ανιχνεύεται άλλο αυτοκίνητο 
να προπορεύεται στην λωρίδα.

Το σύστημα ICC εμφανίζει την καθορισμένη ταχύτη-
τα.

Ανίχνευση προπορευόμενου αυτοκινήτου

Όταν ανιχνευθεί ένα αυτοκίνητο μπροστά σας στην 
λωρίδα, το σύστημα ICC επιβραδύνει το αυτοκίνητο 
ελέγχοντας το γκάζι και εφαρμόζοντας τα φρένα 
ώστε να ταιριάζει η ταχύτητα του αυτοκινήτου σας 
με την ταχύτητα του βραδύτερου αυτοκινήτου που 
προπορεύεται. Στην συνέχεια το σύστημα ελέγχει 
την ταχύτητα του αυτοκινήτου βασιζόμενο στην τα-
χύτητα του προπορευόμενου αυτοκινήτου και συ-
ντηρώντας την απόσταση που έχει επιλέξει ο οδη-
γός. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Τα φώτα στοπ του αυτοκινήτου θα ανάψουν 
όταν το σύστημα ICC φρενάρει.

• Όταν λειτουργεί το φρένο, μπορεί να ακουστεί 
ένας θόρυβος. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Όταν το σύστημα ICC εντοπίσει ένα προπορευόμε-
νο όχημα, εμφανίζεται η ένδειξη εντοπισμού προπο-
ρευόμενου οχήματος ενώ η ένδειξη κατάστασης 
ελέγχου ταχύτητας (εικόνα αυτοκινήτου) ανάβει 
πράσινη.
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∆εν ανιχνεύεται αυτοκίνητο να προπορεύεται

Όταν δεν ανιχνεύεται πλέον κάποιο προπορευόμε-
νο αυτοκίνητο (2), το σύστημα ICC επιταχύνει στα-
διακά το αυτοκίνητό σας για να επαναφέρει την 
προηγουμένως καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου. Στην συνέχεια το σύστημα ICC διατηρεί την 
καθορισμένη ταχύτητα.

Όταν δεν ανιχνεύεται πλέον κάποιο προπορευόμε-
νο αυτοκίνητο, η σχετική ένδειξη σβήνει.

Εάν εμφανιστεί ένα αυτοκίνητο μπροστά σας στην 
διάρκεια της επιτάχυνσης για την καθορισμένη τα-
χύτητα, ή οποιαδήποτε στιγμή που το σύστημα ICC 
είναι σε λειτουργία, το σύστημα ελέγχει την από-
σταση από αυτό το αυτοκίνητο.

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι κάτω από 
τα περίπου 30 χιλιόμετρα την ώρα (20 ΜΡΗ), το σύ-
στημα θα ακυρωθεί.

Όταν προσπερνάτε άλλο αυτοκίνητο:

Ο οδηγός μπορεί να παραμερίσει το ICC πατώντας 
το γκάζι. Η ένδειξη  καθορισμένης ταχύτητας θα 
αναβοσβήσει όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου πε-

ράσει την καθορισμένη ταχύτητα. Η ένδειξη ανί-
χνευσης οχήματος θα σβήσει όταν η περιοχή μπρο-
στά από το αυτοκίνητό σας είναι ανοικτή. Όταν 
αφήσετε το πεντάλ, το αυτοκίνητο θα επιστρέψει 
στην προηγουμένως καθορισμένη ταχύτητα.

Αν και η ταχύτητα του αυτοκινήτου σας έχει καθορι-
στεί στο σύστημα ICC, μπορείτε να πατήσετε το 
πεντάλ του γκαζιού όταν χρειάζεται να επιταχύνετε 
το αυτοκίνητο πάρα πολύ γρήγορα.

Πώς να σβήσετε το σύστημα ICC:
Σβήστε τελείως το ICC πατώντας τον διακόπτη ICC 
ON/OFF. Η ένδειξη ICC θα σβήσει.

Πώς να αλλάξετε την καθορισμένη ταχύτητα 
του αυτοκινήτου
Για να ακυρώσετε την καθορισμένη ταχύτητα, 
χρησιμοποιήστε μία από αυτές τις μεθόδους:

• Πατήστε τον διακόπτη ακύρωσης <CANCEL>. 
Η ένδειξη καθορισμένης ταχύτητας αυτοκινήτου 
θα γίνει γκρι.

• Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου. Η έν-
δειξης καθορισμένης ταχύτητας αυτοκινήτου θα 
γίνει γκρι.

Για να ρυθμίσετε μία πιο γρήγορη ταχύτητα οδή-
γησης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω με-
θόδους:

• Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού. Όταν το αυτοκίνη-
το φτάσει την ταχύτητα που θέλετε, πατήστε και 
αφήστε τον διακόπτη <SET->.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <RES+>. 
Η καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου θα 

αυξηθεί κατά περίπου 10 χλμ/ώρα (5 MPH).

• Πατήστε και αφήστε γρήγορα τον διακόπτη 
<RES+>. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, η 
καθορισμένη ταχύτητα θα αυξάνεται κατά περί-
που 1 χλμ/ώρα (1MPH).

Για να ρυθμίσετε μία πιο αργή ταχύτητα οδήγη-
σης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθό-
δους:

• Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου. Όταν 
το αυτοκίνητο φτάσει την ταχύτητα που θέλετε, 
πατήστε και αφήστε τον διακόπτη <SET->.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <SET->. Η 
καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου θα μει-
ωθεί κατά περίπου 10 χλμ/ώρα (5 MPH).

• Πατήστε και αφήστε γρήγορα τον διακόπτη 
<SET->. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, η κα-
θορισμένη ταχύτητα θα μειώνεται κατά περίπου 
1 χλμ/ώρα (1 MPH).

Για να επαναφέρετε την καθορισμένη ταχύτητα 
μετά την ακύρωση του ICC, πατήστε και αφήστε 
τον διακόπτη <RES+>. Το αυτοκίνητο θα επανα-
φέρει την τελευταία καθορισμένη ταχύτητα οδήγη-
σης όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω 
από 30 χιλιόμετρα την ώρα (20 MPH).
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Πώς να αλλάξετε την καθορισμένη απόσταση 
από το προπορευόμενο αυτοκίνητο:

Η απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο 
μπορεί να επιλεγεί όταν το ICC είναι σε κατάσταση 
αναμονής ή όταν το ICC είναι ενεργό, ανάλογα με 
τις συνθήκες της κίνησης.

Κάθε φορά που πατάτε τον διακόπτη απόστασης 
( ), η καθορισμένη απόσταση θα αλλάζει σε με-
γάλη, μεσαία, μικρή και πάλι μεγάλη με αυτή την 
σειρά.

Απόσταση Ένδειξη Απόσταση κατά προσέγγιση 
στα 100 χλμ/ώρα (60 MPH) σε 
μέτρα (ft)

Μεγάλη 60 (200)

Μεσαία 45 (150)

Μικρή 30 (100)

• Η απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο 
θα αλλάξει ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση.

• Κάθε φορά που ανοίγετε το ICC με τον διακόπτη 
ICC ON/OFF, η απόσταση θα επιστρέψει στην 
«μεγάλη».

Προειδοποίηση προσέγγισης:

Εάν το αυτοκίνητό σας πλησιάζει το προπορευόμε-
νο όχημα λόγω απότομης επιβράδυνσης αυτού του 
αυτοκινήτου ή εάν παρεμβληθεί ένα άλλο αυτοκίνη-
το, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με τον βομ-
βητή και την ένδειξη του συστήματος ICC. Επιβρα-
δύνετε πατώντας το πεντάλ του φρένου για να δια-
τηρήσετε ασφαλή απόσταση του αυτοκινήτου εάν:

• Ηχήσει ο βομβητής.
• Αναβοσβήσει η ένδειξη ανίχνευσης αυτοκινήτου 

μπροστά.
Ο προειδοποιητικός βομβητής μπορεί να μην ηχή-
σει σε μερικές περιπτώσεις όταν υπάρχει μικρή 
απόσταση  ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Μερικά παρα-
δείγματα είναι:

• Όταν τα αυτοκίνητα κινούνται με την ίδια ταχύτητα 
και η απόσταση ανάμεσα στα αυτοκίνητα δεν αλ-
λάζει.

• Όταν το προπορευόμενο αυτοκίνητο κινείται γρη-
γορότερα και η απόσταση ανάμεσα στα αυτοκίνη-
τα αυξάνεται.

• Όταν ένα αυτοκίνητο παρεμβληθεί κοντά στο αυτο-
κίνητό σας.

Ο προειδοποιητικός βομβητής δεν θα ηχήσει στις 
παρακάτω περιπτώσεις:

• Όταν το αυτοκίνητό σας πλησιάζει αυτοκίνητα που 
παρκάρουν ή που κινούνται αργά.

• Όταν πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού και αυτό πα-
ραμερίζει το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο προειδοποιητικός βομβητής προσέγγισης μπο-
ρεί να μην ηχήσει και η ένδειξη του συστήματος 
μπορεί να αναβοσβήσει όταν ο αισθητήρας ICC 
ανιχνεύσει αντικείμενα στο πλάι του αυτοκινήτου 
ή στις άκρες του δρόμου. Αυτό μπορεί να κάνει το 
σύστημα ICC να επιβραδύνει ή να επιταχύνει το 
αυτοκίνητο. Ο αισθητήρας ICC μπορεί να ανι-
χνεύσει αυτά τα αντικείμενα όταν το αυτοκίνητο 
κινείται σε δρόμους με στροφές, σε στενούς δρό-
μους, σε ορεινούς δρόμους ή όταν μπαίνετε ή 
βγαίνετε σε καμπύλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
θα πρέπει να ελέγξετε ο ίδιος την κατάλληλη από-
σταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Επίσης, η ευαισθησία του αισθητήρα μπορεί να 
επηρεαστεί από την λειτουργία του αυτοκινήτου 
(χειρισμός του τιμονιού ή θέση οδήγησης στην λω-
ρίδα), ή την κίνηση ή την κατάσταση του αυτοκινή-
του (για παράδειγμα, εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο 
έχοντας κάποια ζημιά σε αυτό).

Επιτάχυνση όταν κάνετε προσπέραση (όπου 
υπάρχει):
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η λειτουργία επιτάχυνσης όταν κάνετε προσπέ-
ραση είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένες χώ-
ρες και για συγκεκριμένες εκδόσεις αυτοκινήτου.
Προσπέραση από την αριστερή πλευρά για χώρες 
όπου η κίνηση των οχημάτων γίνεται στην δεξιά 
πλευρά του δρόμου):
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Όταν το σύστημα ICC έχει εμπλακεί πάνω από τα 60 
χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) και ακολουθείτε ένα βραδύτερο 
αυτοκίνητο (κάτω από την καθορισμένη ταχύτητα 
του ICC) και το φλας ενεργοποιηθεί στην αριστερή 
πλευρά, το σύστημα ICC θα ξεκινήσει αυτόματα να 
επιταχύνει το αυτοκίνητο για να βοηθήσει να γίνει η 
προσπέραση από αριστερά και θα αρχίσει να μειώ-
νει την απόσταση από το άμεσα προπορευόμενο 
όχημα. Μόνο με το αριστερό φλας ενεργοποιείται 
αυτή η λειτουργία. Καθώς ο οδηγός στρίβει το αυ-
τοκίνητο και κινείται στην λωρίδα προσπέρασης, 
εάν δεν εντοπίζεται προπορευόμενο όχημα, το σύ-
στημα ICC θα συνεχίσει να επιταχύνει ως την καθο-
ρισμένη στο ICC ταχύτητα.

Εάν εντοπιστεί άλλο προπορευόμενο όχημα τότε το 
αυτοκίνητο θα επιταχύνει έως την ταχύτητα που θα 
μπορεί να ακολουθεί αυτό το όχημα. Εάν το όχημα 
δεν στρίψει στην αριστερή λωρίδα για να προσπε-
ράσει, η επιτάχυνση θα σταματήσει μετά από λίγη 
ώρα για να επανέλθετε στην ταχύτητα για να ακο-
λουθείτε το προπορευόμενο όχημα.

Η επιτάχυνση μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε 
στιγμή πατώντας το πεντάλ του φρένου ή τον δια-
κόπτη <CANCEL> στο τιμόνι.

Προσπέραση από την δεξιά πλευρά (για χώρες 
όπου τα αυτοκίνητα κινούνται στην αριστερή 
πλευρά του δρόμου):
Όταν το σύστημα ICC έχει εμπλακεί πάνω από τα 60 
χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) και ακολουθείτε ένα βραδύτερα 
κινούμενο όχημα (κάτω από την καθορισμένη ταχύ-
τητα του ICC) και ενεργοποιήσετε το δεξιό φλας, το 
σύστημα ICC θα αρχίσει αυτόματα να επιταχύνει το 
αυτοκίνητο για να μπορέσει να γίνει προσπέραση 

από τα δεξιά και θα αρχίσει να μειώνει την απόστα-
ση από το όχημα ακριβώς μπροστά σας. Μόνο το 
δεξιό φλας ενεργοποιεί αυτή την λειτουργία. Κα-
θώς ο οδηγός στρίβει το αυτοκίνητο και μετακινεί-
ται στην γραμμή προσπέρασης, εάν δεν εντοπιστεί 
προπορευόμενο όχημα το σύστημα ICC θα συνεχί-
σει να επιταχύνει έως ότου φτάσει την καθορισμένη 
στο ICC ταχύτητα.

Εάν εντοπιστεί άλλο προπορευόμενο όχημα τότε το 
αυτοκίνητο θα επιταχύνει έως την ταχύτητα που θα 
μπορεί να ακολουθεί αυτό το όχημα. Εάν το όχημα 
δεν στρίψει στην δεξιά λωρίδα για να προσπεράσει, 
η επιτάχυνση θα σταματήσει μετά από λίγη ώρα για 
να επανέλθετε στην ταχύτητα για να ακολουθείτε 
το προπορευόμενο όχημα.

Η επιτάχυνση μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε 
στιγμή πατώντας το πεντάλ του φρένου ή τον δια-
κόπτη <CANCEL> στο τιμόνι.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο σύ-
γκρουσης που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο, παρακαλούμε να έχετε 
υπόψη τα ακόλουθα:
• Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο με 
το αριστερό ή το δεξιό φλας και θα επιταχύ-
νει σύντομα το αυτοκίνητο ακόμη και εάν 
δεν γίνει αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας. 
Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει καταστά-
σεις για την μη προσπέραση όπως έξοδοι 
στην αριστερή ή την δεξιά πλευρά.

• Βεβαιωθείτε ότι όταν προσπερνάτε ένα

άλλο αυτοκίνητο η διπλανή λωρίδα είναι 
ελεύθερη πριν κάνετε την προσπέραση. 
Ξαφνικές αλλαγές που μπορεί να προκύ-
ψουν στην κυκλοφορία όταν κάνετε προ-
σπέραση γι’ αυτό θα πρέπει πάντα να στρί-
βετε ή να φρενάρετε μόνος σας και να μην 
βασίζεστε μόνο στο σύστημα.

Αυτόματη ακύρωση:

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ηχεί ένας βομβητής 
και ο έλεγχος ακυρώνεται αυτόματα.

• Όταν δεν εντοπίζεται το αυτοκίνητο μπροστά 
και το αυτοκίνητό σας κινείται με ταχύτητα κάτω 
από τα 25 χιλ/ώρα (15 ΜΡΗ).

• Όταν το σύστημα κρίνει ότι το αυτοκίνητο είναι 
σταματημένο.

• Όταν έχετε δέσει το χειρόφρενο.

• Όταν το σύστημα ESP είναι σβηστό.

• Όταν το ESP (μαζί με το σύστημα ελέγχου πρό-
σφυσης) είναι σε λειτουργία..

• Όταν η μέτρηση της απόστασης παρεμποδίζε-
ται λόγω προσκόλλησης βρωμιάς ή άλλου υλι-
κού στον αισθητήρα.

• Όταν ένας τροχός γλιστρά..

• Όταν το σήμα του ραντάρ διακόπτεται προσωρι-
νά

• Όταν ο επιλογέας συστήματος ελέγχου δεν εί-
ναι στην θέση D (οδήγηση).
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Περιορισμοί του συστήματος ελέγχου της 
απόστασης ανάμεσα στα οχήματα:

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί για την 
χρήση του συστήματος ICC. Εάν δεν χειριστεί-
τε το αυτοκίνητο σύμφωνα με αυτούς τους πε-
ριορισμούς θα μπορούσε να προκληθεί σοβα-
ρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα προορίζεται κυρίως για χρήση 
σε ευθύ, στεγνό ανοικτό δρόμο με ελαφριά 
κίνηση. ∆εν συνιστάται η χρήση του συστή-
ματος στην κίνηση της πόλης ή σε περιοχές 
με κυκλοφοριακή συμφόρηση.

• Το σύστημα αυτό δεν θα υιοθετήσει αυτόμα-
τα τις συνθήκες του δρόμου. Το σύστημα 
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κίνη-
ση με ομοιόμορφη ροή. Μην χρησιμοποιείτε 
το σύστημα σε δρόμους με κλειστές στρο-
φές, σε παγωμένους δρόμους, σε πυκνή 
βροχή ή σε ομίχλη.

• Επειδή υπάρχει όριο απόδοσης στην λει-
τουργία ελέγχου απόστασης, ποτέ μην βασί-
ζεστε μόνο στο σύστημα ICC. Αυτό το σύ-
στημα δεν διορθώνει την απροσεξία, την 
αφηρημένη οδήγηση και δεν μπορεί να 
υπερνικήσει την φτωχή ορατότητα στην 
βροχή, την ομίχλη ή άλλες άσχημες καιρικές 
συνθήκες. Ελαττώστε  την ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου πατώντας το πεντάλ του φρένου, 
ανάλογα με την απόσταση από το προπο-
ρευόμενο αυτοκίνητο και τις συνθήκες, 

ώστε να διατηρήσετε ασφαλή απόσταση 
ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

• Να δίνετε πάντα σημασία στην λειτουργία 
του αυτοκινήτου και να είστε έτοιμος να 
ελέγξετε ο ίδιος την κατάλληλη απόσταση. Η 
λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμε-
σα στα οχήματα του συστήματος ICC μπο-
ρεί να μην καταφέρει να διατηρήσει την επι-
λεγμένη απόσταση ανάμεσα στα οχήματα 
(απόσταση από προπορευόμενο όχημα) ή 
την επιλεγμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου 
κάτω από ορισμένες περιστάσεις.

• Το σύστημα μπορεί να μην ανιχνεύσει το αυ-
τοκίνητο μπροστά σας σε συγκεκριμένες 
καιρικές συνθήκες και συνθήκες του δρό-
μου. Για να αποφύγετε ατυχήματα, ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε το σύστημα ICC στις ακό-
λουθες συνθήκες:
- Σε δρόμους που υπάρχει πυκνή κίνηση ή 
κλειστές στροφές.
- Σε επιφάνειες δρόμου που γλιστρούν, 
όπως σε πάγο ή χιόνι κλπ.
- Όταν ο καιρός είναι κακός (βροχή, ομίχλη, 
χιόνι κλπ).
- Όταν βροχή, χιόνι ή βρωμιά κολλούν στον 
αισθητήρα του συστήματος.
- Σε απότομες κατηφόρες (το αυτοκίνητο μπο-
ρεί να πάει πάνω από την ορισμένη ταχύτητα 
και το συχνό φρενάρισμα μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των φρένων).
- Σε διαδοχικούς ανηφορικούς και κατηφορι-
κούς δρόμους.

- Όταν οι συνθήκες της κίνησης κάνουν δύ-
σκολη την διατήρηση κατάλληλης απόστα-
σης ανάμεσα στα αυτοκίνητα λόγω συχνής 
επιβράδυνσης ή επιτάχυνσης.
- Παρεμβολή από άλλες πηγές ραντάρ.

• Σε ορισμένες συνθήκες του δρόμου και της 
κίνησης, ένα αυτοκίνητο ή αντικείμενο μπο-
ρεί απροσδόκητα να μπει μέσα στην ζώνη 
εντοπισμού του αισθητήρα και να προκαλέ-
σει αυτόματο φρενάρισμα. Μπορεί να χρεια-
στεί να ελέγξετε την απόσταση από τα άλλα 
αυτοκίνητα με την χρήση του πεντάλ του γκα-
ζιού. Να είστε πάντα σε εγρήγορση και να 
αποφύγετε την χρήση του συστήματος ICC 
όταν δεν συνιστάται σε αυτό το κεφάλαιο.

• Μην χρησιμοποιείτε το ICC όταν ρυμουλκεί-
τε τρέιλερ ή άλλο όχημα.

Ο αισθητήρας ραντάρ δεν θα εντοπίσει τα ακόλου-
θα αντικείμενα:

• Σταματημένα και αργά κινούμενα οχήματα.
• Πεζούς ή αντικείμενα στον δρόμο.
• Αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα στην ίδια λωρί-

δα κυκλοφορίας.
• Μοτοσυκλέτες που κινούνται στην άκρη της λωρί-

δας κυκλοφορίας.
Ο αισθητήρας γενικά εντοπίζει τα σήματα που επι-
στρέφονται από τα προπορευόμενα οχήματα. Για 
τον λόγο αυτό εάν ο αισθητήρας δεν μπορεί να 
εντοπίσει την αντανάκλαση από το προπορευόμενο 
όχημα, το σύστημα ICC μπορεί να μην διατηρήσει 
την επιλεγμένη απόσταση.
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Οι παρακάτω είναι ορισμένες συνθήκες στις οποίες 
ο αισθητήρας δεν μπορεί να εντοπίσει τα σήματα:

• Όταν το χιόνι ή το νερό που ψεκάζεται από τα κι-
νούμενα αυτοκίνητα μειώνει την ορατότητα του αι-
σθητήρα.

• Όταν έχει φορτωθεί υπερβολικά βαρύ φορτίο στο 
πίσω κάθισμα ή το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου 
σας.

• Όταν το αυτοκίνητό σας ρυμουλκεί τρέιλερ κλπ.
Το σύστημα ICC είναι σχεδιασμένο να ελέγχει αυτό-
ματα την λειτουργία του αισθητήρα μέσα στα όρια 
των περιορισμών του συστήματος. Όταν ο αισθητή-
ρας είναι καλυμμένος με βρωμιά ή παρεμποδίζεται, 
το σύστημα θα ακυρωθεί αυτόματα. Εάν ο αισθητή-
ρας είναι καλυμμένος με πάγο, διαφανή ή ημιδιαφα-
νή σακούλα βινυλίου κλπ, το σύστημα ICC μπορεί 
να μην την τις εντοπίσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα στα 
οχήματα μπορεί να μην ακυρωθεί και μπορεί να μην 
είναι σε θέση να διατηρήσει την επιλεγμένη από-
σταση από το προπορευόμενο όχημα. Βεβαιωθείτε 
ότι ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα.

Η ζώνη εντοπισμού του αισθητήρα ραντάρ είναι πε-
ριορισμένη. Ένα προπορευόμενο όχημα θα πρέπει 
να είναι μέσα στην ζώνη εντοπισμού για να διατηρή-
σει η λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα 
στα οχήματα την επιλεγμένη απόσταση από αυτό.

Ένα προπορευόμενο όχημα μπορεί να κινηθεί έξω 
από την ζώνη εντοπισμού λόγω της θέσης του μέσα 
στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας. Οι μοτοσυκλέτες 
μπορεί να μην εντοπίζονται στην ίδια λωρίδα κυκλο-
φορίας μπροστά.
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Όταν οδηγείτε σε ορισμένους δρόμους, όπως είναι 
δρόμοι με συνεχείς στροφές, ορεινούς, με καμπύ-
λες, στενούς ή δρόμους υπό κατασκευή, ο αισθητή-
ρας ραντάρ μπορεί να εντοπίζει αυτοκίνητα σε δια-
φορετική λωρίδα κυκλοφορίας ή μπορεί προσωρινά 
να μην εντοπίζει ένα όχημα που προπορεύεται. 
Αυτό μπορεί να κάνει το σύστημα ICC να επιβραδύ-
νει ή να επιταχύνει το αυτοκίνητο.

Ο εντοπισμός των αυτοκινήτων μπορεί επίσης να 
επηρεαστεί από την λειτουργία του αυτοκινήτου (χει-
ρισμός του τιμονιού ή θέση κίνησης στην λωρίδα 
κυκλοφορίας κλπ), ή τις συνθήκες του αυτοκινήτου.

Σύστημα προσωρινά μη διαθέσιμο:

Οι ακόλουθες είναι οι συνθήκες στις οποίες το σύ-
στημα ICC μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσι-
μο. Σε αυτές τις περιστάσεις, το σύστημα ICC μπο-
ρεί να μην ακυρωθεί αλλά και να  μην είναι σε θέση 
να διατηρήσει την επιλεγμένη απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα.

Συνθήκη Α:

Το σύστημα ICC ακυρώνεται αυτόματα στις συνθή-

κες που περιγράφονται παρακάτω. Ο βομβητής θα 
ηχήσει και το σύστημα δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί.

• Όταν το ESP είναι κλειστό.

• Όταν το ESP (συμπεριλαμβανομένου του συ-
στήματος ελέγχου πρόσφυσης) είναι σε λει-
τουργία.

• Όταν το αυτοκίνητό σας κινείται με ταχύτητα 
κάτω από τα 30 χλμ/ώρα (15 ΜΡΗ).

• Όταν είναι δεμένο το χειρόφρενο.

• Όταν ένας τροχός γλιστρά.

• Όταν διακόπτεται προσωρινά το σήμα του ρα-
ντάρ.

• Όταν ο επιλογέας συστήματος ελέγχου δεν εί-
ναι στην θέση D (οδήγηση).

• Όταν οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοικτή.

• Όταν το μπροστινό ραντάρ εμποδίζεται από 
βρωμιά ή άλλο μπλοκάρισμα του αισθητήρα του 
ραντάρ.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω 
έχουν πάψει να ισχύουν, πατήστε τον διακόπτη 
<RES+> για να επαναφέρετε την χρήση του συ-
στήματος ICC.

Συνθήκη Β:

Ο βομβητής ηχεί και το προειδοποιητικό μήνυμα 
[Not Available Front Radar Blocked] (μη διαθέσιμο, 
μπλοκαρισμένο μπροστινό ραντάρ) θα εμφανιστεί 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

• Όταν η περιοχή του αισθητήρα του ραντάρ είναι 
καλυμμένη με βρωμιά ή παρεμποδίζεται, καθιστώ-
ντας αδύνατο τον εντοπισμό ενός προπορευόμε-
νου αυτοκινήτου, το σύστημα ICC ακυρώνεται αυ-
τόματα.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα, παρκά-
ρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και σβήστε 
το σύστημα e-Power. Όταν το σήμα του ραντάρ δι-
ακόπτεται προσωρινά, καθαρίστε την περιοχή του 
αισθητήρα και βάλτε πάλι μπροστά το σύστημα 
e-Power. Το σύστημα θα χρειαστεί λίγη ώρα για να 
εντοπίσει ότι η περιοχή του αισθητήρα είναι τώρα 
καθαρή. Εάν το προειδοποιητικό μήνυμα συνεχίσει 
να εμφανίζεται, ζητήστε τον έλεγχο του συστήμα-
τος ICC από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο.

• Όταν οδηγείτε σε δρόμους οι οποίοι είναι περι-
ορισμένοι λόγω κατασκευών ή κτηρίων (για πα-
ράδειγμα, μακριές γέφυρες, έρημοι, χιονισμένα 
πεδία, οδήγηση δίπλα σε ψηλούς τοίχους), το 
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σύστημα μπορεί να ανάψει την προειδοποίησή 
του ICC (κίτρινο) και να εμφανίσει το μήνυμα 
[Not Available Front Radar Blocked] (μη διαθέσι-
μο, μπλοκαρισμένο μπροστινό ραντάρ).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω δεν 
υπάρχουν πλέον, ενεργοποιήστε πάλι το ICC για να 
χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

∆υσλειτουργία του συστήματος ICC
Εάν το σύστημα ICC δεν λειτουργεί σωστά, θα σβή-
σει αυτόματα, θα ηχήσει ένας βομβητής, μία προει-
δοποίηση θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών 
αυτοκινήτου και η προειδοποίηση κατάστασης 
ελέγχου ταχύτητας (κίτρινη) θα ανάψει.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση σταματήστε το 
αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο. Σβήστε το σύστημα 
e-Power, βάλτε το πάλι μπροστά και ορίστε πάλι το 
σύστημα ICC. Εάν δεν είναι δυνατό να ορίσετε το 
σύστημα ICC ή η προειδοποίηση παραμένει αναμ-
μένη, μπορεί να είναι μία δυσλειτουργία του συστή-
ματος ICC. Αν και μπορείτε να συνεχίσετε την κανο-
νική οδήγηση, το σύστημα ICC θα πρέπει να ελεγ-
χθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένος συνεργείο.

Συντήρηση του συστήματος:

Ο αισθητήρας του συστήματος ICC βρίσκεται στο 
μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου (Α).

Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του ICC, 
βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• ∆ιατηρείτε την περιοχή του αισθητήρα πάντα 
καθαρή.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από τον αισθητήρα.

• Μην καλύπτετε ή κολλάτε αυτοκόλλητα ή παρό-
μοια αντικείμενα κοντά στην περιοχή του αισθη-
τήρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αστοχία ή 
δυσλειτουργία.

• Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά 
στην περιοχή του αισθητήρα (διακοσμητικά 
κλπ). Αυτό μπορεί να προκαλέσει αστοχία ή δυ-
σλειτουργία.

Για τους αριθμούς έγκρισης των ραδιοσυχνοτήτων 
και πληροφορίες δείτε το «Έγκριση ραδιοσυχνοτή-
των» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές Πληροφορίες».

Ο αισθητήρας της κάμερας βρίσκεται πάνω από τον 
εσωτερικό καθρέπτη.

Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία των συ-
στημάτων και να αποτρέψετε την δυσλειτουργία 
τους, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• ∆ιατηρείτε το παρμπρίζ πάντα καθαρό.

• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφα-
νές υλικό) και μην τοποθετείτε αξεσουάρ κοντά 
στην μονάδα της κάμερας.

• Μην τοποθετείτε ανακλαστικά υλικά, όπως λευ-
κό χαρτί ή καθρέπτη, πάνω στο ταμπλό των ορ-
γάνων. Η αντανάκλαση από το φως του ήλιου 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα 
των καμερών για να εντοπίζουν τις διαγραμμί-
σεις των λωρίδων κυκλοφορίας.

• Μην χτυπάτε και μην κάνετε ζημιά στις περιοχές 
γύρω από την μονάδα της κάμερας. Μην ακου-
μπάτε τους φακούς της κάμερας και μην αφαι-
ρείτε την βίδα που είναι τοποθετημένη στην μο-
νάδα της κάμερας.

Εάν η μονάδα της κάμερας έχει πάθει ζημιά λόγω 
ατυχήματος, ζητήστε τον έλεγχό της από εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. 
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Σύνδεση ορίου ταχύτητας – ICC (όπου 
υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για την Σύνδεση Ορίου Ταχύτητας. 
Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με 
αυτούς τους περιορισμούς του συστήματος θα 
μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος:
• Είναι ευθύνη του οδηγού να επιλέξει την κα-
τάλληλη ταχύτητα, να ακολουθήσει τον κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας και να παρατηρεί 
τους άλλους χρήστες του δρόμου.

• Η Σύνδεση του Ορίου Ταχύτητας μπορεί να 
μην λειτουργήσει σωστά και να μην εφαρμο-
στεί το πραγματικό όριο ταχύτητας στην 
ορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου σε όλες 
τις συνθήκες. Ο οδηγός θα πρέπει να ελέγ-
ξει την ταχύτητα του αυτοκινήτου με το χέρι.
Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα:
- Όταν το σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδας 
Κυκλοφορίας (TSR) δεν λειτουργεί σωστά ή 
είναι κλειστό. (∆είτε το «Αναγνώριση Πινακί-
δας Κυκλοφορίας (όπου υπάρχει) πιο πριν 
σε αυτό το κεφάλαιο).
- Όταν οδηγείτε σε μία περιοχή με κοντι-
νούς παράλληλους δρόμους (για παράδειγ-
μα αυτοκινητόδρομος με παράλληλο βοηθη-
τικό δρόμο).
- Όταν οδηγείτε σε μία περιοχή όπου η κάθε

λωρίδα έχει πινακίδα διαφορετικού ορίου 
ταχύτητας.
- Όταν οδηγείτε σε δρόμο υπό κατασκευή ή 
σε μία ζώνη κατασκευών.
- Όταν υποδεικνύεται πινακίδα τέλους ορί-
ου ταχύτητας.

• Όταν η μονάδα μέτρησης ταχύτητας που 
έχει επιλεγεί στην ρύθμιση οθόνης [Display 
Settings] είναι διαφορετική από την μονάδα 
μέτρησης ταχύτητα στην πινακίδα κυκλοφο-
ρίας.

Όταν το ICC είναι ενεργό και εντοπίσει αλλαγή στο 
όριο ταχύτητας, το νέο όριο ταχύτητας υποδεικνύε-
ται και μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι στην καθο-
ρισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

Η Σύνδεση του Ορίου Ταχύτητας λειτουργεί:

• Όταν το εντοπισμένο όριο ταχύτητας είναι 30 
χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ) ή παραπάνω.

• Το [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου ταχύτη-
τας) είναι ενεργοποιημένο στην Οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Στις παρακάτω περιπτώσεις η Σύνδεση Ορίου 
Ταχύτητας δεν θα λειτουργήσει:

- Όταν εντοπιστεί μία αύξηση στην καθορισμέ-
νη ταχύτητα αλλά η καθορισμένη ταχύτητα του 
αυτοκινήτου είναι ήδη μεγαλύτερη από το νέο 
όριο ταχύτητας.

- Όταν εντοπιστεί μία μείωση στην καθορισμέ-
νη ταχύτητα αλλά η καθορισμένη ταχύτητα του 

αυτοκινήτου είναι ήδη χαμηλότερη από το νέο 
όριο ταχύτητας.

Οθόνη συστήματος και ενδείξεις:

Παράδειγμα

1. Ένδειξη εντοπισμένου ορίου ταχύτητας

Εμφανίζει το όριο ταχύτητας που εντοπίζεται αυτή 
την στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
«Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλοφορίας (όπου υπάρ-
χει)» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο.

2. Ένδειξη εφαρμοσμένου ορίου ταχύτητας (πράσι-
νο πλαίσιο)

Εμφανίζει το εντοπισμένο όριο ταχύτητας που μπο-
ρεί να εφαρμοστεί στην καθορισμένη ταχύτητα του 
αυτοκινήτου.

3. Ένδειξη Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας

∆είχνει την λειτουργία ενεργοποίησης του συστή-
ματος ή την λειτουργία του συστήματος.

 Έχει ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λειτουργία 
και υποδεικνύεται ένα νέο όριο ταχύτητας (υψηλό-
τερη τιμή ταχύτητας)
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 Έχει ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λειτουργία 
και υποδεικνύεται ένα νέο όριο ταχύτητας (χαμηλό-
τερη τιμή ταχύτητας)

4. Μήνυμα καθοδήγησης, οδηγία για το πώς να ορί-
σετε τη νέα ταχύτητα.

Χειρισμός του συστήματος:
Όταν το σύστημα εντοπίσει ένα διαφορετικό όριο 
ταχύτητας, επιδεικνύεται η τιμή του νέου ορίου τα-
χύτητας. Η καθορισμένη τιμή ταχύτητας μπορεί να 
αλλάξει σε αυτή που υποδεικνύεται με το χέρι.

• Για να αποδεχτείτε την τιμή του νέου ορίου τα-
χύτητας χειριστείτε τον διακόπτη <RES+> 
(όταν το νέο όριο είναι προς τα επάνω) ή τον 
διακόπτη <SET-> (όταν το νέο όριο είναι προς 
τα κάτω).

• Η ένδειξη της Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας (  
ή  ) θα σβήσει μετά από περίπου 15 δευτε-
ρόλεπτα εάν χειριστήκατε τον διακόπτη 
<RES+> ή <SET->. (Η ένδειξη της Σύνδεσης 
Ορίου Ταχύτητας μπορεί να απενεργοποιηθεί 
αμέσως κάνοντας χειρισμό του αντίθετου διακό-
πτη από την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από 
την ένδειξη Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας.).

Το σύστημα δεν θα ενεργοποιηθεί εάν δεν εντοπι-
στεί αλλαγή σε ένα όριο ταχύτητας.

[Speed Link Offset] (απόκλιση ορίου ταχύτητας):
Είναι δυνατό να ορίσετε εάν το όριο ταχύτητας θα 
πρέπει να γίνεται αποδεκτό ακριβώς ή με μία ανοχή 
των -10 χλμ/ώρα (-5 ΜΡΗ) έως +10 χλμ/ώρα (+5 
ΜΡΗ).

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
το σύστημα:

1. Πατήστε το κουμπί   στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το [Settings] (ρυθμίσεις) στην οθό-
νη πληροφοριών του αυτοκινήτου και μετά πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξ-
τε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) και 
μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου τα-
χύτητας) και πατήστε το κουμπί κύλισης για να ενερ-
γοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα θα διατηρήσει την παρούσα ρύθμιση 
στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ακόμη και 
εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τον κινητή-
ρα του αυτοκινήτου.
Πώς να ορίσετε την ανοχή για την α πόκλιση ορί-
ου ταχύτητας [Speed Link Offset]:
1. Πατήστε το κουμπί   στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το [Settings] (ρυθμίσεις) στην οθό-
νη πληροφοριών του αυτοκινήτου και μετά πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξ-
τε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) και 
μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [Speed Link Offset] (απόκλιση σύνδε-
σης ταχύτητας) και πατήστε το κουμπί κύλισης για 
να επιλέξετε την τιμή ανοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα θα διατηρήσει την παρούσα ρύθμιση 
στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ακόμη και 
εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τον κινητή-
ρα του αυτοκινήτου.

Σύνδεση ορίου ταχύτητας – ICC με Σύστημα 
Πλοήγησης (όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για την Σύνδεση Ορίου Ταχύτητας. 
Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με 
αυτούς τους περιορισμούς του συστήματος θα 
μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος:

• Είναι ευθύνη του οδηγού να επιλέξει την κα-
τάλληλη ταχύτητα, να ακολουθήσει τον κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας και να παρατηρεί 
τους άλλους χρήστες του δρόμου.

• Η Σύνδεση του Ορίου Ταχύτητας μπορεί να 
μην λειτουργήσει σωστά και να μην εφαρμο-
στεί το πραγματικό όριο ταχύτητας στην 
ορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου σε όλες 
τις συνθήκες. Ο οδηγός θα πρέπει να ελέγ-
ξει την ταχύτητα του αυτοκινήτου με το χέρι.

Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα:

- Όταν το σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδας 
Κυκλοφορίας (TSR) δεν λειτουργεί σωστά ή 
είναι κλειστό. (∆είτε το «Αναγνώριση Πινακί-
δας Κυκλοφορίας (όπου υπάρχει) πιο πριν 
σε αυτό το κεφάλαιο).

- Όταν οδηγείτε σε χώρες ή περιοχές που 
δεν καλύπτονται από το σύστημα πλοήγη-
σης.

- Όταν διασχίζετε τα σύνορα χωρών.
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- Όταν οδηγείτε στην έξοδο ενός αυτοκινη-
τόδρομου με περιορισμένη πρόσβαση όπως 
καθορίζεται στα δεδομένα του χάρτη της 
πλοήγησης.

- Όταν οδηγείτε σε μία περιοχή με κοντι-
νούς παράλληλους δρόμους (για παράδειγ-
μα αυτοκινητόδρομος με παράλληλο βοηθη-
τικό δρόμο).

- Όταν οδηγείτε σε μία περιοχή όπου η κάθε 
λωρίδα έχει πινακίδα διαφορετικού ορίου 
ταχύτητας.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμο υπό κατασκευή ή 
σε μία ζώνη κατασκευών.

- Όταν τα δεδομένα από το σύστημα πλοή-
γησης δεν είναι ενημερωμένα ή δεν είναι 
διαθέσιμα.

Όταν το ICC είναι ενεργό και εντοπίσει αλλαγή στο 
όριο ταχύτητας, το νέο όριο ταχύτητας υποδεικνύε-
ται και μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι στην καθο-
ρισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

Η Σύνδεση του Ορίου Ταχύτητας λειτουργεί:

• Όταν το εντοπισμένο όριο ταχύτητας είναι 30 
χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ) ή παραπάνω.

• Το [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου ταχύτη-
τας) είναι ενεργοποιημένο στην Οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Στις παρακάτω περιπτώσεις η Σύνδεση Ορίου 
Ταχύτητας δεν θα λειτουργήσει:

- Όταν εντοπιστεί μία αύξηση στην καθορισμέ-

νη ταχύτητα αλλά η καθορισμένη ταχύτητα του 
αυτοκινήτου είναι ήδη μεγαλύτερη από το νέο 
όριο ταχύτητας.

- Όταν εντοπιστεί μία μείωση στην καθορισμέ-
νη ταχύτητα αλλά η καθορισμένη ταχύτητα του 
αυτοκινήτου είναι ήδη χαμηλότερη από το νέο 
όριο ταχύτητας.

Για την Γερμανία: ∆εν υπάρχει ρύθμιση ορίου τα-
χύτητας:

Όταν ανοίγετε τον διακόπτη της μίζας και άρα μπαί-
νετε σε έναν αυτοκινητόδρομο χωρίς όριο ταχύτη-
τας το σύστημα αρχικά καθορίζει την ταχύτητα στα 
130 χλμ/ώρα. Μετά από αυτό, εφαρμόζεται η τελευ-
ταία ταχύτητα που έχει αποθηκευτεί από τον οδηγό 
στον αυτοκινητόδρομο χωρίς όριο ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία αυτή δουλεύει μόνο στην Γερμανία.

Οθόνη συστήματος και ενδείξεις:

Παράδειγμα

1. Ένδειξη εντοπισμένου ορίου ταχύτητας

Εμφανίζει το όριο ταχύτητας που εντοπίζεται αυτή 
την στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
«Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλοφορίας (όπου υπάρ-
χει)» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο.

2. Ένδειξη εφαρμοσμένου ορίου ταχύτητας (πράσι-
νο πλαίσιο)

Εμφανίζει το εντοπισμένο όριο ταχύτητας που μπο-
ρεί να εφαρμοστεί στην καθορισμένη ταχύτητα του 
αυτοκινήτου.

3. Ένδειξη Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας

∆είχνει την λειτουργία ενεργοποίησης του συστή-
ματος ή την λειτουργία του συστήματος.

 Έχει ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λειτουργία 
και υποδεικνύεται ένα νέο όριο ταχύτητας (υψηλό-
τερη τιμή ταχύτητας)

 Έχει ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λειτουργία 
και υποδεικνύεται ένα νέο όριο ταχύτητας (χαμηλό-
τερη τιμή ταχύτητας)

4. Μήνυμα καθοδήγησης, οδηγία για το πώς να ορί-
σετε τη νέα ταχύτητα.

Χειρισμός του συστήματος:

Όταν το σύστημα εντοπίσει ένα διαφορετικό όριο 
ταχύτητας, επιδεικνύεται η τιμή του νέου ορίου τα-
χύτητας. Η καθορισμένη τιμή ταχύτητας μπορεί να 
αλλάξει σε αυτή που υποδεικνύεται με το χέρι.

• Για να αποδεχτείτε την τιμή του νέου ορίου τα-
χύτητας χειριστείτε τον διακόπτη <RES+> 
(όταν το νέο όριο είναι προς τα επάνω) ή τον 
διακόπτη <SET-> (όταν το νέο όριο είναι προς 
τα κάτω).
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• Η ένδειξη της Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας (  
ή  ) θα σβήσει μετά από περίπου 15 δευτε-
ρόλεπτα εάν χειριστήκατε τον διακόπτη 
<RES+> ή <SET->. (Η ένδειξη της Σύνδεσης 
Ορίου Ταχύτητας μπορεί να απενεργοποιηθεί 
αμέσως κάνοντας χειρισμό του αντίθετου διακό-
πτη από την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από 
την ένδειξη Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας.).

Το σύστημα δεν θα ενεργοποιηθεί εάν δεν εντοπι-
στεί αλλαγή σε ένα όριο ταχύτητας.

[Speed Link Offset] (απόκλιση ορίου ταχύτητας):

Είναι δυνατό να ορίσετε εάν το όριο ταχύτητας θα 
πρέπει να γίνεται αποδεκτό ακριβώς ή με μία ανοχή 
των -10 χλμ/ώρα (-5 ΜΡΗ) έως +10 χλμ/ώρα (+5 
ΜΡΗ).

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
το σύστημα:

1. Πατήστε το κουμπί   στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το [Settings] (ρυθμίσεις) στην οθό-
νη πληροφοριών του αυτοκινήτου και μετά πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξ-
τε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) και 
μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου 
ταχύτητας) και πατήστε το κουμπί κύλισης για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστη-
μα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα θα διατηρήσει την παρούσα ρύθμιση 

στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ακόμη και 
εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά το σύστημα 
e-Power.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ CRUISE CONTROL 
(Σταθερή ταχύτητα) (μοντέλα με μηχανικό 
σαζμάν)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την οδήγηση ανά-
μεσα στα 30 έως τα 170 χιλιόμετρα την ώρα (20 έως 
105 ΜΡΗ) χωρίς να κρατάτε το πόδι σας πάνω στο 
πεντάλ του γκαζιού.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Στην λειτουργία του συμβατικού Cruise 
Control (σταθερή ταχύτητα), δεν θα ηχήσει 
προειδοποιητικός βομβητής για να σας 
προειδοποιήσει εάν είστε πολύ κοντά στο 
προπορευόμενο αυτοκίνητο καθώς ούτε η 
παρουσία αυτοκινήτου μπροστά ούτε και η 
απόσταση από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο 
ανιχνεύονται.

• ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην απόσταση 
ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και την από-
σταση του προπορευόμενου αυτοκινήτου. 
Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρ-
ξει σύγκρουση.

• Να επιβεβαιώνετε πάντα την ρύθμιση στην 
Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

• Μην χρησιμοποιείτε την λειτουργία συμβατι-
κού Cruise Control (σταθερή ταχύτητα) 
όταν οδηγείτε στις ακόλουθες συνθήκες.

- Όταν δεν είναι δυνατό να διατηρήσετε το 
αυτοκίνητο σε καθορισμένη ταχύτητα.

- Σε μεγάλη κίνηση ή σε κίνηση που ποικίλει 
σε ταχύτητα.

- Σε δρόμους με διαδοχικές στροφές ή σε 
ορεινούς δρόμους.

- Σε δρόμους που γλιστρούν (βροχή, χιόνι, 
πάγος κλπ).

- Σε περιοχές με πολύ αέρα.

• Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χάσε-
τε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προ-
κληθεί ατύχημα.

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ CRUISE 
CONTROL (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (μοντέλα 
με μηχανικό σαζμάν)

1. ∆ιακόπτης ICC ON/OFF:

Είναι ο κύριος διακόπτης για την ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση του συστήματος.

NSD1099
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2. ∆ιακόπτης <RES+>:

Επαναφέρει την ορισμένη ταχύτητα ή αυξάνει 
την ταχύτητα σταδιακά.

3. ∆ιακόπτης <CANCEL> (ακύρωση):

Απενεργοποιεί το σύστημα χωρίς να διαγράψει 
την καθορισμένη ταχύτητα.

4. ∆ιακόπτης <SET->:

Ρυθμίζει την επιθυμητή ταχύτητα και μειώνει την 
ταχύτητα σταδιακά.

ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
CRUISE CONTROL (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ) 
(μοντέλα με μηχανικό σαζμάν) 

Η ένδειξη βρίσκεται στην Οθόνη Πληροφοριών του 
Αυτοκινήτου.

1. Ένδειξη Cruise:

• Η ένδειξη δείχνει την κατάσταση της λειτουργί-
ας του Συμβατικού Cruise Control (σταθερή τα-
χύτητα) του συστήματος ICC ανάλογα με το 
χρώμα.

• Ένδειξη ορισμού cruise control (SET) (πράσινο): 
δείχνει ότι έχει οριστεί η ταχύτητα του cruise 
control.

• Προειδοποίηση cruise control (κίτρινο): δείχνει 
ότι υπάρχει μία δυσλειτουργία στην λειτουργία 
του συμβατικού (σταθερή ταχύτητα) cruise 
control του συστήματος ICC.

2. Ένδειξη ορισμού ταχύτητας αυτοκινήτου:

Αυτή η ένδειξη δείχνει ότι έχει καθοριστεί η ταχύτη-
τα του αυτοκινήτου.

• Γκρι: αναμονή cruise control

• Πράσινο: ενεργό cruise control

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ CRUISE 
CONTROL (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ) (μοντέλα 
με μηχανικό σαζμάν)
Για να ανοίξετε την λειτουργία του συμβατικού 
Cruise Control (σταθερή ταχύτητα), πατήστε και 
κρατήστε τον διακόπτη Βοήθειας στον Οδηγό για 
περισσότερο από περίπου 1.5 δευτερόλεπτο.

NSD1075
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Όταν πατήσετε τον διακόπτη Βοήθειας στον Οδηγό 
στο ΟΝ εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου η ένδειξη της λειτουργίας του συμβα-
τικού Cruise Control (σταθερή ταχύτητα) και οι εν-
δείξεις (A).  Εάν κρατήσετε τον διακόπτη Βοήθειας 
στον Οδηγό για περισσότερο από το περίπου 1,5 
δευτερόλεπτο, η ένδειξη του συστήματος ICC θα 
σβήσει. Εμφανίζεται η ένδειξη του cruise control. 
Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα οδήγησης που 
θέλετε. Πατώντας πάλι τον διακόπτη Βοήθειας στον 
Οδηγό θα σβήσει τελείως το σύστημα. 

Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στη θέση OFF, το 
σύτημα επίσης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ICC και πάλι, 
πατήστε γρήγορα και αφήστε τον διακόπτη Βοήθει-
ας στον Οδηγό (λειτουργία ελέγχου απόστασης 
ανάμεσα στα οχήματα) ή πατήστε και κρατήστε τον 
(λειτουργία συμβατικού Cruise Control), για να το 
ανοίξετε.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος το Cruise 
Control, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον δια-
κόπτη Βοήθειας Οδηγού όταν δεν χρησιμοποι-
είτε το σύστημα ICC.

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα οδήγησης, επιτα-
χύνετε το αυτοκίνητο στην ταχύτητα που θέλετε, 
πατήστε τον διακόπτη <SET-> (3) και αφήστε τον. 
(Το χρώμα του δείκτη cruise αλλάζει σε πράσινο και 
ανάβει η ένδειξη της καθορισμένης ταχύτητας του 
αυτοκινήτου). Πάρτε το πόδι σας από το πεντάλ του 
γκαζιού. Το αυτοκίνητο θα διατηρήσει την ορισμένη 
ταχύτητα.

• Για να προσπεράσετε άλλο αυτοκίνητο, πατή-
στε το πεντάλ του γκαζιού. Όταν αφήσετε το πε-
ντάλ, το αυτοκίνητο θα επιστρέψει στην προηγου-
μένως καθορισμένη ταχύτητα.

• Το αυτοκίνητο μπορεί να μην διατηρήσει την κα-
θορισμένη ταχύτητα όταν κατεβαίνετε ή ανεβαί-
νετε απότομους λόφους. Εάν αυτό συμβαίνει, δι-
ατηρήστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου εσείς.

Για να ακυρώσετε την καθορισμένη ταχύτητα, 
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

• Πατήστε τον διακόπτη ακύρωσης <CANCEL>. 
Η ένδειξη ταχύτητας του αυτοκινήτου και η έν-
δειξη cruise θα σβήσουν.

• Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου. Η έν-
δειξη ταχύτητας του αυτοκινήτου και η ένδειξη 
cruise θα γίνουν κίτρινες.

Για να καθορίσετε μία πιο γρήγορη ταχύτητα, χρη-
σιμοποιήστε μία από τις παρακάτω τρεις μεθόδους;

• Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού. Όταν το αυτοκί-
νητο φτάσει την ταχύτητα που θέλετε, πατήστε 
και αφήστε τον διακόπτη <SET/->.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <RES/+>. 
Όταν το αυτοκίνητο φτάσει στην ταχύτητα που 
θέλετε, αφήστε τον διακόπτη.

• Πατήστε και μετά αφήστε γρήγορα τον διακό-
πτη <RES+>. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, 
η καθορισμένη ταχύτητα θα αυξηθεί κατά περί-
που 1 χλμ/ώρα (1 ΜΡΗ).

Για να καθορίσετε μία πιο αργή ταχύτητα, χρησιμο-
ποιήστε μία από τις παρακάτω τρεις μεθόδους;

• Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου. Όταν 
το αυτοκίνητο φτάσει την ταχύτητα που θέλετε, 
πατήστε και αφήστε τον διακόπτη <SET->.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <SET->. 
Όταν το αυτοκίνητο χαμηλώσει στην ταχύτητα 
που θέλετε, αφήστε τον διακόπτη.

• Πατήστε και μετά αφήστε γρήγορα τον διακό-
πτη <SET->. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, η 
καθορισμένη ταχύτητα θα μειωθεί κατά περίπου 
1 χλμ/ώρα (1 ΜΡΗ).

Για να επαναφέρετε  την καθορισμένη ταχύτητα, 
πατήστε και αφήστε τον διακόπτη <RES+>. Το αυ-
τοκίνητο θα επανέλθει στην τελευταία καθορισμένη 
ταχύτητα οδήγησης όταν η ταχύτητα του αυτοκινή-
του είναι πάνω από 30 χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ).
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και 
τις οδηγίες για την σωστή χρήση του συστήμα-
τος ProPILOT μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.

• Το ProPILOT δεν είναι σύστημα αυτόνομης 
οδήγησης. Με τους περιορισμούς στις δυνα-
τότητές του που περιγράφονται σε αυτό το 
βιβλίο, βοηθάει τον οδηγό σε συγκεκριμένες 
ενέργειες που αφορούν στην οδήγηση.

• Το σύστημα ProPILOT δεν υποκαθιστά την 
σωστή διαδικασία οδήγησης και δεν είναι 
σχεδιασμένο για να διορθώνει την απρόσε-
κτη οδήγηση. Το ProPILOT δεν θα στρίψει 
το τιμόνι για να διατηρήσει το αυτοκίνητο 
μέσα στην λωρίδα κυκλοφορίας σε όλες τις 
περιπτώσεις. Το σύστημα ProPILOT δεν εί-
ναι σχεδιασμένο να αποτρέπει την απώλεια 
του ελέγχου. Είναι ευθύνη του οδηγού να 
παραμένει σε εγρήγορση, να οδηγεί με 
ασφάλεια, να διατηρεί το αυτοκίνητο μέσα 
στην λωρίδα κυκλοφορίας και να έχει συνέ-
χεια τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

• Υπάρχουν περιορισμοί στις ικανότητες του 
συστήματος ProPILOT. Το σύστημα 
ProPILOT δεν λειτουργεί σε όλες τις συνθή-
κες καιρού, κίνησης και δρόμου. Είναι ευθύ-
νη του οδηγού να παραμένει σε εγρήγορση, 
να οδηγεί με ασφάλεια, να διατηρεί το αυτο-
κίνητο μέσα στην λωρίδα κυκλοφορίας και να 
έχει συνέχεια τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

PROPILOT (όπου υπάρχει)

Σύστημα προσωρινά μη διαθέσιμο
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ηχεί ένας βομβητής 
και ο έλεγχος ακυρώνεται αυτόματα.

• Όταν έχετε δέσει το χειρόφρενο.

• Όταν το ESP (συμπεριλαμβανομένου του συ-
στήματος ελέγχου πρόσφυσης) είναι σε λει-
τουργία.

• Όταν ένας τροχός γλιστρά.

• Όταν το ESP δεν είναι σε λειτουργία.

Όταν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, ηχεί ο βομ-
βητής και το χρώμα της ένδειξης του cruise control 
θα αλλάξει σε κίτρινο.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν το φως της ένδειξης του cruise control αλλάξει 
σε κίτρινο, παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές ση-
μείο. Σβήστε το σύστημα e-Power και ανοίξτε το 
πάλι. Συνεχίστε την οδήγηση ρυθμίζοντας ξανά το 
σύστημα.

Εάν δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε το σύστημα ή 
η ένδειξη παραμένει αναμμένη, μπορεί να δηλώ-
νει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Αν και 
το αυτοκίνητο συνεχίζει να μπορεί να οδηγηθεί 
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, ζητήστε τον 
έλεγχό του από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.
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• Το σύστημα ProPILOT είναι μόνο μία βοή-
θεια για τον οδηγό και δεν είναι προειδοποί-
ηση σύγκρουσης ή μονάδα αποφυγής.

• Το σύστημα ProPILOT προορίζεται για χρή-
ση στους αυτοκινητόδρομους στους οποί-
ους το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας διαχω-
ρίζεται με μπαριέρα και μόνο και δεν προο-
ρίζεται για οδήγηση στην πόλη.

• Να τηρείτε πάντα το καθορισμένο όριο τα-
χύτητας και να μην ορίζετε την ταχύτητα 
πάνω από αυτό.

• Όταν οδηγείτε να μην παίρνετε ποτέ τα χέ-
ρια σας από το τιμόνι όταν οδηγείτε. Να δια-
τηρείτε πάντα τα χέρια σας στο τιμόνι και να 
οδηγείτε το αυτοκίνητο με ασφάλεια.

• Το σύστημα ProPILOT δεν αντιδρά σε οχή-
ματα που είναι στατικά ή κινούνται αργά.

• Να οδηγείτε πάντα προσεκτικά όταν χρησι-
μοποιείτε το σύστημα ProPILOT. ∆ιαβάστε 
προσεκτικά για να κατανοήσετε το παρόν 
βιβλίο πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα 
ProPILOT. Για να αποφύγετε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο, δεν θα πρέπει να βασίζε-
στε πάνω στο σύστημα για την αποφυγή 
ατυχημάτων ή για να ρυθμιστεί η ταχύτητα 
του αυτοκινήτου σε καταστάσεις ανάγκης. 
Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ProPILOT 
εκτός εάν οι συνθήκες του δρόμου και της 
κυκλοφορίας είναι οι κατάλληλες.

(Α) Αισθητήρας ραντάρ

(Β) Μπροστινή κάμερα πολλαπλών αισθητήρων

Το σύστημα ProPILOT προορίζεται για να βοηθήσει 
την λειτουργία του αυτοκινήτου όταν ακολουθείτε 
ένα όχημα που προπορεύεται στην ίδια λωρίδα κυ-
κλοφορίας και κατεύθυνση κίνησης.

Το σύστημα ProPILOT χρησιμοποιεί μία μπροστινή 
κάμερα πολλαπλών αισθητήρων (Β) που είναι τοπο-
θετημένη πίσω από το παρμπρίζ και έναν αισθητήρα 
ραντάρ (Α) που βρίσκεται στο μπροστά μέρος του 
αυτοκινήτου για να μετράει την απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα στην ίδια λωρίδα κυκλοφο-
ρίας και να παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις της 
λωρίδας κυκλοφορίας. Εάν το όχημα εντοπίσει ένα 
άλλο όχημα που προπορεύεται και κινείται πιο 
αργά, το σύστημα θα μειώσει την ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου ώστε το αυτοκίνητό σας να ακολουθεί το 
προπορευόμενο όχημα στην επιλεγμένη απόσταση. 
Το σύστημα θα διατηρήσει επίσης το αυτοκίνητό 
σας στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας όταν 
εντοπιστούν καθαρές διαγραμμίσεις της λωρίδας 
κυκλοφορίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PROPILOT
Το σύστημα ProPILOT έχει τις ακόλουθες λειτουρ-
γίες:

• Ευφυές Cruise Control (ICC)

• Υποβοήθηση τιμονιού

Ευφυές Cruise Control (ICC) (αυτοκίνητα με 
ProPILOT)
Το ICC μπορεί να οριστεί σε μία από τις λειτουργίες 
του cruise control:

• Συμβατική λειτουργία cruise control (σταθερή 
ταχύτητα):

 Χρησιμοποιείται για την οδήγηση σε σταθερή τα-
χύτητα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 Η υποβοήθηση του τιμονιού δεν είναι διαθέσι-
μη στην συμβατική λειτουργία cruise control 
(σταθερή ταχύτητα).

• Λειτουργία ελέγχου απόστασης ανάμεσα στα 
οχήματα:

Το σύστημα ICC διατηρεί την επιλεγμένη απόσταση 
από το προπορευόμενο όχημα μέσα στην κλίμακα 
ταχύτητας από τα 0 έως τα 170 χλμ/ώρα (0 έως 105 
ΜΡΗ) και έως την καθορισμένη ταχύτητα. Η καθορι-
σμένη ταχύτητα μπορεί να επιλεγεί από τον οδηγό 
ανάμεσα στα 30 έως 170 χλμ/ώρα (20 έως 105 
ΜΡΗ). Εάν η ταχύτητα του προπορευόμενου αυτο-
κινήτου επιβραδύνει για να σταματήσει, το αυτοκί-
νητό σας επιβραδύνει σταδιακά για να σταματήσει. 
Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει το σύστημα ICC 

NIC4036
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διατηρεί την δύναμη πέδησης για να διατηρήσει το 
αυτοκίνητό σας σταματημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν το αυτοκίνητό σας είναι σταματημένο για 
λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα και το αυτοκίνητο 
μπροστά σας ξεκινήσει να κινείται, το αυτοκίνητό 
σας θα ξεκινήσει αυτόματα να κινείται πάλι. Εάν 
το αυτοκίνητό σας είναι σταματημένο για περισ-
σότερα από περίπου 3 δευτερόλεπτα, το σύστημα 
ICC θα σβήσει και θα δεθεί το ηλεκτρικό χειρό-
φρενο.

– Όταν το αυτοκίνητο μπροστά σας αρχίσει να κι-
νείται προς τα εμπρός, πατήστε το κουμπί 
<RES+> στο τιμόνι ή πατήστε ελαφρά το γκάζι 
για να ελευθερωθεί το φρένο. Το σύστημα ICC 
θα κάνει επανεκκίνηση για να διατηρήσει την 
επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο 
όχημα.

– Όταν είστε σταματημένος και δεν εντοπίζεται 
όχημα μπροστά σας το ICC δεν θα λειτουργή-
σει. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το γκάζι για να 
ελέγξετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ακόμη και εάν είναι απενεργοποιημένο το Ευφυ-
ές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) από τον οδηγό με την 
χρήση του μενού ρυθμίσεων [Settings] στην Οθό-
νη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, το ΙΕΒ θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν είναι ενεργοποιη-
μένο το ICC.

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ PROPILOT
1) ∆ιακόπτης <RES+>

Επαναφέρει την καθορισμένη ταχύτητα ή αυξά-
νει την ταχύτητα σταδιακά.

2) ∆ιακόπτης <SET->

Ορίζει την επιθυμητή ταχύτητα οδήγησης ή μει-
ώνει την ταχύτητα σταδιακά.

3) ∆ιακόπτης <CANCEL>

Απενεργοποιεί το σύστημα ProPILOT

4) ∆ιακόπτης ProPILOT:

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το ProPILOT

5) ∆ιακόπτης απόστασης

- Μακριά

- Μέση

- Κοντινή

6) ∆ιακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού:

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την λειτουργία 
Υποβοήθησης του Τιμονιού.
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ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
PROPILOT 
1) Ένδειξη ProPILOT [CRUISE]

Εμφανίζεται όταν το σύστημα ProPILOT είναι 
ενεργοποιημένο.

2) Ένδειξη εντοπισμού προπορευόμενου οχήμα-
τος

Όταν το ICC είναι ενεργό, αυτό δείχνει ότι το 
σύστημα εντοπίζει όχημα μπροστά σας.

3) Ένδειξη κατάστασης Υποβοήθησης Τιμονιού

Εμφανίζει την κατάσταση της Υποβοήθησης Τι-
μονιού με το χρώμα της ένδειξης

- Γκρι: Υποβοήθηση Τιμονιού σε αναμονή.

- Πράσινο: Υποβοήθηση Τιμονιού ενεργή.

4) Ένδειξη ορισμένης απόστασης

Εμφανίζει την επιλεγμένη απόσταση.

5) Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδας

∆είχνει εάν το σύστημα εντοπίζει την διαγράμμι-
ση της λωρίδας.

- ∆εν εμφανίζεται διαγράμμιση λωρίδας: η 
Υποβοήθηση Τιμονιού είναι ανενεργή.

- Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδας (γκρι): ∆εν 
εντοπίζεται διαγράμμιση λωρίδας.

- Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδας (πράσινο): 
Εντοπίζεται διαγράμμιση της λωρίδας.

- Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδας (κίτρινο): 
Εντοπίζεται διαγράμμιση της λωρίδας.

6) Ένδειξη κατάστασης ProPILOT

∆είχνει την κατάσταση των συστημάτων Παρέμ-
βασης Τυφλού Σημείου, Πρόληψης Απόκλισης 
από την Λωρίδα Κυκλοφορίας, Υποβοήθησης 
Τιμονιού και ICC.

- Λευκό: τα συστήματα είναι ενεργά (μόνο εάν 
έχουν ενεργοποιηθεί στο μενού [Settings]), 
το ICC είανι σε κατάσταση αναμονής

- Μπλε: το ICC είναι ενεργό

7) Ένδειξη Υποβοήθησης Τιμονιού

∆είχνει την κατάσταση της λειτουργίας Υποβοή-
θησης Τιμονιού με το χρώμα της ένδειξης / προ-
ειδοποίησης

- ∆εν εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης της 
Υποβοήθησης Τιμονιού: Η Υποβοήθηση Τι-
μονιού είναι κλειστή.

Παράδειγμα
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- Γκρι: Υποβοήθηση Τιμονιού σε αναμονή.

- Πράσινο: Υποβοήθηση Τιμονιού ενεργή.

- Πορτοκαλί: ∆υσλειτουργία Υποβοήθησης Τι-
μονιού.

- Κόκκινο: ∆εν εντοπίζονται τα χέρια στο τιμόνι

8) Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδας / Ένδειξη κα-
τάστασης ελέγχου ταχύτητας / ένδειξη ορι-
σμού απόστασης

Εμφανίζει την κατάσταση του ελέγχου ταχύτη-
τας με το χρώμα και το σχήμα της ένδειξης / 
προειδοποίησης

• Ένδειξη κατάστασης ελέγχου ταχύτητας 
(λευκή): το ICC είναι σε αναμονή

• Ένδειξη κατάστασης ελέγχου ταχύτητας 
(πράσινη): το ICC (λειτουργία ελέγχου από-
στασης) είναι ενεργό.

- Εμφανίζεται πράσινη εικόνα αυτοκινήτου: 
έχει εντοπιστεί προπορευόμενο όχημα

- ∆εν εμφανίζεται εικόνα αυτοκινήτου: δεν 
εντοπίζεται προπορευόμενο αυτοκίνητο (Το 
αυτοκίνητό σας διατηρεί την καθορισμένη 
ταχύτητα που επιλέγεται από τον οδηγό)

• Ένδειξη κατάστασης ελέγχου ταχύτητας 
(πορτοκαλί): δείχνει μία δυσλειτουργία του 
ICC

• Η ένδειξη διαγράμμισης λωρίδας δείχνει εάν 
το σύστημα εντοπίζει τις διαγραμμίσεις των 
λωρίδων κυκλοφορίας.

- ∆εν εμφανίζονται διαγραμμίσεις λωρίδων: η 
Υποβοήθηση Τιμονιού είναι σβηστή

- Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδων (γκρι): ∆εν 
εντοπίζονται διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλο-
φορίας

- Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδων (πράσινη): 
Εντοπίζονται διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλο-
φορίας. 

9) Ένδειξη καθορισμένης ταχύτητας

∆είχνει την καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου.

- Γκρι: ICC σε αναμονή

- Πράσινοι αριθμοί: ICC ενεργό

10) Ένδειξη πληροφοριών δρόμου (όπου υπάρχει)

11) Ένδειξη εντοπισμένης πινακίδας κυκλοφορίας 
(όριο ταχύτητας) (όπου υπάρχει)

12) Ένδειξη σύνδεσης ορίου ταχύτητας (όπου 
υπάρχει)

13) Πράσινη γραμμή: ICC (όπου υπάρχει): κενό ανά-
μεσα στην παρούσα ταχύτητα και την ταχύτητα 
στόχο ICC

14) Ταχύτητα στόχος:

- Λευκό τρίγωνο: ταχύτητα στόχος Cruise 
Control ή Περιοριστή Ταχύτητας (όπου 
υπάρχει)

- Πράσινο τρίγωνο: ταχύτητα στόχος ICC 
(όπου υπάρχει)

15) Κόκκινη γραμμή: Σημείωση ορίου ταχύτητας 
Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (TSR) 
(όπου υπάρχει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένα από τα στοιχεία που αναφέρονται πιο 
πάνω είναι διαθέσιμα μόνο στην Κλασσική Άπο-
ψη. ∆είτε το «Αλλάζοντας την άποψη της οθόνης 
του μετρητή (μοντέλα με ένδειξη πλήρους οθό-
νης)» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια» 
για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ) ΤΟΥ 
CRUISE CONTROL ΤΟΥ PROPILOT
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ProPILOT δεν παρέχει προειδοποιήσεις προ-
σέγγισης, αυτόματο φρενάρισμα ή υποβοήθηση 
στο τιμόνι στην συμβατική λειτουργία cruise 
control (σταθερή ταχύτητα).

Για να επιλέξετε την συμβατική λειτουργία cruise 
control (σταθερή ταχύτητα), πατήστε και κρατήστε 
τον διακόπτη ProPILOT για περισσότερο από περί-
που 1,5 δευτερόλεπτο. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες δείτε το «Συμβατική λειτουργία Cruise Control 
(σταθερή ταχύτητα)» παρακάτω.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PROPILOT

1) ∆ιακόπτης απόστασης

Αλλάζει την απόσταση που ακολουθεί το αυτοκί-
νητο:

Μακριά  Μέση  Κοντινή  Μακριά

2) ∆ιακόπτης <RES+>

Επαναφέρει την καθορισμένη ταχύτητα ή αυξά-
νει την ταχύτητα σταδιακά.

3) ∆ιακόπτης <CANCEL>

Απενεργοποιεί το σύστημα χωρίς να σβήνει την 
καθορισμένη ταχύτητα

4) ∆ιακόπτης <SET->

Ορίζει την επιθυμητή ταχύτητα οδήγησης ή μειώνει 
την ταχύτητα σταδιακά.

5) ∆ιακόπτης ProPILOT:

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το ProPILOT

1. Πατήστε τον διακόπτη ProPILOT (5). Αυτό ενερ-
γοποιεί το σύστημα ProPILOT και εμφανίζει την 
κατάσταση του συστήματος ProPILOT στην 

Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

2. Επιταχύνετε ή επιβραδύνετε το αυτοκίνητό σας 
στην ταχύτητα που θέλετε.

3. Πατήστε τον διακόπτη <SET-> (4). Το σύστημα 
ProPILOT ξεκινάει να διατηρεί αυτόματα την κα-
θορισμένη ταχύτητα. Η ένδειξη ενεργοποίησης 
του ProPILOT και οι ενδείξεις κατάστασης του 
ProPILOT ανάβουν (μπλε), η ένδειξη κατάστα-
σης ICC και η καθορισμένη ταχύτητα ανάβουν 
πράσινες.

4. Όταν το προπορευόμενο όχημα κινείται με τα-
χύτητα 30 χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ) ή μικρότερη και 
πατήσετε τον διακόπτη <SET->, η καθορισμένη 
ταχύτητα του αυτοκινήτου σας είναι τα 30 χλμ/
ώρα (20 MPH).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ενεργοποιώντας το σύστημα ProPILOT θα ενερ-
γοποιηθεί ταυτόχρονα το σύστημα Προειδοποίη-
σης και Πρόληψης Απόκλισης από την λωρίδα 
κυκλοφορίας (ILI) και το σύστημα Παρέμβασης 
Τυφλού Σημείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 
τα συστήματα είναι ενεργοποιημένα στο μενού 
[Driver Assistance] στην οθόνη πληροφοριών του 
αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες δεί-
τε το «Σύστημα Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) ProPILOT» παρακάτω 
και το «Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW) / 
Παρέμβαση Τυφλού Σημείου (όπου υπάρχει)» πιο 
πριν σε αυτό το κεφάλαιο.

Όταν πατηθεί ο διακόπτης <SET-> κάτω από τις 
ακόλουθες συνθήκες, το σύστημα ProPILOT δεν 
μπορεί να οριστεί και οι ενδείξεις καθορισμένης τα-

χύτητας του αυτοκινήτου αναβοσβήνουν για περί-
που 2 δευτερόλεπτα:

• Όταν κινήστε με ταχύτητα κάτω από τα 30 χλμ/
ώρα (20 ΜΡΗ) και δεν εντοπίζεται αυτοκίνητο 
μπροστά.

• Όταν ο επιλογέας συστήματος ελέγχου δεν εί-
ναι στην θέση D (οδήγηση).

• Όταν είναι δεμένο το χειρόφρενο.

• Όταν ο οδηγός πατάει το φρένο.

• Όταν το σύστημα ESP είναι απενεργοποιημένο. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε «Ηλεκτρο-
νικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP) (όπου υπάρ-
χει)» παρακάτω.

• Όταν το σύστημα ESP (και το σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης) είναι σε λειτουργία.

• Όταν ένας τροχός γλιστράει.

• Όταν είναι ανοικτή οποιαδήποτε πόρτα.

• Όταν δεν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του 
οδηγού.

• Όταν είναι ενεργοποιημένη η Υποβοήθηση 
Στάθμευσης (ΡΑ) (όπου υπάρχει).

Πως να αλλάξετε την καθορισμένη ταχύτητα 
του αυτοκινήτου
Η καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου μπορεί 
να αλλάξει.

Για να αλλάξετε σε πιο γρήγορη ταχύτητα οδήγη-
σης:

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <RES/+>. 
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Η καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξά-
νεται κατά περίπου 5 χλμ/ώρα (5 ΜΡΗ).

• Πατήστε και μετά αφήστε γρήγορα τον διακό-
πτη <RES/+>. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, 
η καθορισμένη ταχύτητα θα αυξηθεί κατά περί-
που 1 χλμ/ώρα (1 ΜΡΗ).

Για να αλλάξετε σε μία πιο αργή ταχύτητα οδήγη-
σης:

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <SET/->. 
Η καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώ-
νεται κατά περίπου 5 χλμ/ώρα (5 ΜΡΗ).

• Πατήστε και μετά αφήστε γρήγορα τον διακό-
πτη <SET/->. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, η 
καθορισμένη ταχύτητα θα μειωθεί κατά περίπου 
1 χλμ/ώρα (1 ΜΡΗ).

Πως να επιταχύνετε ή να επιβραδύνετε 
στιγμιαία
• Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού όταν απαιτείται 
επιτάχυνση. Αφήστε το πεντάλ του γκαζιού για 
να επανέλθετε στην προηγούμενη καθορισμένη 
ταχύτητα.

• Πατήστε το πεντάλ του φρένου όταν απαιτείται 
επιβράδυνση. Ο έλεγχος από το σύστημα 
ProPILOT ακυρώνεται. Πατήστε τον διακόπτη 
<RES+> για να επανέλθετε στην προηγούμενη 
καθορισμένη ταχύτητα.

Απόσταση Ένδειξη Κατά προσέγγιση από-
σταση στα 100 χλμ/ώρα 
(60 ΜΡΗ) (μέτρα (ft))

Μακριά 60 (200)

Μέση 45 (150)

Κοντινή 30 (100)

Η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα αλλάζει 
αυτόματα σύμφωνα με την ταχύτητα του αυτοκινή-
του. Καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του αυτοκινήτου 
το ίδιο γίνεται και με την απόσταση.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 
Υποβοήθησης στο Τιμόνι
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Υποβο-
ήθηση στο Τιμόνι.
∆ιακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού:
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
τιμόνι, πατήστε τον διακόπτη Υποβοήθησης Τιμο-
νιού (1) στο ταμπλό των οργάνων.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού και πλησι-
άζετε το προπορευόμενο όχημα, το σύστημα 
ICC ούτε θα ελέγξει το φρένο ούτε θα προειδο-
ποιήσει τον οδηγό με βομβητή και ένδειξη. Ο 
οδηγός θα πρέπει να ελέγξει ο ίδιος την ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου για  να διατηρήσει μία 
ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο 
όχημα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν επιταχύνετε πατώντας το πεντάλ του γκα-
ζιού ή επιβραδύνετε πατώντας τον διακόπτη 
<SET-> και το αυτοκίνητο κινείται πιο γρήγορα 
από την ταχύτητα που έχει οριστεί από τον οδηγό 
θα αναβοσβήσει η ένδειξη της καθορισμένης τα-
χύτητας.

Πως να αλλάξετε την καθορισμένη απόσταση 
από το προπορευόμενο όχημα
Η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα μπορεί 
να επιλεγεί όταν το ICC είναι σε λειτουργία αναμο-
νής ή όταν το ICC είναι ενεργό, ανάλογα με τις συν-
θήκες της κυκλοφορίας.

Κάθε φορά που πατάτε τον διακόπτη απόστασης  
( ), η καθορισμένη απόσταση θα αλλάξει από την 
μακριά στην μεσαία και μετά στην κοντινή και πάλι 
στην μακριά με αυτή την σειρά.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Όταν ο διακόπτης της Υποβοήθησης Τιμονιού 
χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε / απε-
νεργοποιήσετε το σύστημα, το σύστημα θυμά-
ται την ρύθμιση ανάμεσα στους κύκλους πα-
ροχής. Ο διακόπτης θα πρέπει να πατηθεί 
πάλι για να αλλάξετε την ρύθμιση στο ΟΝ ή το 
OFF.

• Ο διακόπτης της Υποβοήθησης του Τιμονιού 
αλλάζει την κατάσταση της επιλογής [Steering 
Assist] (υποβοήθηση τιμονιού) στην οθόνη 
ρυθμίσεων [Settings] της Οθόνης Πληροφορι-
ών του Αυτοκινήτου.

Καθορισμός στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινή-
του:

1. Πατήστε τα κουμπιά  ή  έως ότου να 
εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων [Settings] στην 
Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου και πατή-
στε το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να τονί-
σετε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδη-
γό) και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Steering Assist]  και πατήστε το κου-
μπί κύλισης για να αλλάξετε την κατάσταση της 
Υποβοήθησης Τιμονιού σε ενεργή ή ανενεργή.

 Εάν εμφανίζεται το σύμβολο, το σύστημα είναι 
ενεργό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Όταν εμφανίζεται η οθόνη ProPILOT στην 
Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, πατή-
στε το κουμπί <ΟΚ> στο τιμόνι για να δείτε το 
μενού ρυθμίσεων [Driver Assistance] (βοή-

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ CRUISE CONTROL 
(ICC) PROPILOT

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα δεν ακολουθήσετε σωστά τις προειδοποι-
ήσεις και οδηγίες για την σωστή χρήση του συ-
στήματος ICC θα μπορούσε να προκληθεί σο-
βαρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Το σύστημα ICC είναι μόνο μία βοήθεια 
στον οδηγό και δεν είναι μονάδα προειδο-
ποίησης ή αποφυγής σύγκρουσης. Προορί-
ζεται μόνο για χρήση σε αυτοκινητόδρομο 
και όχι για περιοχές με συμφόρηση ή οδή-
γηση στην πόλη. Είναι ευθύνη του οδηγού 
να παραμένει σε εγρήγορση, να οδηγεί με 
ασφάλεια και να έχει συνέχεια τον έλεγχο 
του αυτοκινήτου.

• Υπάρχουν περιορισμοί στις ικανότητες του 
συστήματος ICC. Το σύστημα ICC δεν λει-
τουργεί σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, 
κυκλοφορίας, καιρού και δρόμου. Είναι ευ-
θύνη του οδηγού να είναι σε εγρήγορση, να 
οδηγεί με ασφάλεια, να κρατάει το αυτοκί-
νητο μέσα στην λωρίδα κυκλοφορίας και να 
έχει πάντα τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

• Να τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και να 
μην ορίζετε το όριο ταχύτητας πάνω από 
αυτά.

• Το ICC δεν αντιδρά σε σταματημένα ή αργά 
κινούμενα αυτοκίνητα.

• Να οδηγείτε πάντα προσεκτικά όταν χρησι-

θεια στον οδηγό).

• Όταν ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε το σύ-
στημα μέσω της Οθόνης Πληροφοριών Αυτο-
κινήτου ή όταν πατάτε τον διακόπτη Υποβοή-
θησης Τιμονιού, το σύστημα διατηρεί την πα-
ρούσα ρύθμιση ακόμη και εάν σβήσετε και 
βάλετε πάλι μπροστά τον κινητήρα.

Ακύρωση του συστήματος ProPILOT
Για να ακυρώσετε το σύστημα ProPILOT, χρησιμο-
ποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

• Πατήστε τον διακόπτη <CANCEL> στο τιμόνι.

• Πατήστε ελαφρά ή πατήστε το πεντάλ του φρέ-
νου (εκτός εάν το αυτοκίνητο είναι σταματημέ-
νο).

• Πατήστε τον διακόπτη ProPILOT στο τιμόνι. Η 
ένδειξη ProPILOT θα σβήσει..

Όταν το σύστημα ProPILOT ακυρωθεί ενώ το αυτο-
κίνητο είναι σταματημένο, το ηλεκτρονικό χειρό-
φρενο ενεργοποιείται αυτόματα. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες δείτε «Χειρόφρενο» στο κεφάλαιο «3. 
Ξεκίνημα και οδήγηση».

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν αφήνετε το αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε πατήσει τον διακόπτη ProPILOT για να 
απενεργοποιήσετε το σύστημα, έχετε πατήσει 
τον διακόπτη της θέσης Ρ για να βάλετε τον 
επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ (παρκάρισμα) 
και μετά γυρίστε το σύστημα e-Power στο OFF.
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μοποιείτε οποιαδήποτε λειτουργία cruise 
control. Να διαβάσετε προσεκτικά και να 
κατανοήσετε το παρόν Βιβλίο Οδηγιών Χρή-
σης πριν χρησιμοποιήσετε το cruise control. 
Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο μην βασίζεστε στο σύστημα για την 
αποφυγή ατυχημάτων ή για να ελέγξετε την 
ταχύτητα του αυτοκινήτου σε καταστάσεις 
ανάγκης. Μην χρησιμοποιείτε το cruise 
control εκτός αν το επιτρέπουν οι συνθήκες 
του δρόμου και της κίνησης.

• Στην συμβατική (σταθερή ταχύτητα) λει-
τουργία του cruise control, δεν θα ηχήσει 
ένας προειδοποιητικός βομβητής για να 
σας προειδοποιήσει ότι είστε πολύ κοντά 
στο προπορευόμενο αυτοκίνητο. Να δίνετε 
ιδιαίτερη προσοχή στην απόσταση ανάμεσα 
στο αυτοκίνητό σας και το προπορευόμενο 
όχημα αλλιώς μπορεί να προκληθεί σύ-
γκρουση.

Λειτουργία του συστήματος ICC ProPILOT
Το σύστημα ICC είναι σχεδιασμένο να διατηρεί μία 
επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχη-
μα και μπορεί να μειώσει την ταχύτητα ώστε να ται-
ριάζει με αυτή του προπορευόμενου αυτοκινήτου 
που κινείται πιο αργά. Το σύστημα θα επιβραδύνει 
το αυτοκίνητό σας όσο είναι απαραίτητο και εάν το 
προπορευόμενο όχημα σταματήσει, το όχημά σας 
επιβραδύνει και σταματάει. Ωστόσο το σύστημα 
ICC μπορεί να εφαρμόσει μόνο έως το περίπου 40% 
της συνολικής δύναμης πέδησης του αυτοκινήτου. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

μόνο όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας επιτρέπουν 
στις ταχύτητες του αυτοκινήτου να διατηρούνται 
σχετικά σταθερές ή όταν οι ταχύτητες του αυτοκι-
νήτου αλλάζουν σταδιακά. Εάν ένα αυτοκίνητο κι-
νείται στην λωρίδα κυκλοφορίας μπροστά ή εάν 
αυτοκίνητο που προπορεύεται επιβραδύνει γρήγο-
ρα, η απόσταση ανάμεσα στα οχήματα μπορεί να 
γίνει μικρότερη επειδή το σύστημα ICC δεν μπορεί 
να επιβραδύνει το αυτοκίνητό σας αρκετά γρήγο-
ρα. Εάν συμβεί αυτό, το σύστημα ICC θα ηχήσει 
έναν προειδοποιητικό βομβητή και θα αναβοσβήσει 
την ένδειξη του συστήματος για να ειδοποιήσει τον 
οδηγό ότι πρέπει να κάνει την απαραίτητη ενέργεια.

Το σύστημα θα ακυρωθεί και ένας προειδοποιητι-
κός βομβητής θα ηχήσει εάν η ταχύτητα είναι κάτω 
από τα περίπου 25 χλμ/ώρα (15 ΜΡΗ) και δεν εντο-
πίζεται προπορευόμενο όχημα. 

Το ICC λειτουργεί ως εξής:

• Όταν δεν υπάρχουν προπορευόμενα οχήματα, η 
λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα 
στα οχήματα διατηρεί την ταχύτητα που έχει 
ορίσει ο οδηγός. Η κλίματα της καθορισμένης 
ταχύτητας είναι ανάμεσα στα 30 και τα 170 χλμ/
ώρα (20 και 105 ΜΡΗ).

• Όταν υπάρχει προπορευόμενο όχημα το σύστη-
μα ICC ρυθμίζει την ταχύττα για να διατηρήσει 
την απόσταση ανάμεσα στα αυτοκίνητα η οποία 
έχει επιλεγεί από τον οδηγό. Εάν το προπορευ-
όμενο όχημα σταματήσει, το αυτοκίνητο επιβρα-
δύνει και αυτό σε στάση. Μόλις το αυτοκίνητό 
σας σταματήσει, το σύστημα ICC το διατηρεί 
σταματημένο.

• Όταν το αυτοκίνητό σας είναι σε στάση για πε-
ρισσότερα από 3 δευτερόλεπτα και το προπο-
ρευόμενο όχημα αρχίσει να επιταχύνει, πατήστε 
τον διακόπτη RES+ ή πατήστε ελαφρά το πε-
ντάλ του γκαζιού. Το σύστημα ICC αρχίζει να 
ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα. Εάν το 
αυτοκίνητό σας είναι σταματημένο για περισσό-
τερα από περίπου 3 λεπτά, το σύστημα ICC θα 
απενεργοποιηθεί και θα δεθεί το ηλεκτρονικό 
χειρόφρενο.

• Όταν το προπορευόμενο όχημα μετακινηθεί σε 
διαφορετική λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ τη ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου είναι πάνω από τα 30 χλμ/
ώρα (20 ΜΡΗ), το σύστημα ICC επιταχύνει και 
διατηρεί την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας έως 
την καθορισμένη ταχύτητα.

• Όταν το προπορευόμενο όχημα μετακινηθεί σε 
διαφορετική λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ τη ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου είναι κάτω από τα 30 χλμ/
ώρα (20 ΜΡΗ), το σύστημα ICC ακυρώνεται και 
ηχεί ένας προειδοποιητικός βομβητής.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα ICC δεν ελέγχει την ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου και δεν σας προειδοποιεί όταν πλησιά-
ζετε στατικά ή αργά κινούμενα οχήματα. Θα πρέ-
πει να δώσετε προσοχή στην λειτουργία του αυτο-
κινήτου για να διατηρήσετε την κατάλληλη από-
σταση από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα όταν 
πλησιάζετε θύρες διοδίων ή κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση.

Όταν οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο με την καθορι-
σμένη ταχύτητα και πλησιάσετε ένα όχημα που κι-
νείται πιο αργά μπροστά σας, το σύστημα ICC θα 
ρυθμίσει την ταχύτητα για να διατηρήσει την από-
σταση από το προπορευόμενο όχημα που έχει επι-
λέξει ο οδηγός. Εάν το προπορευόμενο όχημα αλ-
λάξει λωρίδα ή βγει από τον αυτοκινητόδρομο, το 
σύστημα ICC θα επιταχύνει για να διατηρήσει την 
ταχύτητα έως την καθορισμένη ταχύτητα. Θα πρέ-
πει να οδηγείτε προσεκτικά για να διατηρήσετε τον 
έλεγχο του αυτοκινήτου σας όταν αυτό επιταχύνει 
στην καθορισμένη ταχύτητα.

Το αυτοκίνητο μπορεί να μην διατηρήσει την καθο-
ρισμένη ταχύτητα σε δρόμους με συνεχόμενες 
στροφές ή σε ορεινούς δρόμους. Εάν συμβεί αυτό, 
θα πρέπει να ελέγξετε ο ίδιος την ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου.

Κανονικά, όταν ελέγχεται η απόσταση από το προ-
πορευόμενο όχημα το σύστημα αυτό αυτόματα επι-
ταχύνει ή επιβραδύνει το αυτοκίνητό σας σύμφωνα 
με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος. 

Πατήστε το γκάζι και επιταχύνετε το αυτοκίνητό 
σας όταν χρειάζεται για να αλλάξετε λωρίδα κυκλο-

φορίας. Πατήστε το πεντάλ του φρένου όταν απαι-
τείται επιβράδυνση για να διατηρήσετε μία ασφαλή 
απόσταση από το αυτοκίνητο μπροστά σας όταν 
αυτό φρενάρει απότομα ή όταν ένα αυτοκίνητο πα-
ρεμβληθεί μπροστά σας στην λωρίδα κυκλοφορίας. 
Να είστε πάντα σε εγρήγορση όταν χρησιμοποιείτε 
το σύστημα ICC.

Οθόνη του συστήματος με προπορευόμενο όχημα

Οθόνη του συστήματος χωρίς προπορευόμενο όχημα

∆εν εντοπίζεται αυτοκίνητο μπροστά:
Ο οδηγός ορίζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου που 
θέλει, με βάση τις συνθήκες του δρόμου. Το σύστη-
μα ICC διατηρεί την καθορισμένη ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου, παρόμοια με ένα στάνταρ cruise control, 
για όσο δεν εντοπίζεται αυτοκίνητο μπροστά σας 
στην λωρίδα κυκλοφορίας. Το σύστημα ICC εμφανί-
ζει την καθορισμένη ταχύτητα.

Εντοπίζεται αυτοκίνητο μπροστά:
Όταν εντοπιστεί ένα αυτοκίνητο μπροστά στην λωρί-
δα κυκλοφορίας, το σύστημα ICC επιβραδύνει το 
αυτοκίνητό σας ελέγχοντας το γκάζι και εφαρμόζο-
ντας τα φρένα ώστε να ταιριάξει η ταχύτητά σας με 
αυτή του αργότερα κινούμενου προπορευόμενου 
οχήματος. Το σύστημα ICC στην συνέχεια ελέγχει 
την ταχύτητα του αυτοκινήτου με βάση την ταχύτητα 
του προπορευόμενου αυτοκινήτου για να διατηρήσει 
την απόσταση που έχει οριστεί από τον οδηγό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Τα φώτα στοπ του αυτοκινήτου θα ανάψουν 
όταν το σύστημα ICC φρενάρει.

• Όταν λειτουργεί το φρένο, μπορεί να ακουστεί 
ένας θόρυβος. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Όταν το σύστημα ICC εντοπίσει ένα αυτοκίνητο 
μπροστά, η ένδειξη προπορευόμενου οχήματος και 
η ένδειξη κατάστασης ελέγχου ταχύτητας (λειτουρ-
γία ελέγχου απόστασης) θα ανάψουν πράσινα.

Το προπορευόμενο αυτοκίνητο σταματάει:
Όταν το προπορευόμενο αυτοκίνητο επιβραδύνει 
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για να σταματήσει, το αυτοκίνητό σας επίσης επι-
βραδύνει σε στάση. Μόλις το αυτοκίνητό σας στα-
ματήσει, το σύστημα ICC εφαρμόζει αυτόματα τα 
φρένα για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σταματημέ-
νο. Όταν το αυτοκίνητό σας είναι σε στάση, εμφανί-
ζεται το μήνυμα [(RES+) Press to start] (πατήστε 
(RES+) να ξεκινήσει) στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν το αυτοκίνητό σας σταματήσει για λιγότερα 
από 3 δευτερόλεπτα τότε θα ακολουθήσει αυτό-
ματα το προπορευόμενο αυτοκίνητο όταν αυτό 
επιταχύνει από την στάση. Εάν το αυτοκίνητό σας 
είναι σταματημένο για περισσότερα από περίπου 
3 λεπτά, το σύστημα ICC θα απενεργοποιηθεί και 
το ηλεκτρονικό χειρόφρενο θα δεθεί.

Το προπορευόμενο αυτοκίνητο επιταχύνει :
Όταν το αυτοκίνητό σας είναι σταματημένο και το 
προπορευόμενο αυτοκίνητο αρχίζει να επιταχύνει, 
πατήστε τον διακόπτη RES+ ή πατήστε ελαφρά το 
πεντάλ του γκαζιού. Το σύστημα ICC αρχίζει να 
ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα.

∆εν εντοπίζεται αυτοκίνητο μπροστά:
Όταν δεν ανιχνεύεται πλέον κάποιο προπορευόμε-
νο αυτοκίνητο, το σύστημα ICC επιταχύνει σταδια-
κά το αυτοκίνητό σας για να επαναφέρει την προη-
γουμένως καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου. 
Στην συνέχεια το σύστημα ICC διατηρεί την καθορι-
σμένη ταχύτητα.
Όταν δεν ανιχνεύεται πλέον κάποιο προπορευόμε-
νο αυτοκίνητο, η ένδειξη εντοπισμού προπορευόμε-

νου οχήματος σβήνει όπως σβήνει και η ένδειξη 
κατάστασης ελέγχου ταχύτητας (λειτουργία ελέγ-
χου διατήρησης ταχύτητας).
Το σύστημα ICC επιταχύνει σταδιακά στην καθορι-
σμένη ταχύτητα αλλά μπορείτε να πατήσετε το πε-
ντάλ του γκαζιού για να επιταχύνετε γρήγορα. Εάν 
πλέον δεν ανιχνεύεται αυτοκίνητο μπροστά και το 
αυτοκίνητό σας κινείται με ταχύτητα κάτω από τα 
περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα (15 ΜΡΗ), το σύστη-
μα ICC θα ακυρωθεί αυτόματα.
Το σύστημα ICC ακυρώνεται και ηχεί ένας προειδο-
ποιητικός βομβητής εάν το αυτοκίνητό σας είναι σε 
στάση για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα και 
δεν εντοπίζεται προπορευόμενο όχημα.

Όταν προσπερνάτε άλλο αυτοκίνητο

Ο οδηγός μπορεί να παρακάμψει το ICC πατώντας 
το πεντάλ του γκαζιού. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη 
καθορισμένης ταχύτητας όταν η ταχύτητα του αυτο-
κινήτου περάσει την καθορισμένη ταχύτητα. Η ένδει-
ξη ανίχνευσης οχήματος θα σβήσει όταν η περιοχή 
μπροστά από το αυτοκίνητό σας είναι ανοικτή. Όταν 
αφήσετε το πεντάλ, το αυτοκίνητο θα επιστρέψει 
στην προηγουμένως καθορισμένη ταχύτητα.

Αν και η ταχύτητα του αυτοκινήτου σας έχει καθορι-
στεί στο σύστημα ICC, μπορείτε να πατήσετε το 
πεντάλ του γκαζιού όταν χρειάζεται να επιταχύνετε 
το αυτοκίνητο πάρα πολύ γρήγορα.

Προειδοποίηση προσέγγισης:
Εάν το αυτοκίνητό σας πλησιάζει το προπορευόμε-
νο όχημα λόγω απότομης επιβράδυνσης αυτού του 
αυτοκινήτου ή εάν παρεμβληθεί ένα άλλο αυτοκίνη-
το, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με τον βομ-
βητή και την ένδειξη του συστήματος ICC. Επιβρα-
δύνετε πατώντας το πεντάλ του φρένου για να δια-
τηρήσετε ασφαλή απόσταση του αυτοκινήτου εάν:
• Ηχήσει ο βομβητής.
• Αναβοσβήσει η ένδειξη εντοπισμού προπορευό-

μενου οχήματος και η ένδειξη καθορισμένης από-
στασης.

• Κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσετε μία 
ασφαλή απόσταση.

Ο προειδοποιητικός βομβητής μπορεί να μην ηχή-
σει σε μερικές περιπτώσεις όταν υπάρχει μικρή 
απόσταση  ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Μερικά παρα-
δείγματα είναι:
• Όταν τα αυτοκίνητα κινούνται με την ίδια ταχύτητα 

και η απόσταση ανάμεσα στα αυτοκίνητα δεν αλ-
λάζει.

• Όταν το προπορευόμενο αυτοκίνητο κινείται γρη-
γορότερα και η απόσταση ανάμεσα στα αυτοκίνη-
τα αυξάνεται.

• Όταν ένα αυτοκίνητο παρεμβληθεί κοντά στο αυτο-
κίνητό σας.

Ο προειδοποιητικός βομβητής δεν θα ηχήσει στις 
παρακάτω περιπτώσεις:
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• Όταν το αυτοκίνητό σας πλησιάζει αυτοκίνητα που 
παρκάρουν ή που κινούνται αργά.

• Όταν πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού και αυτό πα-
ραμερίζει το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο προειδοποιητικός βομβητής προσέγγισης μπο-
ρεί να μην ηχήσει και η ένδειξη του συστήματος 
μπορεί να αναβοσβήσει όταν ο αισθητήρας ICC 
ανιχνεύσει αντικείμενα στο πλάι του αυτοκινήτου 
ή στις άκρες του δρόμου. Αυτό μπορεί να κάνει το 
σύστημα ICC να επιβραδύνει ή να επιταχύνει το 
αυτοκίνητο. Ο αισθητήρας ICC μπορεί να ανι-
χνεύσει αυτά τα αντικείμενα όταν το αυτοκίνητο 
κινείται σε δρόμους με στροφές, σε στενούς δρό-
μους, σε ορεινούς δρόμους ή όταν μπαίνετε ή 
βγαίνετε σε καμπύλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
θα πρέπει να ελέγξετε ο ίδιος την κατάλληλη από-
σταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.
Επίσης, η ευαισθησία του αισθητήρα μπορεί να 
επηρεαστεί από την λειτουργία του αυτοκινήτου 
(χειρισμός του τιμονιού ή θέση οδήγησης στην λω-
ρίδα), ή την κίνηση ή την κατάσταση του αυτοκινή-
του (για παράδειγμα, εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο 
έχοντας αυτό κάποια ζημιά).

Επιτάχυνση όταν κάνετε προσπέραση (όπου 
υπάρχει)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία επιτάχυνσης κατά την προσπέραση 
είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες και 
για συγκεκριμένες εκδόσεις αυτοκινήτων.
Η λειτουργία για επιτάχυνση όταν κάνετε προσπέ-
ραση είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες 

και για συγκεκριμένες εκδόσεις αυτοκινήτου.

Προσπέραση από την αριστερή πλευρά για χώρες 
όπου η κίνηση των οχημάτων γίνεται στην δεξιά 
πλευρά του δρόμου):

Όταν το σύστημα ICC έχει εμπλακεί πάνω από τα 60 
χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) και ακολουθείτε ένα βραδύτερο 
αυτοκίνητο (κάτω από την καθορισμένη ταχύτητα 
του ICC) και το φλας ενεργοποιηθεί στην αριστερή 
πλευρά, το σύστημα ICC θα ξεκινήσει αυτόματα να 
επιταχύνει το αυτοκίνητο για να βοηθήσει να γίνει η 
προσπέραση από αριστερά και θα αρχίσει να μειώ-
νει την απόσταση από το άμεσα προπορευόμενο 
όχημα. Μόνο με το αριστερό φλας ενεργοποιείται 
αυτή η λειτουργία. Καθώς ο οδηγός στρίβει το αυ-
τοκίνητο και κινείται στην λωρίδα προσπέρασης, 
εάν δεν εντοπίζεται προπορευόμενο όχημα, το σύ-
στημα ICC θα συνεχίσει να επιταχύνει ως την καθο-
ρισμένη στο ICC ταχύτητα.

Εάν εντοπιστεί άλλο προπορευόμενο όχημα τότε το 
αυτοκίνητο θα επιταχύνει έως την ταχύτητα που θα 
μπορεί να ακολουθεί αυτό το όχημα. Εάν το όχημα 
δεν στρίψει στην αριστερή λωρίδα για να προσπε-
ράσει, η επιτάχυνση θα σταματήσει μετά από λίγη 
ώρα για να επανέλθετε στην ταχύτητα για να ακο-
λουθείτε το προπορευόμενο όχημα.

Η επιτάχυνση μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε 
στιγμή πατώντας το πεντάλ του φρένου ή τον δια-
κόπτη <CANCEL> στο τιμόνι.

Προσπέραση από την δεξιά πλευρά (για χώρες 
όπου τα αυτοκίνητα κινούνται στην αριστερή 
πλευρά του δρόμου):

Όταν το σύστημα ICC έχει εμπλακεί πάνω από τα 60 
χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) και ακολουθείτε ένα βραδύτερα 

κινούμενο όχημα (κάτω από την καθορισμένη ταχύ-
τητα του ICC) και ενεργοποιήσετε το δεξιό φλας, το 
σύστημα ICC θα αρχίσει αυτόματα να επιταχύνει το 
αυτοκίνητο για να μπορέσει να γίνει προσπέραση 
από τα δεξιά και θα αρχίσει να μειώνει την απόστα-
ση από το όχημα ακριβώς μπροστά σας. Μόνο το 
δεξιό φλας ενεργοποιεί αυτή την λειτουργία. Κα-
θώς ο οδηγός στρίβει το αυτοκίνητο και μετακινεί-
ται στην γραμμή προσπέρασης, εάν δεν εντοπιστεί 
προπορευόμενο όχημα το σύστημα ICC θα συνεχί-
σει να επιταχύνει έως ότου φτάσει την καθορισμένη 
στο ICC ταχύτητα.

Εάν εντοπιστεί άλλο προπορευόμενο όχημα τότε το 
αυτοκίνητο θα επιταχύνει έως την ταχύτητα που θα 
μπορεί να ακολουθεί αυτό το όχημα. Εάν το όχημα 
δεν στρίψει στην δεξιά λωρίδα για να προσπεράσει, 
η επιτάχυνση θα σταματήσει μετά από λίγη ώρα για 
να επανέλθετε στην ταχύτητα για να ακολουθείτε 
το προπορευόμενο όχημα.

Η επιτάχυνση μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε 
στιγμή πατώντας το πεντάλ του φρένου ή τον δια-
κόπτη <CANCEL> στο τιμόνι.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο σύ-
γκρουσης που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο, παρακαλούμε να έχετε 
υπόψη τα ακόλουθα:

• Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο με το 
αριστερό ή το δεξιό φλας και θα επιταχύ νει 
σύντομα το αυτοκίνητο ακόμη ακόμη καιεάν 
δεν γίνει αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας. 
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Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει καταστά-
σεις για την μη προσπέραση όπως έξοδοι 
στην αριστερή ή την δεξιά πλευρά.

• Βεβαιωθείτε ότι όταν προσπερνάτε ένα 
άλλο αυτοκίνητο η διπλανή λωρίδα είναι 
ελεύθερη πριν κάνετε την προσπέραση. 
Ξαφνικές αλλαγές που μπορεί να προκύ-
ψουν στην κυκλοφορία όταν κάνετε προ-
σπέραση γι’ αυτό θα πρέπει πάντα να στρί-
βετε ή να φρενάρετε μόνος σας και να μην 
βασίζεστε μόνο στο σύστημα.

Σύνδεση ορίου ταχύτητας – ProPILOT (όπου 
υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για την Σύνδεση Ορίου Ταχύτητας. 
Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με 
αυτούς τους περιορισμούς του συστήματος θα 
μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος:
• Είναι ευθύνη του οδηγού να επιλέξει την κα-
τάλληλη ταχύτητα, να ακολουθήσει τον κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας και να παρατηρεί 
τους άλλους χρήστες του δρόμου.

• Η Σύνδεση του Ορίου Ταχύτητας μπορεί να 
μην λειτουργήσει σωστά και να μην εφαρμο-
στεί το πραγματικό όριο ταχύτητας στην 
ορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου σε όλες 
τις συνθήκες. Ο οδηγός θα πρέπει να ελέγ-
ξει την ταχύτητα του αυτοκινήτου με το χέρι.

Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα:
- Όταν το σύστημα Αναγνώρισης Πινακί-
δας Κυκλοφορίας (TSR) δεν λειτουργεί 
σωστά ή είναι κλειστό. (∆είτε το «Ανα-
γνώριση Πινακίδας Κυκλοφορίας (όπου 
υπάρχει) πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο).

- Όταν οδηγείτε σε μία περιοχή με κοντι-
νούς παράλληλους δρόμους (για παρά-
δειγμα αυτοκινητόδρομος με παράλληλο 
βοηθητικό δρόμο).

- Όταν οδηγείτε σε μία περιοχή όπου η 
κάθε λωρίδα έχει πινακίδα διαφορετικού 
ορίου ταχύτητας.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμο υπό κατασκευή 
ή σε μία ζώνη κατασκευών.

- Όταν υποδεικνύεται πινακίδα τέλους 
ορίου ταχύτητας.

• Όταν η μονάδα μέτρησης ταχύτητας που 
έχει επιλεγεί στην ρύθμιση οθόνης [Display 
Settings] είναι διαφορετική από την μονάδα 
μέτρησης ταχύτητα στην πινακίδα κυκλοφο-
ρίας.

Όταν το ProPILOT είναι ενεργό και εντοπίσει αλλα-
γή στο όριο ταχύτητας, το νέο όριο ταχύτητας υπο-
δεικνύεται και μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι 
στην καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

Η Σύνδεση του Ορίου Ταχύτητας λειτουργεί:

• Όταν το εντοπισμένο όριο ταχύτητας είναι 30 
χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ) ή παραπάνω.

• Το [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου ταχύτη-

τας) είναι ενεργοποιημένο στην Οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Στις παρακάτω περιπτώσεις η Σύνδεση Ορίου 
Ταχύτητας δεν θα λειτουργήσει:

- Όταν εντοπιστεί μία αύξηση στην καθορι-
σμένη ταχύτητα αλλά η καθορισμένη ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου είναι ήδη μεγαλύτε-
ρη από το νέο όριο ταχύτητας.

- Όταν εντοπιστεί μία μείωση στην καθορι-
σμένη ταχύτητα αλλά η καθορισμένη ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου είναι ήδη χαμηλότε-
ρη από το νέο όριο ταχύτητας.



Ξεκίνημα και οδήγηση 101

Οθόνη συστήματος και ενδείξεις:

Παράδειγμα

1. Ένδειξη εντοπισμένου ορίου ταχύτητας
Εμφανίζει το όριο ταχύτητας που εντοπίζεται 
αυτή την στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε το «Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλοφορίας 
(όπου υπάρχει)» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο.

2. Ένδειξη εφαρμοσμένου ορίου ταχύτητας (πρά-
σινο πλαίσιο)
Εμφανίζει το εντοπισμένο όριο ταχύτητας που 
μπορεί να εφαρμοστεί στην καθορισμένη ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου.

3. Ένδειξη Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας
∆είχνει την λειτουργία ενεργοποίησης του συ-
στήματος ή την λειτουργία του συστήματος.

 Έχει ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λει-
τουργία και υποδεικνύεται ένα νέο όριο ταχύτη-
τας (υψηλότερη τιμή ταχύτητας)

 Έχει ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λει-
τουργία και υποδεικνύεται ένα νέο όριο ταχύτη-
τας (χαμηλότερη τιμή ταχύτητας)

4. Μήνυμα καθοδήγησης, οδηγία για το πώς να 
ορίσετε τη νέα ταχύτητα.

Χειρισμός του συστήματος:

Όταν το σύστημα εντοπίσει ένα διαφορετικό όριο 
ταχύτητας, επιδεικνύεται η τιμή του νέου ορίου τα-
χύτητας. Η καθορισμένη τιμή ταχύτητας μπορεί να 
αλλάξει σε αυτή που υποδεικνύεται με το χέρι.

• Για να αποδεχτείτε την τιμή του νέου ορίου ταχύ-
τητας χειριστείτε τον διακόπτη <RES+> (όταν 
το νέο όριο είναι προς τα επάνω) ή τον διακόπτη 
<SET-> (όταν το νέο όριο είναι προς τα κάτω).

• Η ένδειξη της Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας (  
ή  ) θα σβήσει μετά από περίπου 15 δευτε-
ρόλεπτα εάν χειριστήκατε τον διακόπτη <RES+> 
ή <SET->. (Η ένδειξη της Σύνδεσης Ορίου Ταχύ-
τητας μπορεί να απενεργοποιηθεί αμέσως κάνο-
ντας χειρισμό του αντίθετου διακόπτη από την 
κατεύθυνση που υποδεικνύεται από την ένδειξη 
Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας.).

Το σύστημα δεν θα ενεργοποιηθεί εάν δεν εντοπι-
στεί αλλαγή σε ένα όριο ταχύτητας.

Speed Link Offset] (απόκλιση ορίου ταχύτητας):

Είναι δυνατό να ορίσετε εάν το όριο ταχύτητας θα 
πρέπει να γίνεται αποδεκτό ακριβώς ή με μία ανοχή 
των -10 χλμ/ώρα (-5 ΜΡΗ) έως +10 χλμ/ώρα (+5 
ΜΡΗ).

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
το σύστημα:

1. Πατήστε το κουμπί   στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου και μετά 

πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επι-
λέξτε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδη-
γό) και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου 
ταχύτητας) και πατήστε το κουμπί κύλισης για 
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα θα διατηρήσει την παρούσα ρύθμιση 
στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ακόμη και 
εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τον κινητή-
ρα του αυτοκινήτου.

Πώς να ορίσετε την ανοχή για την απόκλιση ορίου 
ταχύτητας [Speed Link Offset]:

1. Πατήστε το κουμπί   στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου και μετά 
πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επι-
λέξτε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδη-
γό) και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [Speed Link Offset] (απόκλιση σύν-
δεσης ταχύτητας) και πατήστε το κουμπί κύλι-
σης για να επιλέξετε την τιμή ανοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα θα διατηρήσει την παρούσα ρύθμιση 
στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ακόμη και 
εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά το σύστημα 
e-Power.

NIC4145
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Σύνδεση ορίου ταχύτητας – ProPILOT με 
Σύστημα Πλοήγησης (όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για την Σύνδεση Ορίου Ταχύτητας. 
Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με 
αυτούς τους περιορισμούς του συστήματος θα 
μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος:

• Είναι ευθύνη του οδηγού να επιλέξει την κα-
τάλληλη ταχύτητα, να ακολουθήσει τον κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας και να παρατηρεί 
τους άλλους χρήστες του δρόμου.

• Η Σύνδεση του Ορίου Ταχύτητας μπορεί να 
μην λειτουργήσει σωστά και να μην εφαρμο-
στεί το πραγματικό όριο ταχύτητας στην 
ορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου σε όλες 
τις συνθήκες. Ο οδηγός θα πρέπει να ελέγ-
ξει την ταχύτητα του αυτοκινήτου με το χέρι.

Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα:

- Όταν το σύστημα Αναγνώρισης Πινακί-
δας Κυκλοφορίας (TSR) δεν λειτουργεί 
σωστά ή είναι κλειστό. (∆είτε το «Ανα-
γνώριση Πινακίδας Κυκλοφορίας (όπου 
υπάρχει) πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο).

- Όταν οδηγείτε σε χώρες ή περιοχές που 
δεν καλύπτονται από το σύστημα πλοή-
γησης.

- Όταν διασχίζετε τα σύνορα χωρών.

- Όταν οδηγείτε στην έξοδο ενός αυτοκι-
νητόδρομου με περιορισμένη πρόσβαση 
όπως καθορίζεται στα δεδομένα του 
χάρτη της πλοήγησης.

- Όταν οδηγείτε σε μία περιοχή με κοντι-
νούς παράλληλους δρόμους (για παρά-
δειγμα αυτοκινητόδρομος με παράλληλο 
βοηθητικό δρόμο).

- Όταν οδηγείτε σε μία περιοχή όπου η 
κάθε λωρίδα έχει πινακίδα διαφορετικού 
ορίου ταχύτητας.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμο υπό κατασκευή 
ή σε μία ζώνη κατασκευών.

- Όταν τα δεδομένα από το σύστημα πλο-
ήγησης δεν είναι ενημερωμένα ή δεν εί-
ναι διαθέσιμα.

Όταν το ProPILOT είναι ενεργό και εντοπίσει αλλα-
γή στο όριο ταχύτητας, το νέο όριο ταχύτητας υπο-
δεικνύεται και μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι 
στην καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

Η Σύνδεση του Ορίου Ταχύτητας λειτουργεί:

• Όταν το εντοπισμένο όριο ταχύτητας είναι 30 
χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ) ή παραπάνω.

• Το [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου ταχύτη-
τας) είναι ενεργοποιημένο στην Οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν γίνεται χειρισμός του πεντάλ με επιλεγ-
μένη την λειτουργία AUTO, η Σύνδεση Ορίου 
Ταχύτητας θα λειτουργήσει (ρυθμίζεται αυτό-

ματα η καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινή-
του), μόνο  όταν το εντοπισμένο όριο ταχύτη-
τας είναι μεγαλύτερο από την καθορισμένη 
ταχύτητα.

• Στις παρακάτω περιπτώσεις η Σύνδεση Ορίου 
Ταχύτητας δεν θα λειτουργήσει:

- Όταν εντοπιστεί μία αύξηση στην καθορι-
σμένη ταχύτητα αλλά η καθορισμένη ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου είναι ήδη μεγαλύτε-
ρη από το νέο όριο ταχύτητας.

- Όταν εντοπιστεί μία μείωση στην καθορι-
σμένη ταχύτητα αλλά η καθορισμένη ταχύ-
τητα του αυτοκινήτου είναι ήδη χαμηλότε-
ρη από το νέο όριο ταχύτητας.

Για την Γερμανία: ∆εν υπάρχει ρύθμιση ορίου τα-
χύτητας:

Όταν ανοίγετε τον διακόπτη της μίζας και άρα μπαί-
νετε σε έναν αυτοκινητόδρομο χωρίς όριο ταχύτη-
τας το σύστημα αρχικά καθορίζει την ταχύτητα στα 
130 χλμ/ώρα. Μετά από αυτό, εφαρμόζεται η τελευ-
ταία ταχύτητα που έχει αποθηκευτεί από τον οδηγό 
στον αυτοκινητόδρομο χωρίς όριο ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία αυτή δουλεύει μόνο στην Γερμανία.
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Οθόνη συστήματος και ενδείξεις:

Παράδειγμα

1. Μήνυμα καθοδήγησης, οδηγία για το πώς να 
ορίσετε τη νέα ταχύτητα.

2. Ένδειξη εντοπισμένου ορίου ταχύτητας (αρι-
στερή πλευρά)
Εμφανίζει το εντοπισμένο επικείμενο ή εκτιμώ-
μενο όριο ταχύτητας. Το επικείμενο ή εκτιμώμε-
νο όριο ταχύτητας θα υποδειχθεί μόνο όταν 
εντοπίζεται ένα νέο όριο ταχύτητας (χαμηλότε-
ρη τιμή ταχύτητας) στην λειτουργία με το χέρι.
Ένδειξη εντοπισμένου ορίου ταχύτητας (δεξιά 
πλευρά)
Εμφανίζει το όριο ταχύτητας που εντοπίζεται 
αυτή την στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε το «Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλοφορίας 
(όπου υπάρχει)» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο.

3. Ένδειξη εφαρμοσμένου ορίου ταχύτητας (πρά-
σινο πλαίσιο)

Εμφανίζει το εντοπισμένο όριο ταχύτητας που μπο-
ρεί να εφαρμοστεί στην καθορισμένη ταχύτητα του 

αυτοκινήτου.

4. Ένδειξη Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας

∆είχνει την λειτουργία ενεργοποίησης του συ-
στήματος ή την λειτουργία του συστήματος.

 Έχει ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λει-
τουργία και υποδεικνύεται ένα νέο όριο ταχύτη-
τας (υψηλότερη τιμή ταχύτητας)

 Έχει ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λει-
τουργία και υποδεικνύεται ένα νέο όριο ταχύτη-
τας (χαμηλότερη τιμή ταχύτητας)

«Α»: Έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία.

Χειρισμός του συστήματος:
Όταν το σύστημα εντοπίσει ένα διαφορετικό όριο 
ταχύτητας, επιδεικνύεται η τιμή του νέου ορίου τα-
χύτητας. Η καθορισμένη τιμή ταχύτητας μπορεί να 
αλλάξει σε αυτή που υποδεικνύεται με το χέρι.

• Για να αποδεχτείτε την τιμή του νέου ορίου τα-
χύτητας χειριστείτε τον διακόπτη <RES+> 
(όταν το νέο όριο είναι προς τα επάνω) ή τον 
διακόπτη <SET-> (όταν το νέο όριο είναι προς 
τα κάτω).

• Η ένδειξη της Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας (  
ή  ) θα σβήσει μετά από περίπου 15 δευτε-
ρόλεπτα εάν χειριστήκατε τον διακόπτη <RES+> 
ή <SET->. (Η ένδειξη της Σύνδεσης Ορίου Ταχύ-
τητας μπορεί να απενεργοποιηθεί αμέσως κάνο-
ντας χειρισμό του αντίθετου διακόπτη από την 
κατεύθυνση που υποδεικνύεται από την ένδειξη 
Σύνδεσης Ορίου Ταχύτητας.).

Το σύστημα δεν θα ενεργοποιηθεί εάν δεν εντοπι-
στεί αλλαγή σε ένα όριο ταχύτητας.

Όταν έχει επιλεγεί η Αυτόματη λειτουργία 
στο μενού ρυθμίσεων:
• Το όριο ταχύτητας που υποδεικνύεται εφαρμόζε-
ται στην καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου 
αυτόματα όταν εντοπιστεί ένας αυτοκινητόδρο-
μος περιορισμένης πρόσβασης στα δεδομένα του 
χάρτη πλοήγησης. Επίσης, εάν το ProPILOT με 
σύστημα Σύνδεσης Πλοήγησης είναι ανοικτό (ΟΝ) 
αλλά δεν έχει οριστεί (ενεργό) και ένα νέο όριο 
ταχύτητας έχει εντοπιστεί, η καθορισμένη ταχύτη-
τα του αυτοκινήτου ενημερώνεται αυτόματα.

• Η Αυτόματη λειτουργία μπορεί να μην είναι δια-
θέσιμη σε ορισμένες περιοχές ή σε δρόμους 
που δεν είναι αυτοκινητόδρομοι  με περιορισμέ-
νη  πρόσβαση. Σε αυτή την περίπτωση το σύστη-
μα λειτουργεί όπως στην λειτουργία με το χέρι.

Speed Link Offset] (απόκλιση ορίου ταχύτητας):
Είναι δυνατό να ορίσετε εάν το όριο ταχύτητας θα 
πρέπει να γίνεται αποδεκτό ακριβώς ή με μία ανοχή 
των -10 χλμ/ώρα (-5 ΜΡΗ) έως +10 χλμ/ώρα (+5 
ΜΡΗ).

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
το σύστημα:
1. Πατήστε το κουμπί   στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου και μετά 
πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επι-
λέξτε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδη-
γό) και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [Speed Limit Link] (σύνδεση ορίου 
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ταχύτητας) και πατήστε το κουμπί κύλισης για 
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα θα διατηρήσει την παρούσα ρύθμιση 
στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ακόμη και 
εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τον κινητή-
ρα του αυτοκινήτου.
Πώς να ορίσετε την ανοχή για την απόκλιση ορίου 
ταχύτητας [Speed Link Offset]:
1. Πατήστε το κουμπί   στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου και μετά 
πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επι-
λέξτε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδη-
γό) και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [Speed Link Offset] (απόκλιση σύν-
δεσης ταχύτητας) και πατήστε το κουμπί κύλι-
σης για να επιλέξετε την τιμή ανοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα θα διατηρήσει την παρούσα ρύθμιση 
στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ακόμη και 
εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά το σύστημα 
e-Power.

Σύνδεση Πλοήγησης με Cruise – ProPILOT με 
Σύνδεση Πλοήγησης (όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-

στήματος για την Σύνδεση Πλοήγησης με 
Cruise. Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμ-
φωνα με αυτούς τους περιορισμούς του συστή-
ματος θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος:
• Υπάρχουν περιορισμοί στην ικανότητα του 
συστήματος Σύνδεσης Πλοήγησης με Cruise. 
Το σύστημα δεν λειτουργεί σε όλες τις συνθή-
κες οδήγησης, κίνησης, καιρικές και δρόμου. 
Είναι ευθύνη του οδηγού να είναι σε εγρήγορ-
ση, να οδηγεί με ασφάλεια και να έχει πάντα 
τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

• Το σύστημα Σύνδεσης Πλοήγησης με Cruise 
δεν φρενάρει το όχημα για να σταματήσει. 
Όποτε είναι απαραίτητο, ο οδηγός πρέπει να 
εφαρμόσει το απαραίτητο φρένο.

• Είναι ευθύνη του οδηγού να επιλέξει την κα-
τάλληλη ταχύτητα, να ακολουθήσει τον κώδι-
κα οδικής κυκλοφορίας και να παρατηρεί 
τους άλλους χρήστες του δρόμου.

• Η διαθεσιμότητα του συστήματος Σύνδεσης 
Πλοήγησης με Cruise εξαρτάται από την κάθε 
χώρα. Σε ορισμένες χώρες όπως για παρά-
δειγμα η Ισλανδία, η Μάλτα και η Κύπρος, 
αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσι μη. Η ποι-
ότητα των δεδομένων του χάρτη δεν ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος. Εάν το 
σύστημα εντοπίσει ότι το αυτοκίνητο είναι σε 
αυτές τις χώρες με βάση τις πληροφορίες 
του GPS το σύστημα απαγορεύει την ενερ-
γοποίηση της λειτουργίας Σύνδεσης Πλοή-
γησης με Cruise.

• Η Σύνδεση Πλοήγησης με Cruise μπορεί να 

μην λειτουργήσει σωστά και να μην εφαρμο-
στεί το πραγματικό όριο ταχύτητας στην ορι-
σμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου σε όλες τις 
συνθήκες. Ο οδηγός θα πρέπει να ελέγξει 
την ταχύτητα του αυτοκινήτου με το χέρι.
Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα:
- Όταν οδηγείτε σε χώρες ή περιοχές που 
δεν καλύπτονται από το σύστημα πλοή-
γησης.

- Όταν τα δεδομένα από το σύστημα πλοή-
γησης δεν είναι ενημερωμένα ή δεν είναι 
διαθέσιμα.

- Όταν δεν οδηγείτε κατά μήκος της δια-
δρομής που σας προτείνει το σύστημα 
πλοήγησης.

- Όταν το σύστημα πλοήγησης κάνει νέο 
υπολογισμό της διαδρομής.

- Όταν οδηγείτε σε χώρες ή περιοχές που 
δεν καλύπτονται από το σύστημα πλοή-
γησης.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμο υπό κατασκευή 
ή σε έναν πρόσφατα κατασκευασμένο 
δρόμο.

- Όταν οδηγείτε κοντά σε σημείο διαχωρι-
σμού του δρόμου ή σε διασταύρωση.

- Όταν οδηγείτε με κακό καιρό ή σε κακές 
συνθήκες του δρόμου.

Όταν το ProPILOT με σύστημα Σύνδεσης Πλοήγη-
σης με Cruise είναι ενεργό σε αυτοκινητόδρομο 
περιορισμένης πρόσβασης (όπως υποδεικνύεται 
από τα δεδομένα του χάρτη πλοήγησης), το σύστη-
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μα Σύνδεσης Πλοήγησης με Cruise χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες του δρόμου που παρέχονται από το 
σύστημα πλοήγησης και μπορεί να ρυθμίσει την τα-
χύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις στροφές, 
τις διασταυρώσεις και τις εξόδους.

Το σύστημα Σύνδεσης Πλοήγησης με Cruise χρησι-
μοποιεί τις πληροφορίες του δρόμου που παρέχο-
νται από το σύστημα πλοήγησης και μπορεί να ρυθ-
μίσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με 
τους κυκλικούς κόμβους (όπως υποδεικνύονται στα 
δεδομένα του χάρτη πλοήγησης).

Το σύστημα μπορεί να μην μειώσει πάντα την ταχύ-
τητα για όλες τις στροφές, διασταυρώσεις ή κυκλι-
κούς κόμβους ή εξόδους και ο οδηγός μπορεί να 
χρειαστεί να εφαρμόσει επιπρόσθετο φρένο οποια-
δήποτε στιγμή.

Όταν το αυτοκίνητο περάσει την στροφή, τον κυκλι-
κό κόμβο ή την διασταύρωση, τότε θα επιταχύνει 
πάλι στην καθορισμένη ταχύτητα. Όταν βγείτε από 
τον αυτοκινητόδρομο περιορισμένης πρόσβασης, 
τότε θα πρέπει να εφαρμόσετε το φρένο στο τέλος 
της εξόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το σύστημα δεν λειτουργεί όταν πατάτε το πε-
ντάλ του φρένου.

• Το σύστημα μπορεί να μην λειτουργήσει ανά-
λογα με την καθορισμένη απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα και τα οχήματα που 
εντοπίζονται μπροστά σας.

Οθόνη συστήματος και ενδείξεις:

Παράδειγμα

1. Ένδειξη πληροφοριών δρόμου

Εμφανίζεται όταν το σύστημα ρυθμίζει την ταχύ-
τητα ανάλογα με τις στροφές και τις εξόδους.

Στροφές και διασταυρώσεις

∆εξιά έξοδος

Αριστερή έξοδος

Κυκλικός κόμβος

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το σύστημα:
1. Πατήστε το κουμπί  στο τιμόνι έως 
ότου εμφανιστεί το [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου και μετά 
πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επι-
λέξτε το [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδη-
γό) και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [CRUISE Navi Link] (Σύνδεση πλοή-
γησης με cruise) και πατήστε το κουμπί κύλισης 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα θα διατηρήσει την παρούσα ρύθμιση 
στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ακόμη και 
εάν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά το σύστημα 
e-Power.

Αυτόματη ακύρωση
Στις ακόλουθες συνθήκες ηχεί ένας βομβητής και ο 
έλεγχος ακυρώνεται αυτόματα.

• Είναι ανοιχτή οποιαδήποτε πόρτα.

• ∆εν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.

• ∆εν εντοπίζεται αυτοκίνητο μπροστά και το αυ-
τοκίνητό σας κινείται με ταχύτητα κάτω από τα 
25 χλμ/ώρα (15 ΜΡΗ). Το σύστημα ICC ακυρώ-
νεται και ηχεί ένας προειδοποιητικός βομβητής 
εάν το αυτοκίνητό σας είναι σε στάση για περισ-
σότερα από περίπου 3 δευτερόλεπτα και δεν 
εντοπίζεται προπορευόμενο όχημα.

• Το αυτοκίνητό σας έχει ακινητοποιηθεί από το σύ-
στημα ICC για περίπου 3 λεπτά ή περισσότερο.

• Όταν ο επιλογέας συστήματος ελέγχου δεν εί-
ναι στην θέση D (οδήγηση).

• Έχει δεθεί το χειρόφρενο.

• Όταν το ESP είναι απενεργοποιημένο.

• Όταν το ΙΕΒ εφαρμόζει πιο δυνατό φρενάρισμα.

• Όταν είναι σε λειτουργία το ESP (συμπεριλαμβα-
νομένου του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης).
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• Όταν γλιστράει ένας τροχός.
• Όταν παρεμποδίζεται η μέτρηση της απόστα-
σης λόγω βρωμιάς ή άλλου υλικού που εμποδί-
ζει τον αισθητήρα.

• Όταν το σήμα του ραντάρ διακόπτεται προσωρι-
νά.

• Όταν είναι ενεργοποιημένη η Υποβοήθηση 
Στάθμευσης (ΡΑ) (όπου υπάρχει).

Περιορισμοί του συστήματος ICC

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί για την 
χρήση του συστήματος ICC. Εάν δεν χειριστεί-
τε το αυτοκίνητο σύμφωνα με αυτούς τους πε-
ριορισμούς θα μπορούσε να προκληθεί σοβα-
ρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα προορίζεται κυρίως για χρήση 
σε ευθύ, στεγνό ανοικτό δρόμο με ελαφριά 
κίνηση. ∆εν συνιστάται η χρήση του συστή-
ματος στην κίνηση της πόλης ή σε περιοχές 
με κυκλοφοριακή συμφόρηση.

• Το σύστημα αυτό δεν θα υιοθετήσει αυτόμα-
τα τις συνθήκες του δρόμου. Το σύστημα 
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κίνη 
ση με ομοιόμορφη ροή. Μην χρησιμοποιείτε 
το σύστημα σε δρόμους με κλειστές στρο-
φές, σε παγωμένους δρόμους, σε πυκνή 
βροχή ή σε ομίχλη.

• Επειδή υπάρχει όριο απόδοσης στην λει-

τουργία ελέγχου απόστασης, ποτέ μην βασί-
ζεστε μόνο στο σύστημα ICC. Αυτό το σύ-
στημα δεν διορθώνει την απροσεξία, την 
αφηρημένη οδήγηση, την φτωχή ορατότητα 
στην βροχή, την ομίχλη ή άλλες άσχημες 
καιρικές συνθήκες. Ελαττώστε  την ταχύτητα 
του αυτοκινήτου πατώντας το πεντάλ του 
φρένου, ανάλογα με την απόσταση από το 
προπορευόμενο αυτοκίνητο και τις συνθή-
κες, ώστε να διατηρήσετε ασφαλή απόστα-
ση ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

• Όταν το σύστημα ICC σταματήσει αυτόματα 
το αυτοκίνητο, τότε το αυτοκίνητό σας μπορεί 
να επιταχύνει αυτόματα εάν το προπορευόμε-
νο όχημα επιταχύνει, εφόσον το αυτοκίνητό 
σας ήταν σε στάση για λιγότερα από περίπου 
3 δευτερόλεπτα. Να είστε έτοιμος να σταματή-
σετε το αυτοκίνητό σας εάν χρειάζεται.

• Να δίνετε πάντα σημασία στην λειτουργία 
του αυτοκινήτου και να είστε έτοιμος να 
ελέγξετε ο ίδιος την κατάλληλη απόσταση. Η 
λειτουργία ελέγχου της απόστασης ανάμεσα 
στα οχήματα του συστήματος ICC μπορεί να 
μην καταφέρει να διατηρήσει την επιλεγμέ-
νη απόσταση ανάμεσα στα οχήματα (από-
σταση από προπορευόμενο όχημα) ή την 
επιλεγμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου κάτω 
από ορισμένες περιστάσεις.

• Το σύστημα μπορεί να μην ανιχνεύσει το αυτο-
κίνητο μπροστά σας σε συγκεκριμένες καιρι-
κές συνθήκες και συνθήκες του δρόμου. Για να 
αποφύγετε ατυχήματα, ποτέ μην χρησιμοποι-
είτε το σύστημα ICC στις ακόλουθες συνθήκες:
– Σε δρόμους που υπάρχει πυκνή κίνηση ή

 κλειστές στροφές.
– Σε επιφάνειες δρόμου που γλιστρούν, 

όπως σε πάγο ή χιόνι κλπ.
– Όταν ο καιρός είναι κακός (βροχή, ομί-

χλη, χιόνι κλπ).
– Όταν βροχή, χιόνι ή βρωμιά κολλούν 

στον αισθητήρα του συστήματος.
– Σε απότομες κατηφόρες (το αυτοκίνητο 

μπορεί να πάει πάνω από την ορισμένη 
ταχύτητα και το συχνό φρενάρισμα μπο-
ρεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υπερθέρ-
μανση των φρένων).

– Σε διαδοχικούς ανηφορικούς και κατηφο-
ρικούς δρόμους.

– Όταν οι συνθήκες της κίνησης κάνουν δύ-
σκολη την διατήρηση κατάλληλης από-
στασης ανάμεσα στα αυτοκίνητα λόγω 
συχνής επιβράδυνσης ή επιτάχυνσης.

– Παρεμβολή από άλλες πηγές ραντάρ.
• Να μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ICC εάν 

ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο αυτοκίνητο.
• Σε ορισμένες συνθήκες του δρόμου και της 

κίνησης, ένα αυτοκίνητο ή αντικείμενο μπο-
ρεί απροσδόκητα να μπει μέσα στην ζώνη 
εντοπισμού του αισθητήρα και να προκαλέ-
σει αυτόματο φρενάρισμα. Μπορεί να χρεια-
στεί να ελέγξετε την απόσταση από τα άλλα 
αυτοκίνητα με την χρήση του πεντάλ του 
γκαζιού. Να είστε πάντα σε εγρήγορση και 
να αποφύγετε την χρήση του συστήματος 
ICC όταν δεν συνιστάται σε αυτό το κεφά-
λαιο με τις προειδοποιήσεις.
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Το σύστημα ICC δεν θα εντοπίσει τα ακόλουθα αντι-
κείμενα:
• Σταματημένα και αργά κινούμενα οχήματα.
• Πεζούς ή αντικείμενα στον δρόμο.
• Αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα στην ίδια λωρί-

δα κυκλοφορίας.
• Μοτοσυκλέτες που κινούνται στην άκρη της λωρί-

δας κυκλοφορίας.
Οι παρακάτω είναι ορισμένες συνθήκες στις οποίες 
ο αισθητήρας δεν μπορεί να εντοπίσει σωστά ένα 
προπορευόμενο όχημα και το σύστημα μπορεί να 
μην λειτουργήσει σωστά:
• Όταν μειώνεται ο εντοπισμός του αισθητήρα (συν-

θήκες όπως βροχή, χιόνι, ομίχλη, σκόνη, αμμοθύ-
ελλες και νερό που ψεκάζεται από τα κινούμενα 
αυτοκίνητα).

• Όταν οδηγείτε σε απότομη κατηφόρα ή σε δρό-
μους με κλειστές στροφές.

• Όταν οδηγείτε σε επιφάνεια δρόμου με σαμαρά-
κια, όπως είναι ένας ανώμαλος βρώμικος δρόμος.

• Εάν βρωμιά, πάγος, χιόνι ή άλλο υλικό καλύπτει 
την περιοχή του αισθητήρα του ραντάρ.

• Ένα είναι μπροστά και κοντά στο αυτοκίνητο ένα 
όχημα με περίπλοκο σχήμα, όπως ένα όχημα που 
τραβάει τρέιλερ ή μία πλατφόρμα.

• Παρεμβολή από άλλες πηγές ραντάρ.
• Όταν το αυτοκίνητό σας ρυμουλκεί τρέιλερ κλπ
• Όταν έχει φορτωθεί υπερβολικά βαρύ φορτίο στο 

πίσω κάθισμα ή το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου 
σας.

Το σύστημα ICC είναι σχεδιασμένο να ελέγχει αυτό-
ματα την λειτουργία του αισθητήρα μέσα στα όρια 
των περιορισμών του συστήματος. 

Η ζώνη εντοπισμού του αισθητήρα ραντάρ είναι περι-
ορισμένη. Ένα προπορευόμενο όχημα θα πρέπει να 
είναι μέσα στην ζώνη εντοπισμού για να διατηρήσει το 
σύστημα ICC την επιλεγμένη απόσταση ανάμεσα στα 
οχήματα. Ένα προπορευόμενο όχημα μπορεί να κινη-
θεί έξω από την ζώνη εντοπισμού λόγω της θέσης του 
μέσα στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας. Οι μοτοσυκλέτες 
μπορεί να μην εντοπίζονται στην ίδια λωρίδα κυκλο-
φορίας μπροστά.
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Όταν οδηγείτε σε ορισμένους δρόμους, όπως είναι 
δρόμοι με συνεχείς στροφές, ορεινούς, με καμπύ-
λες, στενούς ή δρόμους υπό κατασκευή, ο αισθητή-
ρας ραντάρ μπορεί να εντοπίζει αυτοκίνητα σε δια-
φορετική λωρίδα κυκλοφορίας ή μπορεί προσωρινά 
να μην εντοπίζει ένα όχημα που προπορεύεται. 
Αυτό μπορεί να κάνει το σύστημα ICC να επιβραδύ-
νει ή να επιταχύνει το αυτοκίνητο.

Ο εντοπισμός των αυτοκινήτων μπορεί επίσης να 
επηρεαστεί από την λειτουργία του αυτοκινήτου (χει-
ρισμός του τιμονιού ή θέση κίνησης στην λωρίδα 
κυκλοφορίας κλπ), ή τις συνθήκες του αυτοκινήτου.  

 εάν κινούνται στα άκρα και όχι στην κεντρική γραμ-
μή της λωρίδας. Ένα αυτοκίνητο που εισέρχεται 
στην λωρίδα μπροστά σας μπορεί να μην εντοπιστεί 
έως ότου να μπει τελείως μέσα στην λωρίδα. 

Το σύστημα ICC (με ProPILOT) χρησιμοποιεί μία 
μπροστινή κάμερα πολλαπλών αισθητήρων. Οι ακό-
λουθες είναι ορισμένες συνθήκες στις οποίες η κά-
μερα μπορεί να μην είναι σε θέση να εντοπίσει ένα 
όχημα και ο εντοπισμός ενός προπορευόμενου οχή-
ματος μπορεί να καθυστερήσει:

• Φτωχή ορατότητα (συνθήκες όπως βροχή, χιόνι, 
ομίχλη, σκόνη, αμμοθύελλες και νερό που ψεκά-
ζεται από την κυκλοφορία των άλλων αυτοκινή-
των).

• Η περιοχή της κάμερας στο παρμπρίζ είναι θα-
μπή ή καλυμμένη με βρωμιά, σταγόνες νερού, 
πάγο, χιόνι κλπ.

• Ισχυρό φως (για παράδειγμα το ηλιοβασίλεμα ή 
τα φώτα των αντίθετα κινούμενων αυτοκινήτων) 
μπαίνει μέσα στην μπροστινή κάμερα.

• Το ισχυρό φως κάνει την περιοχή γύρω από 
τους πεζούς να κρύβεται στο σκοτάδι δυσχεραί-
νοντα την ορατότητα.

• Μία ξαφνική αλλαγή στην ένταση του φωτός 
(για παράδειγμα όταν το αυτοκίνητο μπαίνει ή 
βγαίνει από ένα τούνελ ή μία σκιασμένη περιοχή 
ή υπάρχουν αστραπές).

Σύστημα προσωρινά μη διαθέσιμο
Οι ακόλουθες είναι συνθήκες στις οποίες το σύστη-
μα ICC μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμο. Σε 

αυτές τις περιστάσεις, το σύστημα ICC μπορεί να 
μην ακυρωθεί και μπορεί να μην έχει την δυνατότη-
τα να διατηρήσει την επιλεγμένη απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα.

Συνθήκη Α:

Στις ακόλουθες συνθήκες, το σύστημα ICC ακυρώ-
νεται αυτόματα. Θα ηχήσει ένας βομβητής και το 
σύστημα δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί:

• Οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοικτή.

• ∆εν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.

• Όταν δεν εντοπίζεται αυτοκίνητο μπροστά και 
το αυτοκίνητό σας κινείται με ταχύτητα κάτω 
από τα 25 χιλ/ώρα (15 ΜΡΗ) το σύστημα ICC 
ακυρώνεται και ηχεί ένας βομβητής εάν το αυτο-
κίνητό σας είναι σταματημένο για περισσότερα 
από περίπου 3 δευτερόλεπτα και δεν εντοπίζε-
ται προπορευόμενο όχημα.

• Το αυτοκίνητό σας είναι σταματημένο από το 
σύστημα ICC για περίπου 3 δευτερόλεπτα ή πε-
ρισσότερα.

• Όταν ο επιλογέας συστήματος ελέγχου δεν εί-
ναι στην θέση D (οδήγηση).

• Όταν έχει δεθεί το ηλεκτρονικό χειρόφρενο.

• Όταν το ESP είναι απενεργοποιημένο.

• Όταν το ΙΕΒ εφαρμόσει εντονότερη πέδηση.

• Όταν είναι σε λειτουργία το ESP (συμπεριλαμβα-
νομένου του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης).

• Όταν ένας τροχός γλιστρά.

• Όταν η μέτρηση της απόστασης παρεμποδίζε-

NSD679



Ξεκίνημα και οδήγηση 109

ται λόγω προσκόλλησης βρωμιάς ή άλλου υλι-
κού στον αισθητήρα.

• Όταν το σήμα του ραντάρ διακόπτεται προσωρινά.

• Όταν ενεργοποιείται η Υποβοήθηση Στάθμευ-
σης (ΡΑ) (όπου υπάρχει).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω 
έχουν πάψει να ισχύουν, σβήστε το σύστημα χρησι-
μοποιώντας τον διακόπτη ProPILOT. Ανοίξτε πάλι 
το σύστημα ProPILOT για να χρησιμοποιήσετε το 
σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν το σύστημα ICC έχει ακυρωθεί κάτω από τις 
ακόλουθες συνθήκες σε στάση, το ηλεκτρονικό 
χειρόφρενο ενεργοποιείται αυτόματα:
• Οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοικτή.
• ∆εν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.
• Το αυτοκίνητό σας είναι σταματημένο από το 
σύστημα ICC για περίπου 3 δευτερόλεπτα ή πε-
ρισσότερα.

• Όταν ο επιλογέας συστήματος ελέγχου δεν εί-
ναι στην θέση D (οδήγηση).

• Όταν το ESP είναι απενεργοποιημένο.
• Όταν η μέτρηση της απόστασης παρεμποδίζε-
ται λόγω προσκόλλησης βρωμιάς ή άλλου υλι-
κού στον αισθητήρα.

• Όταν το σήμα του ραντάρ διακόπτεται προσωρι-
νά.

Συνθήκη Β:

Όταν η περιοχή του αισθητήρα του ραντάρ στον 
μπροστινό προφυλακτήρα είναι καλυμμένη με βρω-
μιά ή παρεμποδίζεται, καθιστώντας αδύνατο τον 
εντοπισμό ενός προπορευόμενου αυτοκινήτου, το 
σύστημα ICC ακυρώνεται αυτόματα.

Ο βομβητής ηχεί και το προειδοποιητικό μήνυμα 
[Not Available Front Radar Blocked] (μη διαθέσιμο, 
μπλοκαρισμένο μπροστινό ραντάρ) θα εμφανιστεί 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα, παρκά-
ρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο, παρκάρετε 
το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο, πατήστε τον δι-
ακόπτη της θέσης Ρ και βάλτε τον επιλογέα ταχυτή-
των στην θέση Ρ (παρκάρισμα) ή τη Νεκρά (Ν) και 
σβήστε τον κινητήρα. Όταν το σήμα του ραντάρ δι-
ακόπτεται προσωρινά, καθαρίστε την περιοχή του 
αισθητήρα στον μπροστινό προφυλακτήρα και βάλ-
τε πάλι μπροστά τον κινητήρα. Όταν το σήμα του 
ραντάρ παρεμποδίζεται προσωρινά, καθαρίστε την 
περιοχή του αισθητήρα και βάλτε πάλι μπροστά τον 
κινητήρα. Σημειώστε ότι το σύστημα θα χρειαστεί 
λίγο χρόνο για να εντοπίσει ότι η περιοχή είναι τώρα 
καθαρή και να κάνει από μόνο του εκκίνηση. Εάν το 
προειδοποιητικό μήνυμα [Temporarily Disabled 
Front Radar Blocked] (προσωρινά μη διαθέσιμο, 
μπλοκαρισμένο το μπροστινό ραντάρ) συνεχίσει να 
εμφανίζεται, ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο.

Συνθήκη C:

Όταν οδηγείτε σε δρόμους οι οποίοι είναι περιορι-
σμένοι λόγω κατασκευών ή κτηρίων (για παράδειγ-
μα, μακριές γέφυρες, έρημοι, χιονισμένα πεδία, 
οδήγηση δίπλα σε ψηλούς τοίχους), μπορεί να εμ-
φανιστεί το μήνυμα [Temporarily Disabled Front 
Radar Blocked] (προσωρινά μη διαθέσιμο, μπλοκα-
ρισμένο το μπροστινό ραντάρ).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω δεν 
υπάρχουν πλέον, ενεργοποιήστε πάλι το σύστημα.

∆υσλειτουργία του συστήματος ICC
Εάν το σύστημα ICC δεν λειτουργεί σωστά, θα σβή-
σει αυτόματα, θα εμφανιστεί μία προειδοποίηση 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου, θα ηχή-
σει ένας βομβητής και η προειδοποίηση ελέγχου 
ταχύτητας (κίτρινη) θα ανάψει.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση, παρκάρετε το αυ-
τοκίνητο σε ασφαλές σημείο. Σβήστε το σύστημα 
e-Power, βάλτε το πάλι μπροστά και συνεχίστε την 
οδήγηση ρυθμίζοντας πάλι το σύστημα ICC. Εάν 
δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε το σύστημα ICC ή η 
προειδοποίηση παραμένει αναμμένη, μπορεί να δη-
λώνει ότι το σύστημα ICC δεν λειτουργεί σωστά. Αν 
και το αυτοκίνητο συνεχίζει να μπορεί να οδηγηθεί 
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, ζητήστε τον 
έλεγχό του από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan 
ή εξειδικευμένο συνεργείο.
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Συντήρηση του αισθητήρα ICC
Ο αισθητήρας ραντάρ βρίσκεται στο μπροστινό μέ-
ρος του αυτοκινήτου (A).

Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του ICC, 
βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• ∆ιατηρείτε την περιοχή του αισθητήρα πάντα 
καθαρή.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από τον αισθητήρα.

• Μην καλύπτετε ή κολλάτε αυτοκόλλητα ή παρό-
μοια αντικείμενα κοντά στην περιοχή του αισθη-
τήρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αστοχία ή 
δυσλειτουργία.

• Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά 
στην περιοχή του αισθητήρα (λασπωτήρες κλπ). 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει αστοχία ή δυσλει-
τουργία.

• Μην τροποποιείτε, αφαιρείτε ή βάφετε τον 
μπροστινό προφυλακτήρα. 

Για τους αριθμούς έγκρισης ραδιοσυχνοτήτων και 
πληροφορίες δείτε το «Έγκριση ραδιοσυχνοτήτων» 

στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».

Ο αισθητήρας της κάμερας βρίσκεται πάνω από τον 
εσωτερικό καθρέπτη.

Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία των συ-
στημάτων και να αποφύγετε δυσλειτουργία, βεβαι-
ωθείτε ότι τηρείτε τα παρακάτω:

• Να διατηρείτε πάντα καθαρό το παρμπρίζ.

• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφα-
νές υλικό, ή αξεσουάρ κοντά στην περιοχή της 
κάμερας.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα που κάνουν αντα-
νάκλαση, όπως το λευκό χαρτί ή ένας καθρέ-
πτης, στο ταμπλό των οργάνων. Η αντανάκλαση 
του φωτός του ήλιου μπορεί να επηρεάσει ανε-
πανόρθωτα την ικανότητα της μονάδας της κά-
μερας να εντοπίζει τις διαγραμμίσεις των λωρί-
δων κυκλοφορίας.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από την μονάδα της κάμερας. Μην ακουμπάτε 
τους φακούς της κάμερας και μην αφαιρείτε την 
βίδα που βρίσκεται στην μονάδα της κάμερας.

Εάν η μονάδα της κάμερας πάθει ζημιά λόγω ατυ-
χήματος, συνιστάτε να επισκεφθείτε εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ PROPILOT

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και 
οδηγίες για την σωστή χρήση της Υποβοήθη-
σης του Τιμονιού θα μπορούσε να προκληθεί 
σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

NIC4037

• Η Υποβοήθηση Τιμονιού δεν υποκαθιστά την 
σωστή διαδικασία οδήγησης και δεν είναι 
σχεδιασμένη για να διορθώνει την απρόσε-
κτη οδήγηση. Η Υποβοήθηση Τιμονιού δεν 
θα στρίψει πάντα το τιμόνι για να διατηρήσει 
το αυτοκίνητο μέσα στην λωρίδα κυκλοφορί-
ας. Δεν είναι σχεδιασμένη να αποτρέπει την 
απώλεια του ελέγχου. Είναι ευθύνη του οδη-
γού να παραμένει σε εγρήγορση, να οδηγεί 
με ασφάλεια, να διατηρεί το αυτοκίνητο μέσα 
στην λωρίδα κυκλοφορίας και να έχει συνέ-
χεια τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

• Επειδή υπάρχουν περιορισμοί στις ικανότη-
τες της Υποβοήθηση Τιμονιού, ποτέ μην βα-
σίζεστε μόνο στο σύστημα. Η Υποβοήθηση 
Τιμονιού δεν λειτουργεί σε όλες τις συνθή-
κες καιρού, κίνησης και δρόμου. Να οδηγεί-
τε πάντα προσεκτικά, να προσέχετε την λει-
τουργία του αυτοκινήτου και να ελέγχετε ο 
ίδιος το αυτοκίνητό σας.

• Η Υποβοήθηση Τιμονιού προορίζεται για 
χρήση στους ασφαλτοστρωμένους αυτοκινη-
τόδρομους ή τους δρόμους ταχείας κυκλοφο-
ρίας με ομαλές (μέτριες) καμπύλες στους 
οποίους το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας δια-
χωρίζεται με μπαριέρα. Για να αποφύγετε τον 
κίνδυνο ατυχήματος, μην χρησιμοποιείτε 
αυτό το σύστημα σε τοπικούς δρόμους που 
δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας.

• Η Υποβοήθηση Τιμονιού στρίβει το αυτοκίνη-
το μόνο για να διατηρήσει την θέση του στο 
κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας. Το αυτοκί-
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Λειτουργία Υποβοήθησης Τιμονιού ProPILOT
Η Υποβοήθηση Τιμονιού ελέγχει το σύστημα διεύ-
θυνσης για να σας βοηθήσει να διατηρήσετε το αυ-
τοκίνητό σας κοντά στο κέντρο της λωρίδας κυκλο-
φορίας όταν οδηγείτε. Η Υποβοήθηση Τιμονιού 
συνδυάζεται με το σύστημα Ευφυούς Cruise Con-
trol (ICC). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
«Ευφυές Cruise Control (ICC)» πιο πριν.

Η Υποβοήθηση Τιμονιού μπορεί να ενεργοποιηθεί 
όταν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

• Το σύστημα ICC είναι ενεργοποιημένο.
• Οι διαγραμμίσεις των λωρίδων είναι ξεκάθαρες και 

στις δύο πλευρές.
• Εντοπίζεται όχημα μπροστά (όταν το αυτοκίνητο 

κινείται με ταχύτητες κάτω από τα 37 χλμ/ώρα (60 
ΜΡΗ)).

• Ο οδηγός κρατάει το τιμόνι.
• Το αυτοκίνητο κινείται στο κέντρο της λωρίδας κυ-

κλοφορίας.
• Λειτουργούν τα φλας.
• Δεν λειτουργεί ο υαλοκαθαριστήρας του παρμπρίζ 

στην υψηλή (ΗΙ) ταχύτητα (η λειτουργία Υποβοή-
θησης Τιμονιού απενεργοποιείται όταν ο υαλοκα-
θαριστήρας λειτουργεί για περίπου 10 δευτερόλε-
πτα).

νητο δεν θα στρίψει για να αποφύγει εμπόδια 
στο δρόμο μπροστά του ή να αποφύγει άλλο 
όχημα που κινείται στην λωρίδα σας.

• Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε 
εγρήγορση, να οδηγεί με ασφάλεια, να δια-
τηρεί το αυτοκίνητο μέσα στην λωρίδα κυ-
κλοφορίας και να έχει πάντα τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου του. Ποτέ μην παίρνετε τα χέρια 
σας από το τιμόνι όταν οδηγείτε. Να έχετε 
πάντα τα χέρια σας στο τιμόνι και να οδηγεί-
τε με ασφάλεια. 

• Να οδηγείτε πάντα προσεκτικά όταν χρησι-
μοποιείτε την Υποβοήθηση Τιμονιού. Διαβά-
στε προσεκτικά για να κατανοήσετε το παρόν 
βιβλίο πριν χρησιμοποιήσετε την Υποβοήθη-
ση Τιμονιού. Για να αποφύγετε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο, δεν θα πρέπει να βασίζε-
στε πάνω στο σύστημα για την αποφυγή 
ατυχημάτων ή για να ρυθμιστεί η ταχύτητα 
του αυτοκινήτου σε καταστάσεις ανάγκης. 
Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα Υποβοήθη-
σης Τιμονιού εκτός εάν οι συνθήκες του δρό-
μου και της κυκλοφορίας είναι οι κατάλληλες.
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∆ιακόπτες Υποβοήθησης Τιμονιού ProPILOT
(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερά)

(2) Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου

(3) ∆ιακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 
Υποβοήθηση Τιμονιού, πατήστε τον διακόπτη Υπο-
βοήθησης Τιμονιού (3) στο ταμπλό των οργάνων.

Όταν χρησιμοποιείτε τον διακόπτης στο ταμπλό 
των οργάνων για να ενεργοποιήσετε και να απενερ-
γοποιήσετε τον διακόπτη, το σύστημα θυμάται την 
ρύθμιση όταν σβήσετε και βάλετε και πάλι μπροστά 
τον κινητήρα. Ο διακόπτης πρέπει να πατηθεί και 
πάλι για να αλλάξετε την ρύθμιση σε ON ή OFF.

Ο διακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού αλλάζει την 
κατάσταση της επιλογής [Steering Assist] που γίνε-

ται από την οθόνη ρυθμίσεων [Settings] στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου (2).

Οθόνη και ενδείξεις Υποβοήθησης Τιμονιού

1. Ένδειξη / προειδοποίηση κατάστασης Υποβο-
ήθησης Τιμονιού

Εμφανίζει την κατάσταση της Υποβοήθησης Τιμο-
νιού με το χρώμα της ένδειξης / προειδοποίησης.

• Καμία ένδειξη: Υποβοήθηση Τιμονιού σβηστή
• Γκρι: Υποβοήθηση Τιμονιού σε αναμονή.
• Πράσινο: Υποβοήθηση Τιμονιού ενεργή.
• Κίτρινο: ∆υσλειτουργία Υποβοήθησης Τιμονιού.
• Κόκκινο: ∆εν εντοπίζονται τα χέρια σας στο τιμόνι.

2. Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδων κυκλοφορίας

∆είχνει εάν το σύστημα εντοπίζει την διαγράμμι-
ση των λωρίδων κυκλοφορίας.

• Γκρι: ∆εν εντοπίζεται η διαγράμμιση των λωρίδων

• Πράσινο: Η διαγράμμιση των λωρίδων εντοπίζεται

• Κίτρινο: Εντοπίζεται απόκλιση από την λωρίδα 
κυκλοφορίας

NSD1123
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3. Ένδειξη κατάστασης Υποβοήθησης Τιμονιού
∆είχνει την κατάσταση της Υποβοήθησης του 
Τιμονιού με το χρώμα της ένδειξης.

• Γκρι: Υποβοήθηση Τιμονιού σε αναμονή

• Πράσινο: Υποβοήθηση Τιμονιού ενεργή

4. Ένδειξη διαγράμμισης λωρίδων κυκλοφορίας 
/ ένδειξη κατάστασης ελέγχου ταχύτητας / έν-
δειξη καθορισμού απόστασης
Εμφανίζει την κατάσταση της Υποβοήθησης Τι-
μονιού με το χρώμα της ένδειξης της διαγράμμι-
σης της λωρίδας κυκλοφορίας.

• Ένδειξη λωρίδας κυκλοφορίας (καμία λωρίδα): 
η Υποβοήθηση Τιμονιού είναι κλειστή.

• Ένδειξη λωρίδας κυκλοφορίας (πράσινη): η 
Υποβοήθηση Τιμονιού είναι ενεργή.

• Ένδειξη λωρίδας κυκλοφορίας (γκρι): η Υποβο-
ήθηση Τιμονιού είναι σε αναμονή.

Όταν η Υποβοήθηση Τιμονιού είναι σε λειτουργία, 
οι ενδείξεις της κατάστασης της Υποβοήθησης Τι-
μονιού (1) και (3), και οι ενδείξεις διαγράμμισης λω-
ρίδας (2) και (4) στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκι-
νήτου θα γίνουν πράσινες. Όταν η Υποβοήθηση Τι-
μονιού ενεργοποιείται αρχικά ηχεί ένας βομβητής.

Όταν η Υποβοήθηση Τιμονιού μπαίνει σε λειτουργία 
αναμονής, οι ενδείξεις κατάστασης Υποβοήθησης 
Τιμονιού (1) και (3) και οι ενδείξεις διαγράμμισης 
λωρίδας (2) και (4) στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτο-
κινήτου γίνονται γκρι. Εάν η Υποβοήθηση Τιμονιού 
έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα καθώς οι συνθήκες 
για την ενεργοποίηση δεν πληρούνται πλέον, θα 
ηχήσει ένας διπλός βομβητής.

Πρόληψη απόκλισης από την λωρίδα 
κυκλοφορίας (ILI) του ProPILOT
Όταν μία καμπύλη ή ένα ισχυρό ρεύμα διασταυρού-
μενου αέρα υπερβαίνει τις ικανότητες της Υποβοή-
θησης Τιμονιού και το αυτοκίνητό σας πλησιάζει 
είτε την αριστερή είτε την δεξιά πλευρά της λωρί-
δας κυκλοφορίας, ηχεί ένας προειδοποιητικός βομ-
βητής και το ενδεικτικό φως ILI (πορτοκαλί) αναβο-
σβήνει στο ταμπλό των οργάνων για να προειδοποι-
ήσει τον οδηγό. Στην συνέχεια το σύστημα ILI εφαρ-
μόζει αυτόματα τα φρένα για μία σύντομη χρονική 
περίοδο για να βοηθήσει τον οδηγό να επαναφέρει 
το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορί-
ας. Αυτή η ενέργεια είναι μία προσθήκη σε οποιεσ-
δήποτε ενέργειες της Υποβοήθησης Τιμονιού.

Εντοπισμός χεριών στο τιμόνι

Όταν ενεργοποιείται η Υποβοήθηση Τιμονιού, παρα-
κολουθεί τον χειρισμό του τιμονιού από τον οδηγό.

Εάν δεν γίνεται χειρισμός του τιμονιού από τον οδη-
γό ή ο οδηγός πάρει τα χέρια του από το τιμόνι για 
μία χρονική περίοδο, εμφανίζεται η προειδοποίηση 

(1) στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου και 
ανάβει το προειδοποιητικό φως (2).

Εάν ο οδηγός δεν χειριστεί το τιμόνι μετά την εμφάνι-
ση της προειδοποίησης, ηχεί μία προειδοποίηση και 
ανάβει η προειδοποίηση στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου. Στην συνέχεια γίνεται μία γρήγορη 
εφαρμογή των φρένων για να ζητηθεί από τον οδηγό 
να αναλάβει ξανά τον έλεγχο του αυτοκινήτου. 

Εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί, το ProPILOT ανά-
βει τα αλάρμ για επιβραδύνει το αυτοκίνητο σε πλή-
ρη στάση.

Ο οδηγός μπορεί να ακυρώσει την επιβράδυνση 
οποιαδήποτε στιγμή, στρίβοντας, φρενάροντας, 
επιταχύνοντας ή με τον χειρισμό του διακόπτη 
ProPILOT.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η Υποβοήθηση Τιμονιού δεν είναι ένα σύστημα 
για να κάνετε οδήγηση χωρίς να κρατάτε το τι-
μόνι. Να έχετε πάντα τα χέρια σας πάνω στο τι-
μόνι και να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας με ασφά-
λεια. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί 
ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι αισθητήρες μπορεί να μην εντοπίσουν τα χέρια 
του οδηγού όταν είναι στο τιμόνι και να προκύψει 
μία σειρά προειδοποιήσεων στις ακόλουθες κα-
ταστάσεις: 
• Εάν οδηγείτε με γάντια.

• Εάν έχετε τοποθετήσει προστατευτικό κάλυμ-
μα στο τιμόνι.

NSD1052
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• Εάν κρατάτε το τιμόνι από το εσωτερικό μέρος 
όπου δεν υπάρχουν αισθητήρες, όπως οι δερ-
μάτινες ενώσεις και οι ακτίνες.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της 
Υποβοήθησης Τιμονιού:
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Υποβο-
ήθηση Τιμονιού.
∆ιακόπτης ProPILOT στο τιμόνι:
Πατήστε τον διακόπτη ProPILOT. Αυτό θα βάλει το 
ICC και την Υποβοήθηση Τιμονιού σε κατάσταση 
αναμονής και οι εικόνες Υποβοήθησης Τιμονιού θα 
εμφανιστούν γκρι. Σημειώστε ότι η Υποβοήθηση Τι-
μονιού μπορεί να είναι ήδη ενεργή, ανάλογα με τις 
ρυθμίσεις στο μενού ρυθμίσεων. Αυτές οι ρυθμίσεις 
διατηρούνται όταν σβήσετε και βάλετε πάλι μπρο-
στά το σύστημα e-Power.
Μετά πατήστε <Set-> στην δεξιά πλευρά του τιμο-
νιού για να ορίσετε την ταχύτητα στο cruise control. 
Όταν το σύστημα εντοπίσει ορατές διαγραμμίσεις 
λωρίδων, οι εικόνες Υποβοήθησης Τιμονιού θα γί-
νουν πράσινες και το σύστημα Υποβοήθησης Τιμο-
νιού θα γίνει ενεργό. Για την Τουρκία, θα ηχήσει 
ένας βομβητής όταν κάνει επανεκκίνηση η Υποβοή-
θηση Τιμονιού.
∆ιακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού:
Για να ανοίξετε ή να κλείσετε την Υποβοήθηση Τιμο-
νιού, πατήστε τον διακόπτης της Υποβοήθησης Τι-
μονιού στο ταμπλό των οργάνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν ο διακόπτης της Υποβοήθησης Τιμονιού 
χρησιμοποιείται για να ανοίξετε ή να κλείσετε το 

Περιορισμοί της Υποβοήθησης Τιμονιού

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Στις ακόλουθες περιστάσεις, η κάμερα μπο-
ρεί να μην εντοπίσει τις διαγραμμίσεις των 
λωρίδων σωστά και η Υποβοήθηση Τιμονιού 
μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά:

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου υπάρ-
χουν πολλαπλές διαγραμμίσεις παράλλη-
λων λωρίδων, διαγραμμίσεις που έχουν 
ξεθωριάσει ή δεν είναι καθαρά βαμμένες, 
διαγραμμίσεις λωρίδων που δεν είναι στά-
νταρ ή διαγραμμίσεις λωρίδων που είναι 
καλυμμένες με νερό, βρωμιά, χιόνι κλπ.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με διακοπτό-
μενες διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφο-
ρίας.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με πλάτος 
λωρίδων που ανοίγει ή κλείνει.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους που υπάρ-
χουν πολλαπλές γραμμές ή διαγραμμί-
σεις που δεν είναι ξεκάθαρες λόγω κατα-
σκευής του δρόμου.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου υπάρ-
χουν αντικείμενα με έντονη αντανάκλα-
ση, όπως είναι οι σκιές, χιόνι, νερό, αυλά-
κια τροχών, σημεία ενώσεων ή γραμμές 
που παραμένουν μετά από έργα στον 
δρόμο (η Υποβοήθηση Τιμονιού θα μπο-
ρούσε να εντοπίσει αυτά τα στοιχεία σαν 
διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας).

σύστημα, το σύστημα θυμάται την ρύθμιση όταν 
σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τοσύστημα 
e-Power. Ο διακόπτης πρέπει να πατηθεί πάλι για 
να αλλάξετε την ρύθμιση σε ανοικτό ή κλειστό.

• Ο διακόπτης της Υποβοήθησης Τιμονιού αλλά-
ζει την κατάσταση της επιλογής [Steering 
Assist] που έχει γίνει στο μενού [Settings] της 
Οθόνης Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

Ορισμός στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου:
1. Πατήστε τα κουμπιά  ή  στην αριστε-
ρή πλευρά του τιμονιού (1) έως ότου να εμφανι-
στεί το μενού [Settings] στην Οθόνη Πληροφο-
ριών του Αυτοκινήτου (1) και μετά πατήστε το 
κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης για να τονί-
σετε το [Driver Assistance] και πατήστε το κου-
μπί κύλισης.

3. Επιλέξτε το [Steering Assist] και πατήστε το 
κουμπί κύλισης για να αλλάξετε την κατάσταση 
της Υποβοήθησης Τιμονιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν εμφανίζεται η οθόνη Υποβοήθησης Τι-
μονιού στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκι-
νήτου, πατήστε το κουμπί <ΟΚ> στο τιμόνι 
για να εμφανιστεί το μενού ρύθμισης [Driving 
Aids].

• Όταν ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε το σύ-
στημα μέσω της Οθόνης Πληροφοριών του 
Αυτοκινήτου ή όταν πατάτε τον διακόπτη Υπο-
βοήθησης Τιμονιού, το σύστημα διατηρεί τις 
παρούσες ρυθμίσεις ακόμη και εάν σβήσετε 
και βάλετε πάλι μπροστά τον κινητήρα.
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- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου η λωρίδα 
κυκλοφορίας ενώνεται ή διακλαδώνεται.

- Όταν οι λωρίδες κυκλοφορίας είναι πολύ 
στενές ή πολύ φαρδιές.

• Μην χρησιμοποιείτε την Υποβοήθηση Τιμο-
νιού στις ακόλουθες συνθήκες επειδή το 
σύστημα μπορεί να μην εντοπίσει σωστά τις 
διαγραμμίσεις των λωρίδων. Εάν το κάνετε 
μπορεί να προκληθεί απώλεια του ελέγχου 
του αυτοκινήτου και να προκληθεί ατύχημα.
- Όταν ο καιρός είναι κακός (βροχή, ομί-
χλη, χιόνι, σκόνη κλπ).

- Όταν βροχή, χιόνι, άμμος κλπ εκτινάσ-
σονται από τους τροχούς των άλλων αυ-
τοκινήτων.

- Όταν βρωμιά, λάδι, πάγος, χιόνι, νερό ή 
άλλα αντικείμενα κολλήσουν στην μονά-
δα της κάμερας.

- Όταν οι φακοί της μονάδας της κάμερας 
είναι θαμποί.

- Όταν ισχυρό φως (για παράδειγμα το 
φως του ήλιου ή τα μεγάλα φώτα των 
αντίθετα κινούμενων αυτοκίνητων) πέ-
φτουν πάνω στην κάμερα.

- Όταν οι προβολείς δεν είναι λαμπεροί 
λόγω βρωμιάς στους φακούς ή όταν οι 
προβολείς είναι σβηστοί σε τούνελ ή στο 
σκοτάδι.

- Όταν προκύψει μία ξαφνική αλλαγή στην 
ένταση του φωτός (για παράδειγμα, όταν 
το αυτοκίνητο μπαίνει ή βγαίνει σε ένα 

τούνελ ή κάτω από μία γέφυρα).
- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου η λωρί-
δα κυκλοφορίας ενώνεται ή διακλαδώνε-
ται ή όταν υπάρχουν προσωρινές δια-
γραμμίσεις λόγω έργων στον δρόμο.

- Όταν η λωρίδα κλείνει λόγω έργων στον 
δρόμο.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με σαμαρά-
κια, όπως είναι οι ανώμαλοι βρώμικοι 
δρόμοι.

- Όταν οδηγείτε σε απότομες καμπύλες ή 
σε δρόμους με διαδοχικές στροφές.

- Όταν οδηγείτε σε επαναλαμβανόμενους 
ανηφορικούς ή κατηφορικούς δρόμους.

• Μην χρησιμοποιείτε την Υποβοήθηση Τιμο-
νιού στις ακόλουθες συνθήκες καθώς το 
σύστημα δεν θα λειτουργήσει σωστά.
- Όταν οδηγείτε με ένα λάστιχο που δεν 
είναι μέσα στις κανονικές συνθήκες ελα-
στικών (για παράδειγμα, φθορά ελαστι-
κών, λάθος πίεση ελαστικού, τοποθέτη-
ση ρεζέρβας, αλυσίδες χιονιού, τροχοί 
που δεν είναι στάνταρ).

- Όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο 
με φρένα ή μέρη ανάρτησης που δεν εί-
ναι τα κανονικά.

- Όταν ένα αντικείμενο όπως είναι ένα αυ-
τοκόλλητο ή φορτίο εμποδίζει την κάμερα.

- Όταν εξαιρετικά βαριές αποσκευές 
έχουν φορτωθεί στο πίσω κάθισμα ή το 
πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σας.

- Όταν υπερβαίνεται η ικανότητα φόρτω-
σης του αυτοκινήτου.

- Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο όχημα.

• Οι υπερβολικοί θόρυβοι μπορεί να παρεμ-
βληθούν με τον ήχο του προειδοποιητικού 
βομβητή και να μην ακουστεί ο ήχος μπιπ.

• Για να δουλέψει σωστά το σύστημα 
ProPILOT, θα πρέπει να είναι καθαρό το 
παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται υαλοκαθαρι-
στήρες σωστού μεγέθους για να βοηθήσουν 
να παραμένει καθαρό το παρμπρίζ. Θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσιοι υαλο-
καθαριστήρες της NISSAN ή ισάξιοι, που να 
είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση στο αυ-
τοκίνητό σας. Συνιστάται να επισκέπτεστε 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο για να πάρετε τα 
σωστά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας.

 
Προσωρινή αναμονή της Υποβοήθησης 
Τιμονιού
Αυτόματη κατάσταση αναμονής λόγω της λει-
τουργίας της οδήγησης:
Όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας η Υποβοή-
θηση Τιμονιού μπαίνει προσωρινά σε κατάσταση 
αναμονής. (Η Υποβοήθηση Τιμονιού ξεκινάει και 
πάλι αυτόματα όταν πληρούνται και πάλι οι συνθή-
κες λειτουργίας. Για την Τουρκία, θα ηχήσει ένας 
βομβητής όταν κάνει επανεκκίνηση η Υποβοήθηση 
Τιμονιού).
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Αυτόματη αναμονή:
Στις παρακάτω περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα προει-
δοποιητικό μήνυμα μαζί με ένα βομβητή και η Υπο-
βοήθηση Τιμονιού τοποθετείται σε προσωρινή λει-
τουργία αναμονής. (Η Υποβοήθηση Τιμονιού ξεκινά-
ει και πάλι αυτόματα όταν πληρούνται και πάλι οι 
συνθήκες λειτουργίας. Για την Τουρκία, θα ηχήσει 
ένας βομβητής όταν κάνει επανεκκίνηση η Υποβοή-
θηση Τιμονιού).
• Όταν η παρούσα λωρίδα κυκλοφορίας είναι 
πολύ στενή για να λειτουργήσει.

• Όταν μία γωνία είναι πολύ κλειστή και το αυτοκίνη-
το δεν μπορεί να μείνει στην λωρίδα κυκλοφορίας.

• Όταν οι διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορί-
ας και στις δύο πλευρές δεν εντοπίζονται πλέον.

• Όταν δεν εντοπίζεται όχημα μπροστά σας κάτω 
από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ).

• Όταν δυνατό φως μπαίνει στην μονάδα της κά-
μερας. (Για παράδειγμα το φως χτυπάει κατευ-
θείαν στο μπροστά μέρος του αυτοκινήτου την 
αυγή ή το ηλιοβασίλεμα).

• Όταν η θερμοκρασία της κάμερας είναι πολύ 
υψηλή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα αυτοκίνητα που διαθέτουν ProPILOT Σύνδε-
ση Πλοήγησης σε έναν αυτοκινητόδρομο με περιο-
ρισμένη πρόσβαση όπως καθορίζεται από τα δε-
δομένα του χάρτη πλοήγησης, η Υποβοήθηση Τι-
μονιού μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τις 
ορατές διαγραμμίσεις των λωρίδων και στις δύο 
πλευρές ακόμη και όταν η ταχύτητα του αυτοκινή-
του είναι κάτω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 
ΜΡΗ) και δεν εντοπίζεται προπορευόμενο όχημα.

Ακύρωση Υποβοήθησης Τιμονιού
Κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες, η Υποβοήθηση 
Τιμονιού ακυρώνεται και η ένδειξη κατάστασης της 
Υποβοήθησης Τιμονιού και η ένδειξη Υποβοήθησης 
Τιμονιού σβήνουν:
• Όταν εμφανίζονται ασυνήθιστες διαγραμμίσεις 
λωρίδων κυκλοφορίας στην λωρίδα κατεύθυν-
σής σας ή όταν η διαγράμμιση της λωρίδας δεν 
μπορεί να εντοπιστεί σωστά για ορισμένο χρόνο 
λόγω συγκεκριμένων συνθηκών (για παράδειγ-
μα, ίχνος στο χιόνι, αντανάκλαση φωτός μία 
βροχερή ημέρα, η παρουσία διάφορων ασαφών 
διαγραμμίσεων λωρίδων.

• Όταν λειτουργεί ο υαλοκαθαριστήρας του παρ-
μπρίζ στην υψηλή (ΗΙ) ταχύτητα (η Υποβοήθηση 
Τιμονιού απενεργοποιείται όταν ο καθαριστή-
ρας λειτουργεί για περισσότερα από περίπου 10 
δευτερόλεπτα).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
Όταν οι συνθήκες που αναφέρονται πιο πάνω δεν 
είναι πια παρούσες, ενεργοποιήστε και πάλι το ICC 
χρησιμοποιώντας το κουμπί Υποβοήθησης Τιμονιού 
ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.

∆υσλειτουργία της Υποβοήθησης Τιμονιού
Όταν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, απενεργο-
ποιείται αυτόματα. Ανάβει το προειδοποιητικό κατά-
στασης Υποβοήθησης Τιμονιού (κίτρινο) και εμφανί-
ζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου. Μπορεί να ακουστεί 
ένας βομβητής ανάλογα με την κατάσταση.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο, βάλ-
τε το αυτοκίνητο στην θέση Ρ (παρκάρισμα), σβήστε 
το σύστημα e-Power και βάλτε τον πάλι μπροστά, 
συνεχίστε την οδήγηση και κάντε πάλι τους ορι-
σμούς στο σύστημα Ευφυούς Cruise Control. Εάν η 
προειδοποίηση αυτή (πορτοκαλί) συνεχίσει να ανά-
βει, η Υποβοήθηση Τιμονιού δεν λειτουργεί σωστά. 
Αν και το αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί-
ται κάτω από κανονικές συνθήκες, ζητήστε τον έλεγ-
χο του συστήματος. Συνιστάται να επισκεφθείτε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο 
συνεργείο.

Συντήρηση Υποβοήθησης Τιμονιού
Ο αισθητήρας της κάμερας βρίσκεται πάνω από τον 
εσωτερικό καθρέπτη.

Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του συ-
στήματος και να αποτρέψετε την δυσλειτουργία 
του, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:
• Να έχετε πάντα καθαρό το παρμπρίζ.
• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητο (ούτε από διαφα-
νές υλικό) ή αξεσουάρ κοντά την μονάδα της 
κάμερας.

• Μην τοποθετείτε υλικά που κάνουν αντανάκλα-NIC4053
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ση όπως είναι το λευκό χαρτί ή καθρέπτης στον 
ταμπλό των οργάνων. Η αντανάκλαση από το 
φως του ήλιου μπορεί να επηρεάσει ανεπανόρ-
θωτα την ικανότητα της μονάδας της κάμερας 
να εντοπίζει τις διαγραμμίσεις των λωρίδων.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από την μονάδα της κάμερας. Μην ακουμπάτε 
τους φακούς της κάμερας και μην αφαιρείτε την 
βίδα που βρίσκεται πάνω στην μονάδα της κάμε-
ρας.

Εάν η μονάδα της κάμερας πάθει ζημιά λόγω ατυ-
χήματος, συνιστάται να επισκεφθείτε εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ CRUISE 
CONTROL (σταθερή ταχύτητα) PROPILOT
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ProPILOT δεν παρέχει προειδοποιήσεις προ-
σέγγισης, αυτόματο φρενάρισμα ή υποβοήθηση 
τιμονιού στην λειτουργία συμβατικού Cruise 
Control (σταθερή ταχύτητα).

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την οδήγηση ανά-
μεσα στα 30 έως τα 170 χιλιόμετρα την ώρα (20 έως 
105 ΜΡΗ) χωρίς να κρατάτε το πόδι σας πάνω στο 
πεντάλ του γκαζιού.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Στην λειτουργία του συμβατικού Cruise 
Control (σταθερή ταχύτητα), δεν θα ηχήσει 
προειδοποιητικός βομβητής για να σας 
προειδοποιήσει εάν είστε πολύ κοντά στο

προπορευόμενο αυτοκίνητο καθώς ούτε η 
παρουσία αυτοκινήτου μπροστά ούτε και η 
απόσταση από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο 
ανιχνεύονται.

• ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην απόσταση 
ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και την από-
σταση του προπορευόμενου αυτοκινήτου. 
Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρ-
ξει σύγκρουση.

• Να επιβεβαιώνετε πάντα την ρύθμιση στην 
οθόνη του συστήματος ICC.

• Μην χρησιμοποιείτε την λειτουργία συμβατι-
κού Cruise Control (σταθερή ταχύτητα) 
όταν οδηγείτε στις ακόλουθες συνθήκες.

- Όταν δεν είναι δυνατό να διατηρήσετε το 
αυτοκίνητο σε καθορισμένη ταχύτητα.

- Σε μεγάλη κίνηση ή σε κίνηση που ποικίλει 
σε ταχύτητα.

- Σε δρόμους με διαδοχικές στροφές ή σε 
ορεινούς δρόμους.

- Σε δρόμους που γλιστρούν (βροχή, χιόνι, 
πάγος κλπ).

- Σε περιοχές με πολύ αέρα.

• Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χάσε-
τε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προ-
κληθεί ατύχημα.

∆ιακόπτες συμβατικού Cruise Control 
(σταθερή ταχύτητα) ProPILOT

1. ∆ιακόπτης <CANCEL> (ακύρωση):

Απενεργοποιεί το σύστημα χωρίς να διαγράψει 
την καθορισμένη ταχύτητα.

A. ∆ιακόπτης <RES+>:

Επαναφέρει την ορισμένη ταχύτητα ή αυξάνει 
την ταχύτητα σταδιακά.

B. ∆ιακόπτης <SET->:

Ρυθμίζει την επιθυμητή ταχύτητα και μειώνει την 
ταχύτητα σταδιακά.

2. Κύριος διακόπτης περιοριστή ταχύτητας “ON/
OFF” (όπου υπάρχει)

3. ∆ιακόπτης ProPILOT:

NSD1074
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Οθόνη και ενδείξεις συμβατικού Cruise 
Control (σταθερή ταχύτητα) ProPILOT

Η οθόνη βρίσκεται στην Οθόνη Πληροφοριών του 
Αυτοκινήτου.

1. Ένδειξη Cruise:

Η ένδειξη αυτή εμφανίζει την κατάσταση του συ-
στήματος ICC ανάλογα με το χρώμα.

• Ένδειξη ενεργού συστήματος cruise control 
(γκρι):

∆είχνει ότι ο διακόπτης ICC είναι στο ON.

• Ένδειξη SET Cruise Control (πράσινο):

∆είχνει ότι έχει καθοριστεί η ταχύτητα οδήγησης.

• Προειδοποίηση cruise control (κίτρινο):

∆είχνει ότι υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα 
ICC.

2. Ένδειξη καθορισμένης ταχύτητας αυτοκινήτου:

∆είχνει την καθορισμένη ταχύτητα του αυτοκινήτου.

• Γκρι: cruise control σε αναμονή

• Πράσινο: cruise control ενεργό.

Λειτουργία συμβατικού Cruise Control 
(σταθερή ταχύτητα) ProPILOT
Για να ανοίξετε την λειτουργία του συμβατικού 
Cruise Control (σταθερή ταχύτητα), πατήστε και 
κρατήστε τον διακόπτη ProPILOT για περισσότερο 
από περίπου 1.5 δευτερόλεπτο.

Όταν πατάτε τον μπλε διακόπτη ενεργοποίησης του 
ProPILOT, η οθόνη και οι ενδείξεις του ICC εμφανί-
ζονται στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου. 
Αφού κρατήσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης του 
ProPILOT για περισσότερα από περίπου 1,5 δευτε-
ρόλεπτα, η οθόνη του συστήματος ProPILOT σβή-
νει. Εμφανίζεται η ένδειξη της πλοήγησης. Τώρα 
μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα πλοήγησης που 
θέλετε. Πατώντας πάλι τον διακόπτη του ProPILOT 
θα σβήσει τελείως το σύστημα. Όταν ο διακόπτης 
της μίζας είναι σβηστός, το σύστημα επίσης σβήνει 
αυτόματα.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ICC και πάλι, 
πατήστε γρήγορα και αφήστε τον διακόπτη 
ProPILOT (λειτουργία ελέγχου απόστασης ανάμεσα 
στα οχήματα) ή πατήστε και κρατήστε τον (λειτουρ-
γία συμβατικού Cruise Control), για να το ανοίξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος το Cruise 
Control, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον δια-
κόπτη ProPILOT όταν δεν χρησιμοποιείτε το 
σύστημα ICC.

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα οδήγησης, επιταχύ-
νετε το αυτοκίνητο στην ταχύτητα που θέλετε, πα-
τήστε τον διακόπτη SET/- και αφήστε τον. (Το χρώ-

μα του δείκτη cruise αλλάζει σε πράσινο και ανάβει 
η ένδειξη της καθορισμένης ταχύτητας του αυτοκι-
νήτου). Πάρτε το πόδι σας από το πεντάλ του γκα-
ζιού. Το αυτοκίνητο θα διατηρήσει την ορισμένη 
ταχύτητα.

• Για να προσπεράσετε άλλο αυτοκίνητο, πατήστε 
το πεντάλ του γκαζιού. Όταν αφήσετε το πε-
ντάλ, το αυτοκίνητο θα επιστρέψει στην προη-
γουμένως καθορισμένη ταχύτητα.

• Το αυτοκίνητο μπορεί να μην διατηρήσει την κα-
θορισμένη ταχύτητα όταν κατεβαίνετε ή ανεβαί-
νετε απότομους λόφους. Εάν αυτό συμβαίνει, 
διατηρήστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου 
εσείς.

Για να ακυρώσετε την καθορισμένη ταχύτητα, χρη-
σιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

• Πατήστε τον διακόπτη ακύρωσης <CANCEL>. Η 
ένδειξη ταχύτητας του αυτοκινήτου θα σβήσει.

• Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου. Η ένδειξη 
ταχύτητας του αυτοκινήτου θα σβήσει.

• Μπορείτε επίσης να σβήσετε τελείως το ProPILOT. 
Σβήστε τον διακόπτη ProPILOT. Οι ενδείξεις του 
cruise control και η ένδειξη καθορισμένης ταχύτη-
τας θα σβήσουν.

Για να καθορίσετε μία πιο γρήγορη ταχύτητα, χρησι-
μοποιήστε μία από τις παρακάτω τρεις μεθόδους;

• Πατήστε τον διακόπτη ακύρωσης <CANCEL>. 
Η ένδειξη ταχύτητας του αυτοκινήτου και η έν-
δειξη cruise θα σβήσουν.

• Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου. Η έν-
δειξη ταχύτητας του αυτοκινήτου και η ένδειξη 
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υπέρβαση της καθορισμένης ταχύτητας και δεν 
έχει ανιχνευτεί παρέμβαση του οδηγού.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ο περιοριστής ταχύτητας δεν θα φρενάρει 
αυτόματα το αυτοκίνητο στο καθορισμένο 
όριο ταχύτητας.

• Να τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας. Μην 
καθορίζετε την ταχύτητα πάνω από αυτά.

• Να επιβεβαιώνετε πάντα την κατάσταση 
ρύθμισης του περιοριστή ταχύτητας στον 
οθόνη των οργάνων.

• Όταν ο περιοριστής ταχύτητας είναι ρυθμι-
σμένος, αποφύγετε την απότομη επιτάχυνση 
για να φτάσετε το καθορισμένο όριο, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι το σύστημα θα περιορί-
σει την ταχύτητα του αυτοκινήτου σωστά.

• Όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετα πατάκια 
στο πάτωμα του αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι 
έχουν ασφαλιστεί σωστά και ότι δεν μπορούν 
να εμπλακούν στο πεντάλ του γκαζιού. Τα πα-
τάκια που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στο 
αυτοκίνητο μπορεί να εμποδίσουν την σωστή 
λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας.

Οι διακόπτες λειτουργίας του περιοριστή ταχύτη-
τας βρίσκονται στο τιμόνι (δεξιά πλευρά).

Η κατάσταση λειτουργίας του περιοριστή ταχύτη-
τας εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης πλη-
ροφοριών του αυτοκινήτου. Για λεπτομέρειες δείτε 
το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου» στο κε-
φάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

cruise θα γίνουν γκρι.

• Μπορείτε επίσης να σβήσετε τελείως το 
ProPILOT. Σβήστε τον διακόπτη ProPILOT. Οι 
ενδείξεις του cruise control και η ένδειξη καθο-
ρισμένης ταχύτητας θα σβήσουν.

Για να καθορίσετε μία πιο αργή ταχύτητα, χρησιμο-
ποιήστε μία από τις παρακάτω τρεις μεθόδους;
• Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού. Όταν το αυτοκί-
νητο φτάσει την ταχύτητα που θέλετε, πατήστε 
και αφήστε τον διακόπτη <SET->.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <RES+>. 
Όταν το αυτοκίνητο φτάσει στην ταχύτητα που 
θέλετε, αφήστε τον διακόπτη.

• Πατήστε και μετά αφήστε γρήγορα τον διακό-
πτη <RES+>. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, 
η καθορισμένη ταχύτητα θα αυξηθεί κατά περί-
που 1 χλμ/ώρα (1 ΜΡΗ).

Για να επαναφέρετε  την καθορισμένη ταχύτητα, 
πατήστε και αφήστε τον διακόπτη <RES+>. Το αυ-
τοκίνητο θα επανέλθει στην τελευταία καθορισμένη 
ταχύτητα οδήγησης όταν η ταχύτητα του αυτοκινή-
του είναι πάνω από 30 χλμ/ώρα (20 ΜΡΗ).

Σύστημα προσωρινά μη διαθέσιμο
Ακούγεται ένας βομβητής και ο έλεγχος ακυρώνε-
ται αυτόματα κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

• Όταν είναι δεμένο το χειρόφρενο.

• Όταν λειτουργεί το ESP (συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης).

• Όταν γλιστράει ένας τροχός.

• Όταν το ESP είναι απανεργοποιημένο.

Όταν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, ηχεί ο βομ-
βητής και το χρώμα της ένδειξης cruise θα αλλάξει 
σε κίτρινο.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν το χρώμα της ένδειξης cruise γίνει κίτρινο, παρ-
κάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο. Σβήστε το 
σύστημα e-Power και βάλτε τον πάλι μπροστά, ξεκι-
νήστε την οδήγηση και μετά κάντε πάλι την ρύθμιση.

Εάν δεν είναι δυνατή η ρύθμιση και η ένδειξη παρα-
μένει αναμμένη, μπορεί να δηλώνει ότι το σύστημα 
δεν λειτουργεί κανονικά. Αν και το αυτοκίνητο συνε-
χίζει να μπορεί να οδηγηθεί κάτω από κανονικές συν-
θήκες, ζητήστε τον έλεγχό του από εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ProPILOT (όπου 
υπάρχει)
Ο περιοριστής ταχύτητας σας επιτρέπει να ρυθμί-
σετε το όριο ταχύτητας του αυτοκινήτου που θέλε-
τε. Όταν ο περιοριστής ταχύτητας είναι ενεργοποι-
ημένος, ο οδηγός μπορεί να φρενάρει και να επιτα-
χύνει αλλά το αυτοκίνητο δεν θα υπερβεί το καθορι-
σμένο όριο.

Όταν το αυτοκίνητο φτάσει στην καθορισμένη τα-
χύτητα ή εάν το καθορισμένο όριο ταχύτητας είναι 
χαμηλότερο από την πραγματική ταχύτητα του αυ-
τοκινήτου, το πεντάλ του γκαζιού δεν θα δουλεύει 
έως ότου η ταχύτητα του αυτοκινήτου να πέσει 
κάτω από καθορισμένο όριο ταχύτητας.

Όταν η πραγματική ταχύτητα του αυτοκινήτου 
υπερβεί την καθορισμένη ταχύτητα, θα ακουστεί 
μία ηχητική προειδοποίηση για λίγο αφού έχει γίνει 
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Λειτουργίες του Περιοριστή Ταχύτητας 
ProPILOT

(1) ∆ιακόπτης <CANCEL> 

(A) ∆ιακόπτης <RES+>

(B) ∆ιακόπτης <SET->

(2)  Κύριος διακόπτης ON/OFF περιοριστή ταχύτη-
τας (όπου υπάρχει)

(3) ∆ιακόπτης ProPILOT

Πριν οριστεί ταχύτητα

Αφού οριστεί ταχύτητα

(4) Σύμβολο περιοριστή ταχύτητας

(5) Τιμή καθορισμένης ταχύτητας

Ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας:

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον περιοριστή ταχύ-
τητας αφού έχετε βάλει μπροστά τον κινητήρα ή 
ενώ οδηγείτε.

Πατήστε τον κύριο διακόπτη του περιοριστή ταχύ-
τητας “ON/OFF” (2). 

Θα εμφανιστεί το σύμβολο του περιοριστή ταχύτη-
τας (4) και η τιμή της καθορισμένης ταχύτητας (5) 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ενεργοποιώντας το σύστημα ProPILOT θα ενερ-
γοποιηθεί ταυτόχρονα το σύστημα Προειδοποίη-
σης και Πρόληψης Απόκλισης από την λωρίδα 
κυκλοφορίας (ILI) και το σύστημα Παρέμβασης 
Τυφλού Σημείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 
τα συστήματα είναι ενεργοποιημένα στο μενού 
[Driver Assistance] στην οθόνη πληροφοριών του 

αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες δεί-
τε το «Σύστημα Πρόληψης Απόκλισης από την 
Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) ProPILOT» παρακάτω 
και το «Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW) / 
Παρέμβαση Τυφλού Σημείου (όπου υπάρχει)» πιο 
πριν σε αυτό το κεφάλαιο.

Θέτοντας το όριο ταχύτητας:

Πατήστε τον διακόπτη <SET>.

Το όριο ταχύτητας θα οριστεί στην παρούσα ταχύ-
τητα.

Όταν οδηγείτε με κάτω από τα 30 χλμ/ώρα (20 
ΜΡΗ), ο περιοριστής ταχύτητας θα οριστεί στην 
ελάχιστη δυνατή ταχύτητα των 30 χλμ/ώρα (20 
ΜΡΗ). 

Όταν έχει καθοριστεί το όριο ταχύτητας, το σύμβο-
λο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η τιμή της κα-
θορισμένης ταχύτητας (5) θα γίνουν πράσινα.

Αλλάζοντας το όριο καθορισμένης ταχύτητας:

Χρησιμοποιείστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
λειτουργίες για να αλλάξετε ένα ενεργό το όριο τα-
χύτητας.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <RES+> ή 
τον διακόπτη <SET->. Κάθε φορά που το κάνε-
τε αυτό η καθορισμένη ταχύτητα θα αυξηθεί ή 
θα μειωθεί κατά 1 χλμ / ώρα.

• Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη <RES+> ή 
τον διακόπτη <SET->. Η καθορισμένη ταχύτητα 
θα αυξηθεί ή θα μειωθεί στο επόμενο πολλαπλά-
σιο των 5 χλμ/ώρα και μετά σε βήματα των 5 
χλμ/ώρα.

NAA2071

NSD1100

NSD1101
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Η τιμή της νέας καθορισμένης ταχύτητας (5) θα εμ-
φανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινή-
του.

Όταν η πραγματική ταχύτητα του αυτοκινήτου 
υπερβεί την καθορισμένη ταχύτητα, θα ακουστεί 
μία ηχητική προειδοποίηση για λίγο αφού έχει γίνει 
υπέρβαση της καθορισμένης ταχύτητας και δεν 
έχει ανιχνευτεί παρέμβαση του οδηγού.

Ακυρώνοντας το όριο ταχύτητας:

Για να ακυρώσετε ένα καθορισμένο όριο ταχύτη-
τας, πατήστε τον διακόπτη <CANCEL>. Το σύμβο-
λο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η τιμή καθορι-
σμένης ταχύτητας (5) θα σβήσουν από την οθόνη 
πληροφοριών αυτοκινήτου.

Επίσης είναι δυνατό να προσπεράσετε τον περιορι-
στή ταχύτητας πατώντας τελείως το πεντάλ του 
γκαζιού πέρα από το σημείο αντίστασης.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Το αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει όταν 
ακυρωθεί ο περιοριστής ταχύτητας.

• Όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετα πατάκια 
στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά 
ασφαλισμένα και δεν μπορούν να εμποδί-
σουν την λειτουργία του πεντάλ του γκαζιού. 
Τα πατάκια που δεν ταιριάζουν στο αυτοκί-
νητο μπορεί να αποτρέψουν την σωστή λει-
τουργία του περιοριστή ταχύτητας.

Πατήστε τελείως το πεντάλ του γκαζιού πέρα από 
το σημείο αντίστασης. Ο περιοριστής ταχύτητας θα 
ανασταλεί για να σας επιτραπεί να οδηγήσετε πάνω 

από την καθορισμένη ταχύτητα. Η τιμή της καθορι-
σμένης ταχύτητας (5) θα αναβοσβήσει και θα ακου-
στεί έναν προειδοποιητικός βομβητής. Ο περιορι-
στής ταχύτητας θα επανέλθει αυτόματα όταν η τα-
χύτητα του αυτοκινήτου πέσει κάτω από το καθορι-
σμένο όριο.

Επαναφέροντας ένα προηγουμένως καθορισμέ-
νο όριο ταχύτητας:

Εάν ένα καθορισμένο όριο ταχύτητας έχει ακυρω-
θεί, η τελευταία καθορισμένη ταχύτητα θα αποθη-
κευτεί στην μνήμη του περιοριστή ταχύτητας.

Το όριο ταχύτητας μπορεί να ενεργοποιηθεί και 
πάλι πατώντας τον διακόπτη <RES+>.

Εάν η παρούσα ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι με-
γαλύτερη από την ταχύτητα που είχε καθοριστεί 
πριν, το πεντάλ του γκαζιού δεν θα λειτουργήσει και 
η τιμή της καθορισμένης ταχύτητας (5) θα αναβο-
σβήσει έως ότου η ταχύτητα του αυτοκινήτου να 
πέσει κάτω από το καθορισμένο όριο ταχύτητας.

Όταν η πραγματική ταχύτητα του αυτοκινήτου 
υπερβεί την καθορισμένη ταχύτητα θα ακουστεί μία 
ηχητική προειδοποίηση για λίγη ώρα από την στιγ-
μή που έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας και εφό-
σον δεν έχει ανιχνευτεί παρέμβαση του οδηγού.

Κλείνοντας τον περιοριστή ταχύτητας:

Το σύστημα του περιοριστή ταχύτητας θα κλείσει 
όταν κάνετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

• Πατήσετε τον κύριο διακόπτη “ON/OFF” . Το 
σύμβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η 
τιμή της καθορισμένης ταχύτητας (5) στην Οθό-
νη Πληροφοριών Αυτοκινήτου θα σβήσουν.

• Πατήσετε τον κύριο διακόπτη ProPILOT “ON/
OFF”. Οι πληροφορίες του περιοριστή ταχύτη-
τας στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου 
θα αντικατασταθούν από τις πληροφορίες του 
ProPILOT. Για λεπτομέρειες δείτε το “Cruise 
control (όπου υπάρχει)” πιο πριν ή το «ProPILOT 
(όπου υπάρχει)» πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο.

• Όταν σταματήσετε το αυτοκίνητο και γυρίσετε 
τον διακόπτη της μίζας στην θέση OFF.

Κλείνοντας τον περιοριστή ταχύτητας θα διαγρα-
φεί η μνήμη των καθορισμένων ορίων ταχύτητας.
∆υσλειτουργία περιοριστή ταχύτητας:
Εάν ο περιοριστής ταχύτητας δεν λειτουργεί καλά, 
θα ανάψει το σύμβολο του περιοριστή ταχύτητας 
(4) στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.
Κλείστε τον περιοριστή ταχύτητας πατώντας τον 
κύριο διακόπτη “ON/OFF” (3) και και κάντε έλεγχο 
του συστήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΛΩΡΙ∆ΑΣ (LDW) PROPILOT

NIC4018
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Το σύστημα LDW παρέχει μία λειτουργία προειδο-
ποίησης για την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας όταν 
το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητες περίπου πάνω 
από τα 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) (για την Ευρώπη) ή τα 
70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ) (εκτός Ευρώπης) και οι δια-
γραμμίσεις των λωρίδων είναι ευκρινείς.

Το σύστημα LDW παρακολουθεί της διαγραμμίσεις 
στην λωρίδα κυκλοφορίας με την χρήση της μονά-
δας της κάμερας (1) που βρίσκεται πάνω από τον 
εσωτερικό καθρέπτη.

Το σύστημα LDW προειδοποιεί τον οδηγό με την 
ένδειξη LDW στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκι-
νήτου και έναν βομβητή ότι το αυτοκίνητο αρχίζει 
να αποκλίνει από την λωρίδα κυκλοφορίας.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα LDW είναι μόνο μία μονάδα προει-
δοποίησης για να βοηθήσει τον οδηγό πληρο-
φορώντας τον για την πιθανή αθέλητη παρέκ-
κλιση από την λωρίδα κυκλοφορίας. ∆εν θα 
στρίψει το αυτοκίνητο και δεν θα αποτρέψει 
την απώλεια του ελέγχου του. Είναι ευθύνη του 
οδηγού να παραμένει σε εγρήγορση, να οδηγεί 
με ασφάλεια, να διατηρεί το αυτοκίνητο στην 
λωρίδα κυκλοφορίας και να έχει πάντα τον 
έλεγχό του.

(1) Ένδειξη LDW (στην οθόνη πληροφοριών αυτοκι-
νήτου)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

(3) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

Λειτουργία του συστήματος LDW ProPILOT
Το σύστημα LDW παρέχει μία λειτουργία προειδο-
ποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας όταν το 
αυτοκίνητο κινείται πάνω από τις παρακάτω ταχύτη-
τες και μόνο όταν οι διαγραμμίσεις των λωρίδων 
κυκλοφορίας είναι καθαρό ορατές:

• Για την Ευρώπη:

περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ)

WAF0411X
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• Εκτός Ευρώπης:

περίπου 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ)

Όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει είτε την αριστερή 
είτε την δεξιά λωρίδα πορείας, το σύστημα LDW θα 
ηχήσει ένα προειδοποιητικό βομβητή και η ένδειξη 
LDW θα αναβοσβήσει στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου για να προειδοποιήσει τον οδηγό.

Η προειδοποίηση αυτή θα σταματήσει όταν το αυ-
τοκίνητο επιστρέψει στο εσωτερικό της λωρίδας 
κυκλοφορίας.

(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή  πλευρά)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

Ενεργοποιώντας και Απενεργοποιώντας το σύ-
στημα LDW:
Μπορείτε να κλείσετε ή να ανοίξετε το σύστημα 
LDW χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων 
[Settings] στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινή-
του. 

WAF0412X

Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη Πληροφοριών 
Αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειρι-
στήρια».
1. Πατήστε τα κουμπιά  ή  στην αριστε-
ρή πλευρά του τιμονιού έως ότου να εμφανιστεί 
το μενού [Settings] στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου και μετά πατήστε το κουμπί κύ-
λισης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης για 
να τονίσετε το [Driver Assistance] και πατήστε 
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το κουμπί κύλισης.

2. Επιλέξτε το [Lane] (λωρίδα) και πατήστε το κου-
μπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Warning] (προειδοποίηση) και πατή-
στε το κουμπί κύλισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα LDW χρη-
σιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων [Settings], 
το σύστημα θα παραμείνει κλειστό την επόμε-
νη φορά που θα βάλετε μπροστά το σύστημα 
e-Power.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το σύστημα της Προειδοποίησης 
Αλλαγής Λωρίδας (LDW). Εάν δεν χειριστείτε το 
αυτοκίνητο σύμφωνα με αυτούς τους περιορι-
σμούς του συστήματος θα μπορούσε να προ-
κληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα δεν θα λειτουργήσει σε ταχύτη-
τες κάτω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 
ΜΡΗ) (για την Ευρώπη) ή τα 70 χλμ/ώρα (45 
ΜΡΗ) (εκτός Ευρώπης)  ή όταν δεν μπορεί 
να εντοπίσει την διαγράμμιση των λωρίδων 
κυκλοφορίας.

• Το σύστημα δεν θα λειτουργήσει σε ταχύτη-
τες κάτω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 
ΜΡΗ) (για την Ευρώπη) ή τα 70 χλμ/ώρα (45 
ΜΡΗ) (εκτός Ευρώπης)  ή όταν δεν μπορεί 
να εντοπίσει την διαγράμμιση των λωρίδων 
κυκλοφορίας.

• Ο υπερβολικός θόρυβος θα παρεμβληθεί με 
τον ήχο του προειδοποιητικού βομβητή και 
μπορεί να μην ακούσετε τον βομβητή.

• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα LDW κάτω 
από τις ακόλουθες συνθήκες καθώς μπορεί 
να μην λειτουργήσει σωστά:
- Όταν ο καιρός είναι κακός (βροχή, ομί-
χλη, χιόνι κλπ).

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους που γλι-
στρούν, όπως πάνω σε πάγο ή σε χιόνι.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με πολλές 
στροφές ή ανομοιόμορφους.

- Όταν η λωρίδα κυκλοφορίας στενεύει 
λόγω εργασιών στον δρόμο.

- Όταν οδηγείτε σε παρακάμψεις ή προ-
σωρινές λωρίδες.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου η λωρί-
δα κυκλοφορίας είναι πολύ στενή.

- Όταν οδηγείτε χωρίς τις κανονικές συν-
θήκες ελαστικών (για παράδειγμα, φθο-
ρά ελαστικών χαμηλή πίεση ελαστικών, 
τοποθέτηση ρεζέρβας, αλυσίδες χιο-
νιού, τροχοί που δεν είναι οι στάνταρ).

- Όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο 
με εξαρτήματα φρένων ή ανάρτηση που

δεν είναι τα στάνταρ.
- Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο όχημα.

• Το σύστημα μπορεί να μην λειτουργήσει σω-
στά κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
- Σε δρόμους όπου υπάρχουν πολλές πα-
ράλληλες γραμμές, όταν οι γραμμές των 
λωρίδων είναι ξεφτισμένες ή δεν είναι 
ξεκάθαρες, όταν οι γραμμές των λωρί-
δων είναι κίτρινες, όταν οι γραμμές των 
λωρίδων δεν είναι οι κανονικές ή είναι 
καλυμμένες με νερό, βρωμιά, χιόνι κλπ.

- Σε δρόμους όπου δεν είναι συνεχείς οι 
γραμμές των λωρίδων αλλά αυτές συνε-
χίζουν να μπορούν να ανιχνευτούν.

- Σε δρόμους όπου υπάρχουν απότομες 
καμπύλες.

- Σε δρόμου όπου υπάρχουν αντικείμενα 
που δημιουργούν έντονη αντίθεση όπως 
σκιές, χιόνι, νερό, σημάδια τροχών, ρα-
φές ή γραμμές που παραμένουν μετά 
από έργα στον δρόμο. (Το σύστημα LDW 
θα μπορούσε να ανιχνεύσει αυτά τα 
στοιχία ως γραμμές λωρίδων).

- Σε δρόμους όπου οι γραμμές πορείας 
συμπτύσσονται ή χωρίζουν.

- Όταν η κατεύθυνση κίνησης του οχήμα-
τος δεν ευθυγραμμίζεται με τις γραμμές 
των λωρίδων.

- Όταν κινήστε κοντά στο προπορευόμενο 
όχημα, πράγμα που εμποδίζει την ακτίνα 
ανίχνευσης της κάμερας εντοπισμού λω-
ρίδας.
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- Όταν βροχή, χιόνι, βρωμιά ή αντικείμενα 
είναι κολλημένα στο παρμπρίζ μπροστά 
μονάδα της κάμερας για την λωρίδα κυ-
κλοφορίας.

- Όταν οι προβολείς δεν είναι έντονοι 
λόγω βρωμιάς στους φακούς ή λανθα-
σμένης ρύθμισης δέσμης προβολέων.

- Όταν δυνατό φως μπαίνει από την μονά-
δα της κάμερας για την λωρίδα κυκλοφο-
ρίας. (Για παράδειγμα, το φως πέφτει 
κατευθείαν πάνω στο εμπρός μέρος του 
αυτοκινήτου το ξημέρωμα ή το ηλιοβα-
σείλεμα).

- Όταν υπάρξει απότομη αλλαγή στις συν-
θήκες φωτισμού. (Για παράδειγμα, όταν 
το αυτοκίνητο μπει ή βγει σε τούνελ ή 
κάτω από μία γέφυρα).

Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης 
LDW
Εάν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο κάτω από τον 
ήλιο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας (πάνω από 
τους περίπου 400C (1040 F)) και μετά το βάλετε 
μπροστά, το σύστημα LDW μπορεί να απενεργοποι-
ηθεί αυτόματα και να εμφανιστεί το μήνυμα 
[Unavailable Camera Temperature High] (κάμερα μη 
διαθέσιμη υψηλή θερμοκρασία) στην Οθόνη Πληρο-
φοριών του Αυτοκινήτου.

Το σύστημα LDW δεν είναι σχεδιασμένο για να λει-
τουργήσει στις παρακάτω συνθήκες.

• Όταν έχετε ανάψει το φλας και κινήστε προς την 
κατεύθυνση της λωρίδας που δείχνει το φλας. 

(Το σύστημα LDW θα μπει και πάλι σε λειτουρ-
γία περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την στιγμή 
που θα σβήσετε το φλας).

• Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου χαμηλώσει σε 
λιγότερα από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) 
(για την Ευρώπη) ή τα 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ) 
(εκτός Ευρώπης).

• Όταν βροχή, χιόνι, βρωμιά ή κάποιο αντικείμενο 
κολλήσει στο παρμπρίζ μπροστά από την μονά-
δα της κάμερας για την λωρίδα κυκλοφορίας.

Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω συνθή-
κες και πληρούνται οι συνθήκες λειτουργίας, το σύ-
στημα LDW θα επανέλθει.

∆υσλειτουργία LDW
Όταν το σύστημα LDW δεν λειτουργεί σωστά, θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εμφανιστεί το 
μήνυμα [System Fault] (σφάλμα συστήματος) στην 
Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου. Εάν εμφανι-
στεί αυτό το μήνυμα, βγείτε από τον δρόμο σε 
ασφαλές σημείο, σβήστε και βάλτε πάλι μπροστά 
το σύστημα e-Power. Εάν το μήνυμα [System Fault] 
συνεχίσει να εμφανίζεται στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου, ζητήστε τον έλεγχο του συστήμα-
τος LDW από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο.

Συντήρηση της κάμερας πολλαπλής 
ανίχνευσης

Η μονάδα της κάμερας (1) για το σύστημα LDW 
βρίσκεται μπροστά από τον εσωτερικό καθρέπτη. 
Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του 
συστήματος LDW και να συνεχιστεί η καλή 
λειτουργία του, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα 
ακόλουθα:

• ∆ιατηρείτε πάντα το παρμπρίζ καθαρό.

• Μην κολλάτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφανές 
υλικό) και μην τοποθετείτε αξεσουάρ κοντά 
στην μονάδα της κάμερας.

• Μην τοποθετείτε υλικά που κάνουν αντανάκλα-
ση, όπως λευκό χαρτί ή καθρέπτης, στο ταμπλό 
των οργάνων. Η αντανάκλαση του φωτός του 
ήλιου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ανί-
χνευσης της μονάδας της κάμερας.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από την μονάδα της κάμερας. Μην ακουμπάτε 
τον φακό της κάμερας ή βγάζετε την βίδα που 
βρίσκεται πάνω στην μονάδα της κάμερας. Εάν 
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η κάμερα πάθει ζημιά λόγω ατυχήματος, απο-
τανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan 
ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΩΡΙ∆Α 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ILI) PROPILOT

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα δεν μπορέσετε να ακολουθήσετε τις προει-
δοποιήσεις και οδηγίες για την σωστή χρήση του 
συστήματος Ευφυούς Πρόληψης Απόκλισης από 
την Λωρίδα Κυκλοφορίας (ILI) θα μπορούσε να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα ILI δεν θα στρίψει το αυτοκίνη-
το ή θα αποτρέψει την απώλεια του ελέγ-
χου. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμείνει 
σε εγρήγορση, να οδηγεί με ασφάλεια, να 
διατηρεί το αυτοκίνητο στην λωρίδα κίνη-
σής του και να έχει πάντα τον έλεγχο του 
οχήματός του.

• Το σύστημα ILI κατά κύριο λόγο προορίζεται 
για χρήση σε καλά δομημένους αυτοκινητό-
δρομους ή δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. 
Μπορεί να μην εντοπίσει την διαγράμμιση 
των λωρίδων σε συγκεκριμένους δρόμους, 
σε συγκεκριμένο καιρό ή συνθήκες οδήγη-
σης.

Το σύστημα ILI θα πρέπει να ενεργοποιείται με τον 
διακόπτη ILI κάθε φορά που βάζετε τον διακόπτη 
της μίζας στην θέση ΟΝ.

Το σύστημα ILI θα λειτουργήσει όταν η ταχύτητα 
του αυτοκινήτου είναι πάνω από τα περίπου 60 χλμ/
ώρα 37 (ΜΡΗ) (για την Ευρώπη) ή τα 70 χλμ/ώρα 
(45 ΜΡΗ) (εκτός Ευρώπης) και μόνο όταν οι δια-
γραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας είναι καθαρά 
ορατές στον δρόμο.

Το σύστημα ILI προειδοποιεί τον οδηγό όταν το αυ-
τοκίνητο έχει αφήσει το κέντρο της λωρίδας κυκλο-
φορίας, με ένα ενδεικτικό φως ILI στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών του Αυτοκινήτου και έναν βομβητή. Το 
σύστημα ILI θα βοηθήσει τον οδηγό να επιστρέψει 
στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας εφαρμόζο-
ντας τα φρένα στους αριστερούς ή τους δεξιούς 
τροχούς μεμονωμένα (για μία σύντομη χρονική πε-
ρίοδο).

Το σύστημα ILI παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις 
στην λωρίδα κυκλοφορίας που κινήστε χρησιμοποι-
ώντας την κάμερα (1) που βρίσκεται πάνω από τον 
εσωτερικό καθρέπτη.
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(1) Ένδειξη ProPILOT

(2) Ένδειξη ILI (στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυ-
τοκινήτου). Εμφανίζεται μόνο όταν το σύστημα 
ενεργοποιείται (αναβοσβήνει κίτρινο).

(3) Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου

(4) ∆ιακόπτης ProPILOT

Λειτουργία του συστήματος Πρόληψης 
Απόκλισης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας 
ProPILOT
Το σύστημα ILI λειτουργεί σε ταχύτητα πάνω από 
τα:

• Για την Ευρώπη:
περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) 

• Εκτός Ευρώπης:

περίπου 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ)
Όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει είτε την αριστερή 
είτε την δεξιά πλευρά της λωρίδας κυκλοφορίας, 
θα ηχήσει ένας προειδοποιητικός βομβητής και το 
ενδεικτικό φως ILI (κίτρινο) θα αναβοσβήσει στην 
Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου για να ειδο-
ποιήσει τον οδηγό. Στην συνέχεια το σύστημα ILI θα 
εφαρμόσει αυτόματα τα φρένα για μία σύντομη πε-
ρίοδο για να βοηθήσει τον οδηγό να επανέλθει στο 
κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.
Το σύστημα ILI ενεργοποιείται όταν πατάτε τον δια-
κόπτη ProPILOT ή Περιοριστή Ταχύτητας (όπου 
υπάρχει). στο τιμόνι ενώ η ρύθμιση ILI είναι ενεργο-
ποιημένη στο μενού [Driver Assistance] (βοήθεια 
στον οδηγό) στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινή-
του. Ανάβει η ένδειξη ProPILOT στην οθόνη πληρο-
φοριών αυτοκινήτου.

WAF0518X
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διακόπτη ProPILOT ή τον κύριο διακόπτη ON/OFF 
του Περιοριστή Ταχύτητας (όπου υπάρχει). στο τι-
μόνι, αφού βάλετε μπροστά τον κινητήρα. Εμφανί-
ζεται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στην Οθόνη Πληρο-
φοριών του Αυτοκινήτου. Απενεργοποιήστε το σύ-
στημα ILI με την χρήση του μενού ρυθμίσεων στην 
Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου ή πατήστε 
τον διακόπτη ProPILOT για να απενεργοποιήσετε 
όλο το σύστημα ProPILOT συμπεριλαμβανομένου 

του ILI.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
σύστημα ILI:

1. Πατήστε τα κουμπιά  ή  στην αριστε-
ρή πλευρά του τιμονιού έως ότου να εμφανιστεί 
το μενού [Settings] στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου και μετά πατήστε το κουμπί κύ-
λισης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κύλισης για 
να τονίσετε το [Driver Assistance] και πατήστε 
το κουμπί κύλισης.

2. Επιλέξτε το [Lane] (λωρίδα) και πατήστε το κου-
μπί κύλισης.

3. Επιλέξτε [Intervention] (παρέμβαση) και πατή-
στε το κουμπί κύλισης.

4. Πατήστε το κουμπί ProPILOT για να ενεργοποιή-
σετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ενεργοποιώντας το ProPILOT θα ενεργοποιη-
θεί ταυτόχρονα και το σύστημα ILI. Εάν το σύστη-
μα ILI είναι απενεργοποιημένο στο μενού ρυθμί-
σεων [Settings], το ILI θα ενεργοποιηθεί αυτόμα-
τα όταν είναι ενεργό το ProPILOT.
• Όταν το σύστημα ILI είναι ενεργοποιημένο στο 
μενού ρυθμίσεων [Settings], το σύστημα ILI μπο-
ρεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί πα-
τώντας τον κύριο διακόπτη του περιοριστή ταχύ-
τητας (όπου υπάρχει).
• Όταν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τον κι-
νητήρα, το σύστημα θα διατηρήσει τις παρούσες 
ρυθμίσεις στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκι-
νήτου.

(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

(3) ∆ιακόπτης ProPILOT

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της 
Πρόληψης Απόκλισης από την Λωρίδα 
Κυκλοφορίας ProPILOT
Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ILI, πατήστε τον 
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Περιορισμοί

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω είναι οι περιορισμοί του συστήματος 
για την Ευφυή Πρόληψη Απόκλισης από την Λω-
ρίδα Κυκλοφορίας (ILI). Εάν δεν χρησιμοποιή-
σετε το αυτοκίνητο σύμφνωα με τους περιορι-
σμούς αυτού του συστήματος θα μπορούσε να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Το σύστημα ILI μπορεί να ενεργοποιηθεί 
εάν αλλάξετε λωρίδες χωρίς προηγουμένως 
να ενεργοποιήσετε το φλας ή , για παρά-
δειγμα, εάν μία ζώνη κατασκευής κατευθύ-
νει την κίνηση κατά μήκος της διαγράμμισης 
της λωρίδας. Εάν συμβεί αυτό μπορεί να 
χρειαστεί να εφαρμόσετε διορθωτική στρο-
φή του τιμονιού για να ολοκληρώσετε την 
αλλαγή λωρίδας.

• Επειδή το ILI μπορεί να μην ενεργοποιηθεί 
σε συνθήκες δρόμου, καιρού ή διαγράμμι-
σης λωρίδων που περιγράφονται σε αυτό το 
κεφάλαιο, μπορεί να μην ενεργοποιηθεί 
κάθε φορά που το αυτοκίνητό σας αρχίζει 
να φεύγει από την λωρίδα κυκλοφορίας του 
και να χρειαστεί να εφαρμόσετε διορθωτική 
στροφή του τιμονιού.

• Όταν το σύστημα ILI είναι σε λειτουργία, 
αποφύγετε τους υπερβολικούς ή απότο-
μους χειρισμούς του τιμονιού γιατί διαφορε-
τικά θα μπορούσατε να χάσετε τον έλεγχο 
του αυτοκινήτου.

• Το σύστημα ILI δεν θα λειτουργήσει εάν δεν 
μπορεί να εντοπίσει την διαγράμμιση των λω-
ρίδων ή σε ταχύτητες κάτω από τα περίπου 60 
χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) (για την Ευρώπη) ή τα πε-
ρίπου 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ) (εκτός Ευρώπης).

• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ILI κάτω 
από τις ακόλουθες συνθήκες, καθώς μπορεί 
να μην λειτουργήσει κανονικά:

- Όταν ο καιρός δεν είναι καλός (βροχή, 
ομίχλη, χιόνι κλπ).

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους που γλι-
στρούν, όπως πάνω σε πάγο ή χιόνι.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους με διαδοχι-
κές στροφές ή που δεν είναι ομαλοί.

- Όταν υπάρχει κλείσιμο της λωρίδας 
λόγω έργων στον δρόμο.

- Όταν οδηγείτε σε μία παράκαμψη ή προ-
σωρινή λωρίδα.

- Όταν οδηγείτε σε δρόμους όπου το πλά-
τος της λωρίδας είναι πολύ στενό.

- Όταν οδηγείτε χωρίς τα κανονικά ελαστι-
κά (για παράδειγμα φθαρμένα ελαστικά, 
χαμηλή πίεση ελαστικού, τοποθέτηση 
ρεζέρβας, αλυσίδες στα λάστιχα, μη στά-
νταρ τροχοί).

- Όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο 
με ανταλλακτικά φρένων ή ανάρτησης 
που δεν είναι τα στάνταρ.

- Σε δρόμους όπου υπάρχουν πολλαπλές 
παράλληλες διαγραμμίσεις των λωρίδων,

που οι διαγραμμίσεις των λωρίδων έχουν 
ξεθωριάσει ή δεν είναι καθαρά βαμμέ-
νες, σε διαγραμμίσεις που δεν είναι οι 
στάνταρ ή που είναι καλυμμένες με 
νερό, βρωμιά, χιόνι κλπ.

- Σε δρόμους που συνεχίζουν να εντοπίζο-
νται οι μη συνεχιζόμενες διαγραμμίσεις 
των λωρίδων.

- Σε δρόμους με απότομες στροφές.

- Σε δρόμους που υπάρχουν αντικείμενα 
που κάνουν έντονη αντίθεση όπως σκι-
ές, χιόνι, νερό, αυλακιές τροχών, συναρ-
μογές ή γραμμές που παραμένουν μετά 
από επισκευές των δρόμων. (Το σύστη-
μα ILI θα μπορούσε να εντοπίσει αυτά τα 
στοιχεία ως διαγραμμίσεις λωρίδων).

- Σε δρόμους όπου η λωρίδα κίνησης τέ-
μνεται ή διαχωρίζεται.

- Όταν η κατεύθυνση κίνησης του αυτοκι-
νήτου δεν ευθυγραμμίζεται με την δια-
γράμμιση της λωρίδας.

- Όταν κινήστε πολύ κοντά στο προπο-
ρευόμενο όχημα που εμποδίζει την κλί-
μακα ανίχνευσης της μονάδας της κάμε-
ρας της λωρίδας.

- Όταν βροχή, χιόνι, βρωμιά ή αντικείμενα 
κολλάνε στο παρμπρίζ μπροστά από την 
μονάδα της κάμερας της λωρίδας.

- Όταν οι προβολείς δεν είναι φωτεινοί 
λόγω βρωμιάς στους φακούς ή όταν η 
ρύθμιση δεν είναι σωστή.



130 Ξεκίνημα και οδήγηση

- Όταν ισχυρό φως μπαίνει στην μονάδα 
της κάμερας της λωρίδας. (Για παρά-
δειγμα, το φως χτυπάει κατευθείαν στο 
μπροστά μέρος του αυτοκινήτου στην 
ανατολή του ήλιου ή το ηλιοβασίλεμα.)

- Όταν υπάρξει ξαφνική αλλαγή στην 
ένταση του φωτός. (Για παράδειγμα 
όταν το αυτοκίνητο μπει ή βγει από τού-
νελ ή κάτω από μία γέφυρα.)

- Ο υπερβολικός θόρυβος θα παρεμβληθεί 
στον ήχο του προειδοποιητικού βομβητή 
και ο βομβητής μπορεί να μην ακουστεί.

- Όταν υπερβαίνετε την ικανότητα φορτί-
ου του αυτοκινήτου.

- Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο αυτοκί-
νητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν λειτουργεί το σύστημα ILI μπορεί να ακού-
σετε τον θόρυβο από την λειτουργία των φρένων. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι το σύστημα 
ILI λειτουργεί κανονικά.

Σύστημα ILI προσωρινά μη διαθέσιμο
Συνθήκη Α:

Η προειδοποίηση και οι λειτουργίες υποβοήθησης 
του συστήματος ILI δεν είναι σχεδιασμένες να δου-
λέψουν στις ακόλουθες συνθήκες:

• Όταν έχετε σε λειτουργία τα φλας για την αλλα-
γή λωρίδας και αλλάζετε λωρίδα στην κατεύθυν-
ση που ανάβει το φλας. (Το σύστημα ILI θα απε-
νεργοποιηθεί για περίπου 2 δευτερόλεπτα από 

την στιγμή που σβήσει το φλας.)

• Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου χαμηλώσει 
κάτω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ) (για 
την Ευρώπη) ή τα περίπου 70 χλμ/ώρα (45 ΜΡΗ) 
(εκτός Ευρώπης).

Αφού σταματήσουν οι παραπάνω συνθήκες και πλη-
ρούνται πλέον οι συνθήκες λειτουργίας θα επανέλ-
θουν οι λειτουργίες προειδοποίησης και βοήθειας.

Συνθήκη Β:

Η λειτουργία βοήθειας του συστήματος ILI δεν είναι 
σχεδιασμένο να λειτουργεί κάτω από τις εξής συν-
θήκες (η προειδοποίηση συνεχίζει να δουλεύει):

• Όταν πατάτε το πεντάλ του φρένου ή το όχημα 
επιβραδύνει σε μεγάλο βαθμό.

• Όταν γυρίζετε το τιμόνι όσο χρειάζεται για να 
αλλάξει λωρίδα το αυτοκίνητο.

• Όταν επιταχύνετε το αυτοκίνητο στην διάρκεια 
λειτουργίας του συστήματος ILI.

• Όταν υπάρξει προειδοποίηση προσέγγισης του 
Ευφυούς Cruise Control (ICC).

• Όταν λειτουργούν τα φλας.

• Όταν οδηγείτε σε δρόμους με στροφές σε υψη-
λές ταχύτητες.

Αφού σταματήσουν οι παραπάνω συνθήκες και πλη-
ρούνται πλέον οι συνθήκες λειτουργίας θα επανέλ-
θει και η εφαρμογή των φρένων του συστήματος 
ILI.

Συνθήκη C:

Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στην Οθόνη 

Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, θα ηχήσει ένας 
βομβητής και το σύστημα ILI θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα.

•  [Unavailable Slippery Road] (μη διαθέσιμο δρό-
μος που γλιστρά): 

Όταν λειτουργεί το ESP (εκτός από το Σύστημα 
Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS)) ή το ABS.

• [Currently not available] (προς το παρόν μη δια-
θέσιμο):

- Όταν το σύστημα ESP είναι απενεργοποιη-
μένο

Όταν οι παραπάνω συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον, 
ενεργοποιήστε το σύστημα ILI. Πατήστε πάλι τον 
διακόπτη ProPILOT για να ενεργοποιήσετε ξανά το 
σύστημα ILI.

Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης λόγω 
υψηλής θερμοκρασίας:

Εάν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο κατευθείαν 
στον ήλιο και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας 
(πάνω από τους περίπου 40°C (104°F)) και μετά 
ενεργοποιήσετε το σύστημα ILI, το σύστημα ILI 
μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα και το ακό-
λουθο μήνυμα θα εμφανιστεί στην Οθόνη Πληρο-
φοριών του Αυτοκινήτου: [Unavailable Camera 
Temperature High] (κάμερα μη διαθέσιμη υψηλή 
θερμοκρασία):και θα ηχήσει ένας βομβητής.

∆υσλειτουργία του συστήματος
Όταν το σύστημα ILI δεν λειτουργεί σωστά, θα ακυ-
ρωθεί αυτόματα. Η ένδειξη ILI (πορτοκαλί) θα ανά-
ψει, ένας βομβητής θα ηχήσει και το μήνυμα 
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[System Fault] (σφάλμα συστήματος) θα εμφανιστεί 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου. Εάν το 
μήνυμα [System Fault]  εμφανιστεί στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, βγείτε από τον 
δρόμο σε ασφαλές σημείο, σβήστε και βάλτε πάλι 
μπροστά το σύστημα e-Power. Εάν το μήνυμα 
[System Fault] συνεχίζει να εμφανίζεται στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου, ζητήστε τον έλεγχο 
του συστήματος ILI από εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Συντήρηση της κάμερας πολλαπλής 
ανίχνευσης

Η μονάδα της κάμερας (1) για την λωρίδα κυκλοφο-
ρίας για το σύστημα ILI βρίσκεται πάνω από τον 
εσωτερικό καθρέπτη. Για να διατηρήσετε την σω-
στή λειτουργία του συστήματος ILI και να αποφύγε-
τε δυσλειτουργία του, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα 
ακόλουθα:

• ∆ιατηρείτε πάντα το παρμπρίζ καθαρό.

• Μην κολλάτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφανές 

υλικό) και μην τοποθετείτε αξεσουάρ κοντά 
στην μονάδα της κάμερας.

• Μην τοποθετείτε υλικά που κάνουν αντανάκλα-
ση, όπως λευκό χαρτί ή καθρέπτης, στο ταμπλό 
των οργάνων. Η αντανάκλαση του φωτός του 
ήλιου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ανί-
χνευσης της μονάδας της κάμερας.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στις περιοχές γύρω 
από την μονάδα της κάμερας. Μην ακουμπάτε 
τον φακό της κάμερας ή βγάζετε την βίδα που 
βρίσκεται πάνω στην μονάδα της κάμερας. Εάν 
η κάμερα πάθει ζημιά λόγω ατυχήματος, απο-
τανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΝIC4018
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1. Ένδειξη εντοπισμού προπορευόμενου οχήμα-
τος (στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου)

2. Προειδοποιητικό φως σβηστού συστήματος ΙΕΒ

WAF0432X

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ακολουθήσετε τις παρακάτω προειδο-
ποιήσεις και οδηγίες για την σωστή χρήση του 
συστήματος I-FCW θα μπορούσε να προκληθεί 
τραυματισμός ή θάνατος.

• Το σύστημα I-FCW μπορεί να βοηθήσεις 
στην ειδοποίηση του οδηγού πριν συμβεί μία 
σύγκρουση αλλά δεν θα αποτρέψει την σύ-
γκρουση. Είναι ευθύνη του οδηγού να είναι 
σε επαγρύπνηση, να οδηγεί με ασφάλεια και 
να έχει διαρκώς τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το σύστημα i-FCW θα βοηθήσει στο να ειδοποιηθεί 
ο οδηγός όταν υπάρχει απότομο φρενάρισμα του 
προπορευόμενου οχήματος στην ίδια λωρίδα κυ-
κλοφορίας.

Το σύστημα I-FCW χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα 
ραντάρ (Α) για να μετρήσει την απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα στην ίδια λωρίδα. Ο αισθη-
τήρας αυτός βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του 
αυτοκινήτου.

ΝIC4037

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ (I-FCW) (όπου 
υπάρχει)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ I-FCW
Το σύστημα I-FCW λειτουργεί σε ταχύτητες πάνω 
από τα περίπου 5 χλμ/ώρα (3ΜΡΗ). Εάν υπάρχει πι-
θανός κίνδυνος σύγκρουσης μπροστά, το σύστημα 
I-FCW θα προειδοποιήσει τον οδηγό αναβοσβήνο-
ντας την ένδειξη εντοπισμού προπορευόμενου οχή-
ματος και ηχώντας έναν βομβητή.

JVS0294XZ
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ /ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ I-FCW

1. Προειδοποιητικό φως σβηστού συστήματος ΙΕΒ 
(στο ταμπλό οργάνων)

2. Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

3. Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το 
σύστημα I-FCW ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε το κουμπί  ή  έως ότου να εμ-
φανιστεί [Settings] (ρυθμίσεις) στην Οθόνη Πλη-
ροφοριών Αυτοκινήτου και μετά πατήστε το κου-
μπί κύλισης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης 
για να επιλέξετε [Driver Assistance] (βοήθειες 
στον οδηγό). Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί 
κύλισης.

2. Στο μενού [Driver Assistance] (βοήθεια στον 
οδηγό), τονίστε το στοιχείο [Emergency Brake] 
(φρένο ανάγκης) και πατήστε το κουμπί κύλι-
σης. Αυτό θα ενεργοποιήσει και θα απενεργο-
ποιήσει το σύστημα ΙΕΒ και το σύστημα I-FCW, 
εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο το Πίσω Αυτό-
ματο Φρένο (RAB).

3. (Μόνο εάν είναι εγκατεστημένο το Πίσω Αυτό-
ματο Φρένο (RAB)):

Επιλέξτε [Front] (μπροστά) και χρησιμοποιήστε 
το κουμπί κύλισης για να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Όταν το σύστημα I-FCW είναι ενεργό, ανάβει το 
προειδοποιητικό φως του συστήματος ΙΕΒ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Το σύστημα I-FCW θα ενεργοποιηθεί αυτόμα-
τα όταν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά το-
σύστημα e-Power.

• Το σύστημα I-FCW είναι ενσωματωμένο στο 
σύστημα ΙΕΒ. ∆εν υπάρχει ξεχωριστή επιλογή 
στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου για το 
σύστημα I-FCW. Όταν το σύστημα ΙΕΒ είναι 
απενεργοποιημένο, το σύστημα I-FCW είναι 
απενεργοποιημένο κι αυτό.

WAF0430X
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ I-FCW

Εικόνα Α

Εικόνα Β

Εικόνα C

Εικόνα D

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το I-FCW. Εάν δεν λειτουργήσετε 
το αυτοκίνητο σύμφωνα με αυτούς τους περιο-
ρισμούς του συστήματος θα μπορούσε να προ-
κληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

• Το σύστημα I-FCW δεν μπορεί να εντοπίσει

όλα τα οχήματα και κάτω από όλες τις συν-
θήκες.

• Οι αισθητήρας ραντάρ δεν εντοπίζει τα πα-
ρακάτω αντικείμενα:

- Πεζούς, ζώα ή εμπόδια στην άκρη του 
δρόμου.

- Οχήματα που έρχονται από το αντίθετο 
ρεύμα κυκλοφορίας.

- Οχήματα που διασταυρώνεστε μαζί 
τους.

• (Εικόνα Α) Το σύστημα I-FCW δεν λειτουργεί 
όταν το προπορευόμενο όχημα είναι στενό, 
όπως για παράδειγμα μία μοτοσυκλέτα.

• (Εικόνα Β) Το σύστημα I-FCW δεν λειτουρ-
γεί όταν το προπορευόμενο ρυμουλκείται.

• Ο αισθητήρας ραντάρ μπορεί να μην εντοπί-
σει ένα όχημα που προπορεύεται στις πα-
ρακάτω συνθήκες:

- Χιόνι ή δυνατή βροχή.

- Βρωμιά, πάγος, χιόνι ή άλλο υλικό έχει 
καλύψει τον αισθητήρα ραντάρ.

- Παρεμβολή από άλλες πηγές ραντάρ.

- Χιόνι ή νερό που πετάγεται από άλλα 
οχήματα που κινούνται στον δρόμο.

- Οδήγηση σε τούνελ.

- Ρυμούλκηση τρέιλερ.

• Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να ελέγχει 
αυτόματα και με συγκεκριμένους περιορι-
σμούς την λειτουργικότητα του αισθητήρα. 

JVS0295XZ

NSD1086

NSD1088

NSD1087
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Το σύστημα μπορεί να μην εντοπίσει ορι-
σμένες φόρμες παρεμβολών στην περιοχή 
του αισθητήρα, όπως είναι ο πάγος, το χιό-
νι, αυτοκόλλητα κλπ. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, το σύστημα μπορεί να μην είναι σε 
θέση να προειδοποιήσει σωστά τον οδηγό. 
Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε και καθαρίζετε τα-
κτικά την περιοχή του αισθητήρα.

• Ο υπερβολικός θόρυβος θα παρεμβληθεί 
στον ήχο του βομβητή προειδοποίησης και 
μπορεί να μην ακουστεί ο βομβητής.

Όταν οδηγείτε σε ορισμένους δρόμους, όπως σε 
δρόμους με στροφές, ανηφορικούς, με καμπύλες, 
στενούς ή δρόμους που είναι υπό κατασκευή, ο αι-
σθητήρας μπορεί να εντοπίσει οχήματα σε διαφο-
ρετική λωρίδα κυκλοφορίας ή μπορεί προσωρινά να 
μην εντοπίσει ένα όχημα που προπορεύεται. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη λειτουργία του 
συστήματος I-FCW.

Ο εντοπισμός οχημάτων μπορεί επίσης να επηρεα-
στεί από τον χειρισμό του οχήματος (μανούβρα του 
τιμονιού ή θέση κίνησης στην λωρίδα κυκλοφορίας 
κλπ) ή την κατάσταση του αυτοκινήτου. Εάν συμβεί 
αυτό, το σύστημα μπορεί να σας προειδοποιήσει 
αναβοσβήνοντας την ένδειξή του ή ηχώντας 
απροσδόκητα έναν βομβητή. Θα χρειαστεί να 
ελέγξετε μόνος σας την κατάλληλη απόσταση από 
το προπορευόμενο όχημα.

NSD679

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ

Συνθήκη Α:
Όταν ο αισθητήρας ραντάρ λάβει παρεμβολή από 
άλλη πηγή ραντάρ, κάνοντας αδύνατον τον εντοπι-
σμό προπορευόμενου οχήματος, το σύστημα I-FCW 
απενεργοποιείται αυτόματα. Θα αναβοσβήνει το 
προειδοποιητικό φως συστήματος ΙΕΒ (πορτοκαλί).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι παραπάνω συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον, 
το σύστημα I-FCW θα επανέλθει αυτόματα.

Συνθήκη Β:
Στις παρακάτω συνθήκες, εφόσον δεν είναι δυνα-
τός ο εντοπισμός προπορευόμενου οχήματος, το 
σύστημα I-FCW απενεργοποιείται αυτόματα.

Θα αναβοσβήσει το προειδοποιητικό φως ανενερ-
γού συστήματος ΙΕΒ (πορτοκαλί) και θα εμφανιστεί 
το προειδοποιητικό μήνυμα [Temporarily Disabled 
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Front Radar Blocked] (προσωρινά μη διαθέσιμο, 
μπλοκαρισμένο μπροστινό ραντάρ) θα εμφανιστεί 
στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

• Όταν η περιοχή του μπροστινού ραντάρ είναι 
καλυμμένη με βρωμιά ή παρεμποδίζεται.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν το προειδοποιητικό φως (πορτοκαλί) αναβο-
σβήνει, σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές ση-
μείο, πατήστε το κουμπί της θέσης Ρ για να βάλετε 
την θέση Ρ (παρκάρισμα) και σβήστε το σύστημα 
e-Power. Καθαρίστε το κάλυμμα του ραντάρ στο 
μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου με ένα μαλακό 
πανί και βάλτε πάλι μπροστά το σύστημα e-Power. 
Εάν το προειδοποιητικό φως συνεχίσει να ανάβει, 
ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος I-FCW από ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

• Όταν οδηγείτε σε δρόμους με περιορισμένη κα-
τασκευή ή κτήρια (για παράδειγμα μακριές γέ-
φυρες, ερήμους, πεδία με χιόνι, οδήγηση δίπλα 
σε μακριούς τοίχους).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν δεν υπάρχει πλέον η παραπάνω συνθήκη, το 
σύστημα I-FCW θα επανέλθει αυτόματα.

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εάν υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα I-FCW, 
αυτό θα σβήσει αυτόματα, θα ηχήσει ένας βομβη-
τής, το προειδοποιητικό φως (πορτοκαλί) θα ανάψει 
και θα εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα 
[System Fault] (σφάλμα συστήματος) στην Οθόνη 

Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν το προειδοποιητικό φως (πορτοκαλί) ανάψει, 
σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία, 
σβήστε και βάλτε πάλι μπροστά το σύστημα 
e-Power. Εάν το προειδοποιητικό φως συνεχίσει να 
ανάβει, ζητήστε τον έλεγχο του συστήματος I-FCW 
από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξει-
δικευμένο συνεργείο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο αισθητήρας (Α) βρίσκεται στο μπροστινό μέρος 
του αυτοκινήτου.

Για να διατηρήσετε το σύστημα σε σωστή λειτουρ-
γία, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:

• Να διατηρείτε πάντα καθαρή την περιοχή του 
αισθητήρα.

• Να μην χτυπάτε και να μην κάνετε ζημιά στις πε-
ριοχές γύρω από τον αισθητήρα.

• Μην καλύπτεται ή τοποθετείτε αυτοκόλλητα ή 

παρόμοια αντικείμενα στον μπροστινό προφυ-
λακτήρα κοντά την περιοχή του αισθητήρα. 
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αστοχία ή 
δυσλειτουργία.

• Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά 
στην περιοχή του αισθητήρα (προστατευτικές 
μπάρες κλπ). Θα μπορούσε να προκληθεί αστο-
χία ή δυσλειτουργία.

• Μην μετατρέπετε, αφαιρείτε ή βάφετε το μπρο-
στινό μέρος του αυτοκινήτου. Πριν προσαρμό-
σετε ή επισκευάσετε την περιοχή του αισθητή-
ρα, συνιστάται να επισκεφθείτε ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο.

NIC4037
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το Ευφυές Σύστημα Πέδσης 
(ΙΕΒ). Εάν δεν χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμ-
φωνα με αυτούς τους περιορισμούς του συστή-
ματος θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.

• Το IEB είναι μία πρόσθετη βοήθεια στον 
οδηγό. ∆εν αντικαθιστά την προσοχή του 
οδηγού για τις συνθήκες του δρόμου ή την 
ευθύνη του να οδηγεί με ασφάλεια. ∆εν 
μπορεί να αποτρέψει ατυχήματα που οφεί-
λονται σε απροσεξία ή επικίνδυνες τεχνικές 
οδήγησης.

• Το IEB δεν λειτουργεί σε όλες τις συνθήκες 
οδήγησης, κίνησης, καιρικές και δρόμου.

Υπάρχουν διαθέσιμοι τρεις τύποι ΙΕΒ. Ο τύπος που 
είναι τοποθετημένος στο αυτοκίνητό σας εξαρτάται 
από τις προδιαγραφές του οχήματος:

• Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ)

• Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) με Εντοπισμό 
Πεζού

• Ευφυές Σύστημα Πέδησης (ΙΕΒ) με Εντοπισμό 
Πεζού και Εντοπισμού ∆ικυκλιστών και Υποστή-
ριξη ∆ιασταύρωσης

Ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματος ΙΕΒ 
που είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητό σας, το ΙΕΒ 
μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν υπάρχει κίνδυ-
νος σύγκρουσης μπροστά με:

• Ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο στην ίδια λωρί-

δα κυκλοφορίας.

• Ένα πεζό μπροστά στην ίδια λωρίδα κυκλοφορί-
ας (όταν υπάρχει Εντοπισμός Πεζού).

• Ένα δικυκλιστή μπροστά στην ίδια λωρίδα κυ-
κλοφορίας (όταν υπάρχει Εντοπισμός ∆ικυκλι-
στή).

Η Υποστήριξη ∆ιασταύρωσης (όπου υπάρχει) μπο-
ρεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν υπάρχει κίνδυνος 
μετωπικής σύγκρουσης.

• Όταν στρίβετε δεξιά ή αριστερά και μπαίνετε 
στον δρόμο ενός οχήματος που κινείται αντίθε-
τα.

• Όταν στρίβετε δεξιά ή αριστερά και εντοπιστεί 
ένας πεζός μπροστά σας που αναμένεται να 
μπει στον δρόμο του αυτοκινήτου.

Το σύστημα ΙΕΒ χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ρα-
ντάρ (Α) που βρίσκεται στο μπροστά μέρος του αυ-
τοκινήτου και μία κάμερα (Β) που είναι τοποθετημέ-
νη πίσω από το παρμπρίζ για να μετρήσει την από-
σταση από το αυτοκίνητο, τους πεζούς και τους δι-

κυκλιστές που προηγούνται στην ίδια λωρίδα κυ-
κλοφορίας (όπου υπάρχει ο εντοπισμός πεζών ή 
δικυκλιστών).

NIC4036
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1) Προειδοποιητική ένδειξη ανάγκης ΙΕΒ

2) Ένδειξη εντοπισμού προπορευόμενου αυτοκι-
νήτου (στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου)

3) Προειδοποιητικό φως σβηστού συστήματος ΙΕΒ 
(στο ταμπλό οργάνων)

4) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

Προειδοποίηση Οπτική Ηχητική

Πρώτη Βομβητής

∆εύτερη Οξύς βομβη-
τής

Επισκόπηση των προειδοποιήσεων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΒ
Εάν εντοπιστεί κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης, το 
σύστημα στην αρχή θα παρέχει στον οδηγό μία 
προειδοποίηση αναβοσβήνοντας το προειδοποιητι-
κό φως (κίτρινο) στην οθόνη πληροφοριών αυτοκι-
νήτου, παρέχοντας μία ηχητική προειδοποίηση και 
κάνοντας τα φρένα να δονηθούν (γρήγορη μερική 
εφαρμογή). Επιπλέον το σύστημα ΙΕΒ εφαρμόζει 
τμηματικό φρενάρισμα. 

Εάν ο οδηγός εφαρμόσει τα φρένα γρήγορα και με 
δύναμη μετά την προειδοποίηση και το σύστημα 
ΙΕΒ εντοπίζει ότι υπάρχει ακόμη η πιθανότητα μετω-
πικής σύγκρουσης, το σύστημα θα αυξήσει αυτόμα-
τα την δύναμη του φρεναρίσματος. 

Εάν ο οδηγός δεν κάνει καμία ενέργεια, το σύστημα 
ΙΕΒ παράγει την δεύτερη οπτική προειδοποίηση 
(αναβοσβήνει κόκκινη και λευκή) και ηχητική προει-
δοποίηση, στην συνέχεια το σύστημα εφαρμόζει 
τμηματικά το φρένο όταν πληρούνται οι συνθήκες 
για να γίνει αυτό. Εάν ο κίνδυνος σύγκρουσης γίνει 
άμεσος, το σύστημα ΙΕΒ εφαρμόζει αυτόματα πιο 
δυνατό φρενάρισμα.

Το σύστημα ΙΕΒ θα λειτουργήσει όταν το αυτοκίνη-
τό σας κινείται σε ταχύτητες πάνω από τα περίπου 
5 χλμ/ώρα (3 ΜΡΗ). Η λειτουργία του συστήματος 
ΙΕΒ για τον εντοπισμό για τους πεζούς και τους δι-
κυκλιστές δουλεύει (όπου υπάρχει) σε ταχύτητες 
ανάμεσα στα 10 και τα 80 χλμ/ώρα (6 και 50 ΜΡΗ).

Η Υποβοήθηση ∆ιασταύρωσης (όπου υπάρχει) λει-
τουργεί σε ταχύτητες του αυτοκινήτου σας ανάμε-
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WAF0429X



140 Ξεκίνημα και οδήγηση

σα στα 10 και τα 25 χλμ/ώρα (6 – 16 ΜΡΗ).

Όταν στρίβετε αριστερά ή δεξιά, το φλας θα πρέπει 
να ενεργοποιηθεί για να διαβεβαιώσετε ότι τα αντι-
θέτως κινούμενα οχήματα θα μπορούν να εντοπι-
στούν από την Υποβοήθηση ∆ιασταύρωσης.

Υποβοήθηση διασταύρωσης (όπου υπάρχει) για αντιθέ-
τω κινούμενα οχήματα

Υποβοήθηση διασταύρωσης (όπου υπάρχει) για πεζούς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν γίνεται φρενάρισμα από το ΙΕΒ ανάβουν 
τα φώτα των φρένων του αυτοκινήτου.

• Όταν το σύστημα ΙΕΒ εντοπίσει ένα εμπόδιο 
στην πορεία του αυτοκινήτου και εμφανίζει 
την προειδοποίηση ΙΕΒ, μπορεί να ακουστεί 
ένας θόρυβος από τον χώρο του κινητήρα κα-
θώς το αυτοκίνητο ενεργοποιεί τα φρένα για 
να βελτιώσει τον χρόνο ανταπόκρισης.

Ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου και την 
απόσταση από το αυτοκίνητο, τον πεζό ή το δίκυκλο 
μπροστά, καθώς και τις συνθήκες τις οδήγησης και 
του δρόμου, το σύστημα μπορεί να βοηθήσει τον 
οδηγό να αποφύγει μία μετωπική σύγκρουση ή μπο-
ρεί να βοηθήσει να μετριαστούν οι συνέπειες εάν η 
σύγκρουση δεν μπορεί να αποφευχθεί. Εάν ο οδη-
γός χειρίζεται το τιμόνι, επιταχύνει ή επιβραδύνει, 
το αυτόνομο σύστημα φρένου ανάγκης θα λειτουρ-
γήσει με καθυστέρηση ή δεν θα λειτουργήσει.

Εάν το ΙΕΒ έχει σταματήσει το αυτοκίνητο, το όχη-
μα θα παραμείνει σε στάση για περίπου 2 δευτερό-
λεπτα πριν ελευθερωθούν τα φρένα.

Εάν πατήσετε το πεντάλ του φρένου ενώ έχουν 
εφαρμοστεί τα φρένα από το σύστημα, μπορεί να 
νοιώσετε ότι έχει αλλάξει η δύναμη που απαιτείται 
στο πεντάλ και μπορεί να ακούσετε έναν θόρυβο 
και να νοιώσετε δόνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και 
δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία. Επιπλέον, η δύνα-
μη στο φρενάρισμα μπορεί να αυξηθεί, αυξάνοντας 
την δύναμη στο πεντάλ.

Το αυτόματο φρενάρισμα θα διακοπεί κάτω από τις 
ακόλουθες συνθήκες:

• Όταν στρίψετε το τιμόνι όσο απαιτείται για να 
αποφύγετε την σύγκρουση.

• Όταν δεν υπάρχει πλέον εντοπισμός αυτοκινή-

του, πεζού ή δικυκλιστή μπροστά.

• Όταν πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού.

NSD1037

NSD1024



Ξεκίνημα και οδήγηση 141

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
συστήματος Ευφυούς Συστήματος Πέδησης 
(ΙΕΒ)
Κάντε τα ακόλουθα βήματα για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα ΙΕΒ.

1. Χρησιμοποιώντας τους διακόπτες  ή  
στην αριστερή πλευρά του τιμονιού, επιλέξτε το 

μενού ρυθμίσεων [Settings] στην οθόνη πληρο-
φοριών του αυτοκινήτου και πατήστε το κουμπί 
κύλισης. 

Για λεπτομέρειες δείτε το «Οθόνη πληροφοριών 
αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χει-
ριστήρια».

2. Χρησιμοποιώντας το κουμπί κύλισης επιλέξτε 
[Driver Assistance] και πατήστε το κουμπί κύλισης.

3. Στο μενού [Driver Assistance] τονίστε το στοι-
χείο [Emergency Brake] και πατήστε το κουμπί 
κύλισης. Αυτό θα αλλάξει το σύστημα ΙΕΒ ανά-
μεσα στο ΟΝ (ενεργοποιημένο) και το OFF (απε-
νεργοποιημένο), εάν ∆ΕΝ υπάρχει το Πίσω Αυ-
τόματο Φρένο Ανάγκης (RAB).

4. (Μόνο εάν υπάρχει Πίσω Αυτόματο Φρένο Ανά-
γκης (RAB)): Επιλέξτε [Front] και χρησιμοποιή-
στε το κουμπί κύλισης για να το ενεργοποιήσετε 
/ απενεργοποιήσετε.

Όταν το IEB είναι κλειστό θα ανάψει το προειδο-
ποιητικό φως για το IEB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Απενεργοποιώντας το σύστημα ESP δεν θα 
είναι διαθέσιμο και το IEB, ανεξάρτητα από 
την ρύθμιση που έχετε επιλέξει από την Οθό-
νη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

• Το σύστημα ΙΕΒ θα ενεργοποιηθεί αυτόματα 
όταν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τονσύ-
στημα e-Power.

• Το σύστημα I-FCW είναι ενσωματωμένο στο 
σύστημα ΙΕΒ. ∆εν υπάρχει ξεχωριστή επιλογή 
για το σύστημα I-FCW. Όταν το σύστημα ΙΕΒ 
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είναι απενεργοποιημένο τότε είναι απενεργο-
ποιημένο και το σύστημα I-FCW.

Περιορισμοί του συστήματος ΙΕΒ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το σύστημα ΙΕΒ. Εάν δεν μπορέσε-
τε να χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με τους 
περιορισμούς του συστήματος θα μπορούσε να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• Το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει όλα τα 
αυτοκίνητα, τους πεζούς και τους δικυκλι-
στές κάτω από όλες τις συνθήκες.

• Ο αισθητήρας ραντάρ δεν εντοπίζει τα πα-
ρακάτω:
- Μικρόσωμους πεζούς (συμπεριλαμβα-
νομένων μικρών παιδιών) και ζώα.

- Πεζούς σε αναπηρικά αμαξίδια ή που 
χρησιμοποιούν αυτοκινούμενα μέσα με-
ταφοράς όπως σκούτερ, παιδικά ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα ή skateboards.

- Πεζούς που κάθονται ή με άλλο τρόπο 
δεν είναι σε τελείως όρθια θέση είτε στέ-
κονται είτε περπατάνε.

- Αυτοκίνητα που διασταυρώνονται.
- Εμπόδια στα πλαϊνά του δρόμου.
- Παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

• Η Υποβοήθηση ∆ιασταύρωσης (όπου υπάρ-
χει) δεν θα εντοπίσει τα ακόλουθα:

- Αυτοκίνητα που κινούνται αντίθετα στο 
μπροστά μέρος του αυτοκινήτου σας.

• Ο αισθητήρας ραντάρ έχει ορισμένους περι-
ορισμούς απόδοσης.

- Εάν ένα στατικό όχημα είναι στον δρόμο 
του οχήματός σας, το σύστημα ΙΕΒ δεν 
θα λειτουργήσει όταν το όχημά σας κι-
νείται με ταχύτητες πάνω από τα 100 
χλμ/ώρα (62 MPH.

• Για την ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών 
(όπου υπάρχει) το σύστημα ΙΕΒ μπορεί να 
μην λειτουργήσει για πεζούς και δικυκλιστές 
σε σκοτεινά μέρη ή τούνελ, ακόμη και εάν 
υπάρχει φωτισμός στον δρόμο σε αυτή την 
περιοχή.

• Το σύστημα ΙΕΒ μπορεί να μην λειτουργήσει 
εάν το προπορευόμενο όχημα είναι στενό 
(π.χ. μία μοτοσυκλέτα).

• Το σύστημα ΙΕΒ μπορεί να μην λειτουργήσει 
εάν η διαφορά ταχύτητας ανάμεσα στα δύο 
οχήματα είναι πολύ μικρή.

• Το σύστημα ΙΕΒ μπορεί να μην εφαρμόσει 
τα φρένα όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου 
είναι υψηλή στην κλίματα λειτουργίας.

• Για τους πεζούς, το σύστημα ΙΕΒ με εντοπι-
σμό πεζού (όπου υπάρχει) δεν θα κάνει την 
πρώτη προειδοποίηση.

• Ο αισθητήρας ραντάρ  μπορεί να μην λει-
τουργήσει σωστά ή να μην εντοπίσει ένα 
όχημα, έναν πεζό ή έναν δικυκλιστή μπρο-
στά στις παρακάτω συνθήκες:

- Όταν είναι σκοτάδι ή οι συνθήκες φωτι-
σμού είναι κακές, όπως η νύχτα ή σε 
τούνελ, ακόμη και όταν οι προβολείς του 
αυτοκινήτου σας είναι σβηστοί ή στην 
μικρή σκάλα ή τα πίσω φώτα πορείας 
του αυτοκινήτου είναι σβηστά.

- Όταν δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη 
η κατεύθυνση της κάμερας.

- Κακή ορατότητα (συνθήκες όπως βρο-
χή, χιόνι, ομίχλη, πολύ σκόνη, αμμοθύελ-
λες και εκτόξευση νερού από τους τρο-
χούς των άλλων αυτοκινήτων στον δρό-
μο).

- Οδήγηση σε απότομη κατηφόρα ή σε 
δρόμους με απότομες στροφές.

- Οδήγηση σε ανώμαλη επιφάνεια δρόμου 
όπως σε ανώμαλο χωματόδρομο.

- Εάν βρωμιά, πάγος, χιόνι ή άλλα αντικεί-
μενα καλύπτουν τον αισθητήρα ραντάρ.

- Παρεμβολές από άλλες πηγές ραντάρ.

NSD1038
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- Η περιοχή της κάμερας στο παρμπρίζ 
είναι θολή, καλυμμένη με βρωμιά, σταγό-
νες νερού, χιόνι ή πάγο κλπ.

- Εάν ισχυρό φως (π.χ. το φως του ήλιου ή 
η μεγάλη σκάλα από προβολείς άλλων 
αυτοκινήτων) χτυπάει κατευθείαν στην 
μπροστινή κάμερα. Το ισχυρό φως προ-
καλεί την ισχυρή σκίαση στην περιοχή 
γύρω από τον πεζό κάνοντας δύσκολη 
την ορατότητα.

- Προκύψει μία ξαφνική αλλαγή στην έντα-
ση του φωτός. (για παράδειγμα όταν το 
αυτοκίνητο μπαίνει ή βγαίνει από ένα 
τούνελ, μία σκιασμένη περιοχή ή όταν 
υπάρχουν αστραπές).

- Η φτωχή αντίθεση ενός ατόμου με το 
υπόβαθρο, όπως όταν φοράει ρούχα 
βαμμένα ή με σχέδιο παρόμοιο με το 
υπόβαθρο.

- Όταν το προφίλ του πεζού παρεμποδίζε-
ται μερικώς ή δεν μπορεί να καθοριστεί 
λόγω της μεταφοράς αποσκευών από 
τον πεζό, όταν φοράει ογκώδη ή πολύ 
χαλαρά ρούχα ή αξεσουάρ.

- Όταν η θέση του αυτοκινήτου σας ή η 
κίνησή του αλλάζει γρήγορα ή σημαντικά 
(δια παράδειγμα αλλαγή λωρίδας, στρο-
φή του αυτοκινήτου, απότομος χειρι-
σμός του τιμονιού, απότομη επιτάχυνση 
ή επιβράδυνση).

- Όταν το αυτοκίνητό σας ή το άλλο όχη-
μα, ο πεζός ή ο δικυκλιστής κινείται γρή-
γορα μπροστά σας ή σημαντικά ώστε το 
σύστημα να μην κάνει εντοπισμό και 
αντίδραση έγκαιρα (για παράδειγμα πε-
ζός που κινείται γρήγορα προς το αυτο-
κίνητο σε κοντινή απόσταση, αυτοκίνητο 
που σας κόβει τον δρόμο, αλλαγή λωρί-
δας, στροφή, απότομος χειρισμός του 
τιμονιού, απότομη επιτάχυνση ή επιβρά-
δυνση).

- Όταν το αυτοκίνητο, ο πεζός ή ο δικυκλι-
στής είναι εκτός θέσης από την διαδρο-
μή του αυτοκινήτου μπροστά.

- Εάν η διαφορά ταχύτητας ανάμεσα στα 
δύο οχήματα είναι μικρή.

- Για περίπου 15 δευτερόλεπτα από την 
στιγμή που βάλετε μπροστά τον κινητή-
ρα.

- Εάν το προπορευόμενο όχημα ή το όχη-
μα που κινείται αντίθετα έχει μοναδικό ή 
ασυνήθιστο σχήμα, εξαιρετικά χαμηλή ή 
υψηλή απόσταση από το έδαφος ή ασυ-
νήθιστο φορτίο ή είναι στενό (για παρά-
δειγμα μοτοσυκλέτα).

- Όταν το όχημα, ο πεζός ή ο δικυκλιστής 
βρίσκονται κοντά σε πινακίδα κυκλοφο-
ρίας, μία περιοχή που έχει αντανάκλαση 
(για παράδειγμα νερά στον δρόμο) ή εί-
ναι στην σκιά.

- Όταν περισσότεροι πεζοί ή δικυκλιστές 
είναι μαζί.

- Όταν η θέαση του πεζού ή του δικυκλι-
στή εμποδίζεται από ένα αυτοκίνητο ή 
άλλο αντικείμενο.

- Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ ή άλλο αυτοκί-
νητο.

• Η Υποβοήθηση διασταύρωσης (όπου υπάρ-
χει) μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά ή να 
εντοπίσει ένα όχημα που έρχεται αντίθετα ή 
έναν πεζό στις ακόλουθες συνθήκες:
- Όταν οδηγείτε σε μία λωρίδα κυκλοφορί-
ας που χωρίζεται από περισσότερες από 
2 λωρίδες από την αντίθετη κατεύθυνση 
όταν κάνετε μια δεξιά / αριστερή στροφή.

- Όταν δεν κατευθύνεστε απευθείας προς 
το αντιθέτως ερχόμενο όχημα κατά την 
δεξιά / αριστερή στροφή.

- Όταν διασχίζετε μία λωρίδα αντίθετης 
κίνησης και πλησιάζει ένα αντιθέτως κι-
νούμενο αυτοκίνητο.

- Όταν κάνετε πολύ κλειστή ή πολύ ανοι-
χτή στροφή.

NSD1028
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- Όταν η κεντρική γραμμή δεν αναγνωρί-
ζεται από το σύστημα.

- Όταν υπάρχει ένας αριθμός αντιθέτως 
ερχόμενων αυτοκινήτων που ακολουθεί 
το ένα το άλλο σε σειρά.

- Όταν η λωρίδα είναι πιο στενή ή πιο 
φαρδιά από το κανονικό.

- Όταν η κεντρική γραμμή βρίσκεται κοντά 
στην διαγράμμιση του δρόμου.

• Η απόδοση του συστήματος μπορεί να μει-
ωθεί στις ακόλουθες συνθήκες:
- Όταν το όχημα κινείται σε δρόμο που 
γλιστρά.

- Όταν το όχημα κινείται σε έδαφος με κλί-
ση.

- Όταν έχουν φορτωθεί υπερβολικά βα-
ριές αποσκευές στο πίσω κάθισμα ή 
στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.

• Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να ελέγχει 
αυτόματα την λειτουργικότητα του αισθητή-
ρα (ραντάρ και κάμερα) χωρίς συγκεκριμέ-

νους περιορισμούς. Το σύστημα μπορεί να 
μην ανιχνεύσει ορισμένες μορφές παρεμπό-
δισης της περιοχής του αισθητήρα όπως πά-
γος, χιόνι, αυτοκόλλητα κλπ. Σε αυτές τις πε-
ριστάσεις το σύστημα μπορεί να μην έχει την 
ικανότητα να ειδοποιήσει κατάλληλα τον 
οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε και καθαρί-
ζετε τακτικά τις περιοχές του αισθητήρα.

• Σε ορισμένες συνθήκες του δρόμου ή της 
κίνησης το σύστημα ΙΕΒ μπορεί να εφαρμό-
σει απροσδόκητα το τμηματικό φρενάρισμα. 
Όταν η επιτάχυνση είναι απαραίτητη, συνε-
χίστε να πατάτε το πεντάλ του γκαζιού για 
να ξεπεράσετε το σύστημα.

• Ο υπερβολικός θόρυβος θα παρεμβληθεί με 
τον προειδοποιητικό βομβητή και ο βομβη-
τής μπορεί να μην ακουστεί.

• Η απόσταση φρεναρίσματος αυξάνεται σε 
επιφάνειες που γλιστρούν.

• Το σύστημα ΙΕΒ μπορεί να λειτουργήσει 
όταν τα παρακάτω είναι παρόμοια με τα πε-
ριγράμματα πεζών ή δικυκλιστών ή εάν 
έχουν το ίδιο μέγεθος και θέση όπως τα 
πίσω φώτα ενός αυτοκινήτου ή μιας μοτο-
συκλέτας.
- Χρώμα, μία σκιά ή ένα σχέδιο στο δρόμο, 
το πλάι του δρόμου ή έναν τοίχο (συμπε-
ριλαμβανομένων των ξεθωριασμένων 
και ασυνήθιστων διαγραμμίσεων του 
δρόμου).

 Ένα σχήμα που σχηματίζεται από κατα-
σκευές στον δρόμο μπροστά (όπως τού-

νελ, αγωγοί, πινακίδες κυκλοφορίας, 
ανακλαστήρες στο πλάι αυτοκινήτων, 
ανακλαστικά φύλλα και μπάρες), αντικεί-
μενα στα πλαϊνά του δρόμου (δέντρα, 
κτήρια) και πηγές φωτός.

- Ένα σχήμα που σχηματίζεται από αντι-
κείμενα στο πλάι του δρόμου, όπως δέ-
ντρα, φωτισμός, σκιές ή κτήρια.

• Το ΙΕΒ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί 
όταν το προπορευόμενο όχημα στρίβει δε-
ξιά ή αριστερά.

• Το σύστημα ΙΕΒ μπορεί να μην λειτουργήσει 
όταν το αυτοκίνητό σας πλησιάζει και  προ-
σπερνάει το προπορευόμενο όχημα.

• Ανάλογα με το σχήμα του δρόμου (καμπύ-
λες, είσοδος και έξοδος από στροφή, δρό-
μος με στροφές, ακανόνιστες λωρίδες, υπό 
κατασκευή κλπ) η λειτουργία μπορεί να δου-
λέψει προσωρινά για το αυτοκίνητο που έρ-
χεται αντίθετα μπροστά από το δικό σας.

• Το σύστημα ΙΕΒ με εντοπισμό πεζού (όπου 
υπάρχει) μπορεί να αντιδράσει σε:

NSD1029
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- Αντικείμενα στα πλαϊνά του δρόμου (πι-
νακίδα κυκλοφορίας, μπάρα, πεζός, δι-
κυκλιστής, όχημα κλπ.).

- Αντικείμενα πάνω από τον δρόμο (χαμη-
λή γέφυρα, πινακίδα κυκλοφορίας κλπ).

- Αντικείμενα στην επιφάνεια του δρόμου 
(γραμμές τρένου, κρατήρες, ατσάλινες 
πλάκες κλπ).

- Αντικείμενα σε γκαράζ (δοκάρια, κολώ-
νες κλπ).

- Πεζοί ή δικυκλιστές ή μοτοσυκλέτες που 
πλησιάζουν στην λωρίδα κίνησης.

- Πεζοί και δικυκλιστές όταν οδηγούν σε 
στενές διόδους.

- Πεζοί και δικυκλιστές που κινούνται 
προσωρινά για να πλησιάσουν την λωρί-
δα κίνησης για να αποφύγουν εμπόδια 
στα άκρα του δρόμου.

- Αντικείμενα πάνω στον δρόμο όπως δέ-
ντρα

- Αντικείμενα, πεζοί, δικυκλιστές, μοτοσυ-
κλέτες ή αντικείμενα στις διπλανές λωρί-
δες ή κοντά στο αυτοκίνητο.

- Αντίθετα κινούμενοι πεζοί ή δικυκλιστές.
• Η Υποβοήθηση ∆ιασταύρωσης (όπου υπάρ-
χει) μπορεί να αντιδράσει στα ακόλουθα, 
όταν κάνετε μία δεξιά / αριστερή στροφή:
- Όταν ένα αντίθετα κινούμενο όχημα ή 
ένας πεζός που διασταυρώνεστε έχει ήδη 
βγει από την πορεία του αυτοκινήτου σας.

- Εάν είστε κοντά μπροστά στο αντίθετα κι-
νούμενο όχημα ή τον πεζό που διασταυ-
ρώνεστε.

- Όταν το αντίθετα κινούμενο όχημα ή ο δι-
ασταυρούμενος πεζός σταματήσει πριν 
μπει στην πορεία του αυτοκινήτου σας.

- Όταν το αντιθέτως κινούμενο όχημα στρί-
βει δεξιά ή αριστερά μπροστά από το αυ-
τοκίνητό σας.

• Η Υποβοήθηση ∆ιασταύρωσης (όπου υπάρ-
χει) μπορεί να αντιδράσει επίσης στα ακό-
λουθα:
- Όταν το αντιθέτως κινούμενο αυτοκίνητο 
δεν μπορεί να προβλεφθεί λόγω ξαφνι-
κών στροφών αριστερά ή δεξιά ή λόγω 
επιβράδυνση των αντιθέτως κινούμενων 
οχημάτων.

• Οι αποστάσει φρεναρίσματος αυξάνονται 
σε δρόμο που γλιστρά.

• Ο υπερβολικός θόρυβος θα παρεμβληθεί με 
τον προειδοποιητικό βομβητή και ο βομβη-
τής μπορεί να μην ακουστεί.
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του συστήματος ΙΕΒ αναβοσβήνει και το σύστημα 
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

• Η περιοχή της κάμερας στο παρμπρίζ είναι νοτι-
σμένη ή παγωμένη.

• Η περιοχή της κάμερας στο παρμπρίζ είναι συ-
νέχεια καλυμμένη με βρωμιά κλπ.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Ελέγξτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό και ελεύθερο 
από πάγο / υγρασία μπροστά από την κάμερα. Εάν 
είναι απαραίτητο, λειτουργήστε την μέγιστη αφύ-
γραση ή το θερμαινόμενο μπροστινό παρμπρίζ για 
να το καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να πάρει αρκετά λε-
πτά.

Συνθήκη Β:

Στις παρακάτω συνθήκες το προειδοποιητικό φως 
ΙΕΒ θα αναβοσβήσει αλλά δεν θα εμφανιστεί συνο-
δευτικό μήνυμα στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυ-
τοκινήτου.

• Ισχυρό φως χτυπάει στο μπροστινό μέρος του 
αυτοκινήτου.

• Η θερμοκρασία της καμπίνας των επιβατών είναι 
πάνω από τους περίπου 400C (104F) κάτω από 
τον ήλιο.

• Ο αισθητήρας του ραντάρ λαμβάνει παρεμβο-
λές από άλλη πηγή ραντάρ και υπερβολική 
αντανάκλαση από άλλα οχήματα (για παράδειγ-
μα, όταν κινήστε δίπλα σε αυτοκίνητα σε μποτι-
λιάρισμα).

• Η μονάδα της κάμερας εντοπίσει ότι δεν είναι 
σωστά ευθυγραμμισμένη.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Καμία. Όταν η παραπάνω συνθήκη δεν υπάρχει 
πλέον, το σύστημα ΙΕΒ θα επαναφέρει αυτόματα 
την λειτουργία του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το εσωτερικό του παρμπρίζ μπροστά από την 
κάμερα έχει υγρασία ή είναι παγωμένο, θα χρεια-
στεί μία χρονική περίοδο για να καθαρίσει από 
την στιγμή που βάλετε μπροστά το air conditioner. 
Εάν εμφανιστεί βρωμιά σε αυτή την περιοχή, συ-
νιστάται να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο Nissan.

Συνθήκη C:

Στην ακόλουθη συνθήκη, το προειδοποιητικό φως 
του ΙΕΒ (κίτρινο) θα ανάψει και θα εμφανιστεί το 
προειδοποιητικό μήνυμα [Temporarily Disabled 
Front Radar Blocked] στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου.

• Η περιοχή του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος 
του αυτοκινήτου καλύπτεται με βρωμιά η παρε-
μποδίζεται.

WAF0524XZ

Όταν οδηγείτε σε ορισμένους δρόμους όπως δρό-
μοι με στροφές, ορεινούς, δρόμους με καμπύλες, 
στενούς δρόμους ή δρόμους που είναι υπό κατα-
σκευή, ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει οχήματα 
σε διαφορετική λωρίδα ή μπορεί προσωρινά να μην 
ανιχνεύσει ένα όχημα που προπορεύεται. Αυτό μπο-
ρεί να προκαλέσει ακατάλληλη λειτουργία του συ-
στήματος.

Ο εντοπισμός των αυτοκινήτων μπορεί επίσης να 
επηρεαστεί από την λειτουργία του οχήματος (ελιγ-
μός του τιμονιού ή θέση πορείας στην λωρίδα κλπ), 
ή την κατάσταση του αυτοκινήτου. Εάν συμβεί 
αυτό το σύστημα μπορεί να σας προειδοποιήσει 
αναβοσβήνοντας την ένδειξή του και ηχώντας 
ξαφνικά τον βομβητή. Θα πρέπει να ελέγξετε μό-
νος σας την κατάλληλη απόσταση από το προπο-
ρευόμενο όχημα.

Σύστημα προσωρινά μη διαθέσιμο
Συνθήκη Α:

Στις ακόλουθες συνθήκες, το προειδοποιητικό φως 
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Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως (κίτρινο), στα-
ματήστε το όχημα σε ασφαλές σημείο και σβήστε 
το σύστημα e-Power. Ελέγξτε εάν η περιοχή του 
αισθητήρα στην μπροστινή γρίλια / σήμα είναι 
μπλοκαρισμένη και αφαιρέστε το υλικό που προκα-
λεί το μπλοκάρισμα. Βάλτε πάλι μπροστά τον κινη-
τήρα. Εάν το προειδοποιητικό φως συνεχίσει να 
ανάβει, ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο τον έλεγχο του 
συστήματος ΙΕΒ.

Συνθήκη D:

Στην ακόλουθη συνθήκη, το προειδοποιητικό φως 
του ΙΕΒ (κίτρινο) θα ανάψει και θα εμφανιστεί το 
προειδοποιητικό μήνυμα [Temporarily Disabled 
Front Radar Blocked] στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου.

• Όταν οδηγείτε σε δρόμους με περιορισμένες 
κατασκευές στους δρόμους ή κτήρια (για παρά-
δειγμα, μακριές γέφυρες, ερήμους, πεδία με 
χιόνι, οδήγηση δίπλα με μακριούς τοίχους).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι παραπάνω συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον, 
το σύστημα ΙΕΒ θα επανέλθει αυτόματα.

Συνθήκη Ε:

Όταν το ESP είναι σβηστό, το φρενάρισμα του συ-
στήματος ΙΕΒ δεν θα λειτουργήσει. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση λειτουργούν μόνο οι οπτικές και ηχητικές 
προειδοποιήσεις. Θα ανάψει το προειδοποιητικό 
φως του συστήματος ΙΕΒ (κίτρινο).

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν το σύστημα ESP είναι ενεργό, το σύστημα ΙΕΒ 
θα επανέλθει αυτόματα.

∆υσλειτουργία του συστήματος
Εάν το σύστημα ΙΕΒ δεν λειτουργεί σωστά, θα απε-
νεργοποιηθεί αυτόματα, θα ηχήσει ένας βομβητής, 
θα ανάψει το προειδοποιητικό φως του συστήματος 
ΙΕΒ (κίτρινο) και θα εμφανιστεί στην Οθόνη Πληρο-
φοριών του Αυτοκινήτου το προειδοποιητικό μήνυ-
μα [System Fault].

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως (κίτρινο), παρ-
κάρετε το όχημα σε ασφαλές σημείο και σβήστε τον 
κινητήρα. Βάλτε πάλι μπροστά το σύστημα e-Power. 
Εάν το προειδοποιητικό φως συνεχίσει να ανάβει, 
ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
εξειδικευμένο συνεργείο τον έλεγχο του συστήμα-
τος ΙΕΒ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο αισθητήρας (Α) βρίσκεται πίσω από την μπροστι-
νή γρίλια.

Η κάμερα (Β) βρίσκεται στην επάνω πλευρά του 
παρμπρίζ.

Για να διατηρήσετε την καλή λειτουργία του συστή-
ματος, βεβαιωθείτε ότι τηρείται τα παρακάτω:

• Να διατηρείτε πάντα καθαρή την περιοχή του 
αισθητήρα.

• Μην χτυπάτε ή κάνετε ζημιά στην περιοχή γύρω 
από τον αισθητήρα.

• Μην καλύπτετε ή τοποθετείτε αυτοκόλλητα ή 
παρόμοια αντικείμενα κοντά στην περιοχή του 
αισθητήρα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 
αστοχία ή δυσλειτουργία.

• Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά 
στην περιοχή του αισθητήρα. Θα μπορούσε να 
προκληθεί αστοχία ή δυσλειτουργία.

• Μην τροποποιείτε, αφαιρείτε ή βάφετε τον 
μπροστινό προφυλακτήρα. Πριν προσαρμόσετε 
ή επαναφέρετε τον μπροστινό προφυλακτήρα 
συνιστάται να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Για τους αριθμούς έγκρισης ραδιοσυχνοτήτων και 
πληροφορίες δείτε το «Αριθμοί έγκρισης» στο κε-
φάλαιο «9. Τεχνικές Πληροφορίες».

NIC4036
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις 
και οδηγίες για την σωστή χρήση του συστήμα-
τος της Ευφυούς Ειδοποίησης του Οδηγού δια-
φορετικά θα μπορούσε να προκληθεί τραυματι-
σμός ή θάνατος.

• Το σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού 
είναι μόνο μία προειδοποίηση για να πληρο-
φορήσει τον οδηγό για την πιθανή έλλειψη 
προσοχής του οδηγού ή υπνηλίας. ∆εν θα 
στρίψει το αυτοκίνητο και δεν θα αποτρέψει 
την απώλεια του ελέγχου του.

• Το σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού 
δεν εντοπίζει και δεν παρέχει ειδοποίηση 
σε κάθε περίσταση για την έλλειψη προσο-
χής του οδηγού ή την κούραση.

• Είναι ευθύνη του οδηγού να:

- Παραμένει σε εγρήγορση.

- Να οδηγεί με ασφάλεια.

- Να διατηρεί το αυτοκίνητο στην λωρίδα 
κυκλοφορίας.

- Να έχει συνέχεια τον έλεγχο του αυτοκι-
νήτου.

- Να αποφεύγει την οδήγηση όταν είναι 
κουρασμένος.

- Να αποφεύγει την απόσπαση της προ-
σοχής του (μηνύματα κλπ).

Το σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού βο-
ηθάει στην ειδοποίηση του οδηγού εάν το σύ-
στημα εντοπίσει έλλειψη προσοχής ή κούραση 
στην οδήγηση.

Το σύστημα παρακολουθεί τον τρόπο οδήγησης και 
την συμπεριφορά στο τιμόνι για μία χρονική περίο-
δο και εντοπίζει τις αλλαγές από το κανονικό πρότυ-
πο. Εάν το σύστημα εντοπίσει ότι η προσοχή του 
οδηγού μειώνεται μετά από μία χρονική περίοδο, το 
σύστημα χρησιμοποιεί μία ηχητική και οπτική προει-
δοποίηση για να προτείνει στον οδηγό να κάνει ένα 
διάλειμμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εάν το σύστημα εντοπίσει ότι η κούραση του οδη-
γού αυξάνεται ή ότι η προσοχή του οδηγού μειώνε-
ται, το μήνυμα [Take a break?] (θα κάνετε ένα διά-
λειμμα?) εμφανίζεται στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου και ένας βομβητής ηχεί όταν το 
αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητες πάνω από τα 60 
χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ).

Το σύστημα παρακολουθεί διαρκώς την προσοχή 
του οδηγού και μπορεί να παρέχει πολλαπλές προ-
ειδοποιήσεις ανά διαδρομή.

Το σύστημα μηδενίζεται και αρχίζει να παρατηρεί εκ 
νέου τον τρόπο οδήγησης και την συμπεριφορά του 
τιμονιού όταν ο διακόπτης παροχής σβήσει και μετά 
μπει πίσω στην θέση ΟΝ.

Το σύστημα δεν θα λειτουργήσει όταν είναι ενεργο-
ποιημένο το σύστημα Υποβοήθησης Τιμονιού.

ΕΥΦΥΗΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο∆ΗΓΟΥ (όπου υπάρχει)

WAF0641XZ
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Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του 
συστήματος
Κάντε τα ακόλουθα βήματα για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα Ευφυούς Ειδο-
ποίησης Οδηγού.

1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί  ή  στο τι-
μόνι έως ότου να εμφανιστεί [Settings] στην 
Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου και πατήστε 

•  Όσο η Υποβοήθηση τιμονιού (όπου υπάρχει) 
είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα Ευφυούς 
Ειδοποίησης Οδηγού θα είναι απενεργοποιη-
μένο. Απενεργοποιώντας την Υποβοήθηση Τι-
μονιού θα ενεργοποιήσετε το σύστημα Ευφυ-
ούς Ειδοποίησης Οδηγού. 

Περιορισμοί της Ευφυούς Ειδοποίησης 
Οδηγού

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται οι περιορισμοί του συ-
στήματος για το σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης 
Οδηγού. Αποτυχία να λειτουργήσει το αυτοκίνη-
το σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς του 
συστήματος θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλε-
σμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

• Το σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού 
μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά και μπο-
ρεί να μην παρέχει μια ειδοποίηση στις ακό-
λουθες συνθήκες:

- Φτωχές συνθήκες του δρόμου όπως όταν η 
επιφάνεια του δρόμου είναι ανώμαλη ή έχει 
λακκούβες.

- ∆υνατοί πλευρικοί άνεμοι.

- Εάν έχετε υιοθετήσει ένα σπορ στυλ οδήγη-
ση με υψηλές ταχύτητες στις στροφές ή 
υψηλότερα ποσοστά επιτάχυνσης.

- Συχνές αλλαγές λωρίδας ή αλλαγές στην τα-
χύτητα του αυτοκινήτου.

NSD1012
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το κουμπί κύλισης.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέ-
ξετε [Driver Attention Alert]. Μετά πατήστε το 
κουμπί κύλισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

•  Το σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν σβήσετε και βά-
λετε πάλι μπροστά το σύστημα του e-POWER. 
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• Το σύστημα της Ευφυούς Ειδοποίησης 
Οδηγού μπορεί να μην παρέχει ειδοποίηση 
στις ακόλουθες συνθήκες:

- Οι ταχύτητες του αυτοκινήτου χαμηλώ-
νουν κάτω από τα 60 χλμ/ώρα (37 ΜΡΗ).

- Σύντομες παραλείψεις προσοχής.

- Στιγμιαία απόσπαση προσοχής όπως 
όταν πέφτει ένα αντικείμενο.

∆υσλειτουργία του συστήματος
Εάν το σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού δεν 
λειτουργεί σωστά, θα εμφανιστεί το προειδοποιητι-
κό μήνυμα [Driver Attention Alert] [System fault] 
(σφάλμα συστήματος) στην Οθόνη Πληροφοριών 
του Αυτοκινήτου και η λειτουργία θα σταματήσει 
αυτόματα.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και 
μετά σβήστε και εκκινήστε πάλι το σύστημα 
e-Power. Εάν το προειδοποιητικό μήνυμα συνεχίσει 
να εμφανίζεται, ζητήστε τον έλεγχο του συστήμα-
τος Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού από πιστοποιη-
μένο αντιπρόσωπο NISSAN.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην σταματάτε ή παρκάρετε το αυτοκίνητο 
πάνω σε εύφλεκτα υλικά όπως ξερό γρασί-
δι, χαρτιά ή κουρέλια, γιατί μπορεί να πά-
ρουν εύκολα φωτιά.

• Οι διαδικασίες για ασφαλές παρκάρισμα 
απαιτούν:
- Να έχετε δέσει το χειρόφρενο.

-  Ο επιλογέας αλλαγής ταχυτήτων έχει τοπο-
θετηθεί στην θέση Ρ (παρκάρισμα). 
Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, 
μπορεί το αυτοκίνητο να κινηθεί απροσδό-
κητα ή να κυλίσει με αποτέλεσμα την πρό-
κληση ατυχήματος.

• Μην αφήνετε το αυτοκίνητο ανεπιτήρητο με 
το σύστημα e-Power να δουλεύει.

• Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου. Μπορεί να 
ενεργοποιήσουν κατά λάθος τους διακό-
πτες ή να κινήσουν το αυτοκίνητο. Τα παιδιά 
χωρίς επιτήρηση θα μπορούσαν να εμπλα-
κούν σε σοβαρά ατυχήματα.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματι-
σμού ή θανάτου λόγω της αθέλητης λειτουρ-
γίας του αυτοκινήτου και / ή των συστημά-
των του, μην αφήνετε παιδιά,  ενήλικες που

κανονικά απαιτούν την υποστήριξη άλλων, ή 
κατοικίδια χωρίς επιτήρηση μέσα στο αυτο-
κίνητο. Επιπλέον, η θερμοκρασία μέσα στο 
κλειστό όχημα στην διάρκεια μίας ζεστής 
ημέρας μπορεί να ανέβει γρήγορα και αρκε-
τά υψηλά ώστε να προκαλέσει σημαντικό 
κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε ανθρώ-
πους και κατοικίδια.

 Πατήστε τελείως το πεντάλ του φρένου, πατήστε 
τον διακόπτη της θέσης Ρ για να αλλάξετε τον επι-
λογέα στην θέση Ρ (παρκάρισμα). 

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
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∆εξιοτίμονα μοντέλα

Όταν παρκάρετε σε έδαφος με κλίση, γυρίστε τους 
τροχούς έτσι ώστε σε περίπτωση που κινηθεί το αυ-
τοκίνητο να μην κυλήσει μέσα στην κίνηση.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΜΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ: 
(1)

Γυρίστε τους τροχούς προς το πεζοδρόμιο, αφήστε 
το αυτοκίνητο να κυλήσει αργά προς τα εμπρός 
έως ότου ο τροχός που βρίσκεται κοντά στο πεζο-
δρόμιο ακουμπήσει σε αυτό και στην συνέχεια βάλ-
τε το χειρόφρενο.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ: (2)

Γυρίστε τους τροχούς στην αντίθετη πλευρά από το 
πεζοδρόμιο και αφήστε ο αυτοκίνητο να κυλήσει 
αργά προς τα πίσω έως ότου ο τροχός που βρίσκε-
ται κοντά στο πεζοδρόμιο ακουμπήσει σε αυτό και 
στην συνέχεια βάλτε το χειρόφρενο.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ Ή ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΧΩ-
ΡΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ:(3)

Γυρίστε τους τροχούς σε αντίθετη πλευρά από τον 
δρόμο ώστε εάν κινηθεί να πάει μακριά από το κέ-
ντρο του δρόμου. Στην συνέχεια βάλτε το χειρό-
φρενο.

 Σβήστε τον διακόπτη παροχής. 

Αριστεροτίμονα μοντέλα

NSD338 NSD339
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Το σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης 
(ΙΡΑ) είναι ένα σύστημα καθοδήγησης για 
να υποστηρίξει τον οδηγό όταν παρκάρει το 
αυτοκίνητό του. Ωστόσο δεν ρυθμίζει αυτό-
ματα την ταχύτητα και την αποφυγή εμποδί-
ων. Όπως γίνεται και με το κανονικό παρκά-
ρισμα, να ελέγχετε πάντα τον χώρο γύρω 
από το αυτοκίνητο και την συνθήκη στην 
επιφάνεια του δρόμου κατευθείαν από τους 
καθρέπτες του αυτοκινήτου. Μετακινήστε 
το αυτοκίνητο αργά όσο το σύστημα λει-
τουργεί και φρενάρετε εάν χρειάζεται (για 
παράδειγμα όταν το αυτοκίνητο έχει πιθα-
νότητα να έρθει σε επαφή με άλλα αυτοκίνη-
τα, αντικείμενα, ανθρώπους κλπ).

• Στην διάρκεια λειτουργίας του συστήματος 
ΙΡΑ μην ακουμπάτε τις ακτίνες του τιμονιού. 
Τα χέρια και τα δάκτυλά σας μπορεί να 
τραυματιστούν. Επιπλέον να είστε προσε-
κτικοί με γραβάτες, κασκόλ κλπ που μπορεί 
να πιαστούν και να προκαλέσουν τραυματι-
σμούς.

• Ποτέ να μην κοιτάτε μόνο την οθόνη ενώ 
οδηγείτε. Το αυτοκίνητο μπορεί να έρθει σε 
επαφή με εμπόδια ή να προκληθούν απροσ-
δόκητα ατυχήματα.

• Όταν η καθοδήγηση από το σύστημα ΙΡΑ 
δεν απαιτείται πλέον, επιλέξτε [Cancel] 
(ακύρωση) στην οθόνη για να τερματίσετε 
την λειτουργία. Εάν το σύστημα ΙΡΑ παρα 
μείνει σε λειτουργία, το τιμόνι μπορεί να λει-
τουργήσει αυτόματα και να προκληθούν 
απροσδόκητα ατυχήματα.

• Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα ΙΡΑ, βε-
βαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω 
από το αυτοκίνητο για να γίνουν ελιγμοί.

Το σύστημα ΙΡΑ ελέγχει το τιμόνι, καθοδηγώντας το 
αυτοκίνητο όταν παρκάρετε:

- Σε χώρο στάθμευσης

- Παράλληλα στον δρόμο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα ΙΡΑ σας δίνει οδηγία να σταματήσετε, 
να οδηγήσετε μπροστά ή να οδηγήσετε προς τα 
πίσω. Ακολουθήστε τις οδηγίες ποου σας δίνει το 
σύστημα.

Το σύστημα ΙΡΑ δεν μπορεί να υποστηρίξει το παρ-
κάρισμα όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου στην δι-
άρκεια των ελιγμών για το παρκάρισμα είναι πάνω 
από τα 7 χλμ/ώρα (4 ΜΡΗ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ΙΡΑ κάτω από 
τις ακόλουθες συνθήκες:
• Σε δρόμους που δεν είναι στρωμένοι με 
άσφαλτο.

• Σε δρόμους καλυμμένους με χιόνι ή πάγο.
• Σε ανώμαλους δρόμους με κλίσεις, σαμαρά-
κια, λιθόστρωτα, ράγες κλπ.

• Σε εγκαταστάσεις μηχανικής στάθμευσης.
• Όταν έχουν τοποθετηθεί αλυσίδες χιονιού ή 
η ρεζέρβα.

• Όταν το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.
• Όταν δεν είναι κλειστές οι πόρτες (συμπερι-
λαμβανομένης της πίσω πόρτας).

Οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να μειώσουν 
την ικανότητα του συστήματος να εντοπίσει 
άλλα αυτοκινητα:
• Άσχημος καιρός.
• Νερά που ψεκάζονται από τα οχήματα στον 
δρόμο.

• Πάγος που συσσωρεύεται στο αυτοκίνητο.
• Πάγος πάνω στο αυτοκίνητο.
• Βρωμιά πάνω στο αυτοκίνητο.

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
(ΙΡΑ) (όπου υπάρχει)
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Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από δια-
φανές υλικό), αξεσουάρ ή πρόσθετο χρώμα κο-
ντά στους αισθητήρες. Οι συνθήκες αυτές μπο-
ρεί να μειώσουν την ικανότητα του συστήματος 
να εντοπίσει άλλα αυτοκίνητα.
 Οι δορυφορικοί αισθητήρες εντοπίζουν σταθε-
ρά εμπόδια πίσω από το αυτοκίνητο. Οι δορυ-
φορικοί αισθητήρες μπορεί να μην εντοπίσουν: 
• Μικρά ή κινούμενα αντικείμενα.
• Αιχμηρά αντικείμενα.
• Αντικείμενα κοντά στον προφυλακτήρα.
• Λεπτά αντικείμενα όπως σχοινί, καλώδιο ή 
αλυσίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες, το ΙΡΑ μπορεί 
να μην έχει την δυνατότητα να εντοπίσει τις ακρι-
βείς πορείες και να λειτουργήσει σωστά. Μπορεί 
να υπάρξουν περιστάσεις όπου τα γύρω αντικείμε-
να και τα οχήματα εμφανίζονται μέσα στο διάκενο 
των γραμμών καθοδήγησης (κόκκινο), ή όπου το 
αυτοκίνητο δεν μπορεί να παρκάρει στο σωστό ση-
μείο ακολουθώντας την λειτουργία του ΙΡΑ.
• Όταν λειτουργείτε τον επιλογέα ταχυτήτων 
ενώ οδηγείτε.

• Όταν προκύψει απότομη εκκίνηση, απότομη 
στάση ή απότομος χειρισμός του επιλογέα τα-
χυτήτων.

• Όταν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χαμη-
λή ή ένα ελαστικό είναι φθαρμένο.

• Όταν τα ελαστικά που έχουν τοποθετηθεί 
έχουν διαφορετικό μέγεθος από τα ελαστικά 
που είχαν τοποθετηθεί από το εργοστάσιο.

• Όταν το αυτοκίνητο είναι πολύ φορτωμένο.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΑ
Το σύστημα ΙΡΑ θα απενεργοποιηθεί στις ακόλου-
θες συνθήκες:

• Όταν γίνεται χειρισμός του τιμονιού με το χέρι.
•  Όταν έχουν περάσει 5 δευτερόλεπτα από την 
στιγμή που βάλατε και κρατήσατε το σύστημα 
ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων στην θέση Ν (νε-
κρά). 

• Όταν έχουν γίνει λειτουργίες όπισθεν περισσό-
τερες από 15 φορές για διορθώσεις του τιμο-
νιού.

  • Όταν το σύστημα κρίνει ότι οι συνθήκες (όπως 
φθαρμένα ή με χαμηλή πίεση ελαστικά, για πα-
ράδειγμα συνθήκες δρόμου) δεν είναι κατάλλη-
λες για τις σωστές προβλέψεις πορείας. 

   • Όταν το αυτοκίνητο κάνει όπισθεν σε μία θέση 
πίσω από την θέση όπου ξεκίνησε η λειτουργία 
IPA. 

•    Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβεί τα 
περίπου 7 χλμ/ώρα (4 MPH). 

  • Όταν ο οδηγός δεν ακολουθεί την καθοδήγηση 
ΙΡΑ. 

Οθόνη διακοπής από την κάμερα

Αυτόματη ακύρωση
Όταν το κιβώτιο ταχυτήτων δεν είναι στην όπισθεν 
(R) και η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται πάνω 
από τα περίπου 10 χλμ/ώρα (6ΜΡΗ), η άποψη από 
την κάμερα από το σύστημα Υποβοήθησης Στάθ-
μευσης (ΙΡΑ) θα ανασταλεί για να αποτρέψει την 
εμφάνιση εικόνων βίντεο στον οδηγό κατά την κίνη-
ση. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται πάνω 
από τα περίπου 30 χλμ/ώρα (18 ΜΡΗ), η άποψη της 
κάμερας από το σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευ-
σης (ΙΡΑ) θα ακυρωθεί και το σύστημα επιστρέφει 
στην πηγή που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν λειτουργούν οι υαλοκαθαριστήρες ή όταν 
νερό ή άλλες ουσίες εντοπίζονται πάνω στους 
φακούς της κάμερας, εμφανίζεται το σύμβολο 

. Όταν εμφανίζεται το σύμβολο , οι 
εντοπιζόμενες θέσεις στάθμευσης περιορίζονται.

NSD1112
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΡΑ

∆ιακόπτης ΙΡΑ (όπου υπάρχει)

Το σύστημα παρέχει οδηγίες βήμα – βήμα για να 
σταθμεύσετε χρησιμοποιώντας καθοδήγηση με κεί-
μενο.

Τα κουμπιά ΙΡΑ βρίσκονται στο κάτω μέρος στο κέ-
ντρο της οθόνης.

Παράλληλη στάθμευση
Το σύστημα εντοπίζει τις θέσεις στάθμευσης και 
εμφανίζει την κατάσταση με μηνύματα κειμένου.

∆ιαδικασία παράλληλης στάθμευσης

1. Πατήστε το κουμπί <CAMERA> για να εμφανί-
σετε την Οθόνη Περιμετρικής Θέασης (IAVM) 
στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί ΙΡΑ  στην οθόνη ή τον δια-
κόπτη ΙΡΑ (όπου υπάρχει) στο κάτω μέρος του τα-
μπλό των οργάνων.

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στάθμευσης 
 και ελέγξετε εάν εμφανίζεται η λειτουρ-

γία παράλληλης στάθμευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε τα φλας για να επιλέξετε την 
πλευρά του αυτοκινήτου που πρέπει να επιλέξει  
το σύστημα ΙΡΑ για να βρει χώρο στάθμευσης. Η 
περιοχή σάρωσης θα αλλάξει πλευρές ανάλογα 
με την θέση του φλας.

Οδηγήστε το αυτοκίνητο μπροστά με σταθερό 
βήμα κατά μήκος της σειράς των σταθμευμένων 

NSD1111
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οχημάτων. Το σύστημα θα αναζητήσει μία θέση 
στάθμευσης. Το σύστημα ΙΡΑ θα σας πληροφορήσει 
όταν βγει κατάλληλο χώρο στάθμευσης. Όταν δεν 
μπορούν να επιλεγούν θέσεις στάθμευσης, εμφανί-
ζεται ένα τρίγωνο στόχου Στάθμευσης σε μία δεδο-
μένη θέση πατώντας το κουμπί  . Στην συνέ-
χεια μπορείτε να πατήσετε το [Start] (εκκίνηση).

3. Μετακινήστε το αυτοκίνητο αργά προς τα 
εμπρός για να διορθώσετε την θέση έως ότου 
το σύστημα ΙΡΑ σας καθοδηγεί να σταματήσετε 
και να βάλετε την όπισθεν.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την 
ύπαρξη εμποδίων στον περιβάλλοντα χώρο 
στην διαδρομή προς την θέση στάθμευσης και 
/ ή την ίδια την θέση στάθμευσης, σταματήστε 
αμέσως το αυτοκίνητο και ελέγξτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει σταματήσει 
τελείως πριν αλλάξετε στην όπισθεν (R).

Κάντε όποιες τελικές ρυθμίσεις που μπορεί να 
απαιτούνται με το χέρι, αφού ελέγξετε την γύρω 
περιοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε 
στιγμή:

• Τοποθετώντας τον επιλογέα συστήματος ελέγ-
χου στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

• Τοποθετώντας τον επιλογέα συστήματος ελέγ-
χου στην θέση Ν (νεκρά).

• Προσπερνώντας τον ελιγμό του τιμονιού.

• Πατώντας το κουμπί [Cancel] (ακύρωση) στην 
κεντρική οθόνη.

Παρκάρισμα σε θέση στάθμευσης
Το σύστημα εντοπίζει τις γραμμές πάνω στο έδα-
φος για τις θέσεις στάθμευσης κάνοντας επεξεργα-
σία των εικόνων από την κάμερα και εμφανίζει ένα 
τρίγωνο στο κέντρο των γραμμών στάθμευσης για 
να ορίσετε έναν στόχο για στάθμευση.

Όταν δεν υπάρχουν γραμμές στάθμευσης για τις 
θέσεις στάθμευσης και οι θέσεις δεν μπορούν να 
εντοπιστούν, εμφανίζεται ένα τρίγωνο στόχου 
στάθμευσης στην αρχική θέση πατώντας το κουμπί.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από το 
σύστημα. Βάλτε τον επιλογέα συστήματος ελέγ-
χου στην θέση R (όπισθεν).

Βάλτε τα χέρια σας απαλά πάνω στο τιμόνι και 
κάντε αργά όπισθεν προς την θέση στάθμευ-
σης.

Ο χειρισμός του τιμονιού θα γίνεται αυτόματα.

Να επιταχύνεται αργά και απαλά ενώ ελέγχεται 
γύρω σας.

Μην στρίβετε το τιμόνι.

Το σύστημα υποδεικνύει πότε έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία στάθμευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μόνο ο χειρισμός του τιμονιού γίνεται αυ-
τόματα.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από 
το σύστημα.

• Να επιταχύνεται αργά και απαλά ενώ ελέγ-
χετε τον γύρω χώρο.

• Η χρήση του τιμονιού θα ακυρώσει την λει-
τουργία ΙΡΑ.

5. Όταν το αυτοκίνητο είναι μέσα στην στοχευμένη 
θέση στάθμευσης, ελέγξτε και μετά πατήστε το 
πεντάλ του φρένου για να σταματήσετε το όχημα.

Όταν το αυτοκίνητο φτάσει την κατά προσέγγιση 
περιοχή της στοχευμένης θέσης στάθμευσης, θα 
ηχήσει ένας βομβητής, θα εμφανιστεί [Park assist 
finished] (ολοκληρώθηκε η υποβοήθηση στάθμευ-
σης) στην κεντρική οθόνη και η λειτουργία ΙΡΑ θα 
τερματιστεί αυτόματα.NSD1116
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∆ιαδικασία σε θέση στάθμευσης

1. Σταματήστε το αυτοκίνητο κοντά στον χώρο που 
θέλετε να παρκάρετε.

2. Πατήστε το κουμπί <CAMERA>, και μετά το 
κουμπί ΙΡΑ  στην οθόνη ή τον διακόπτη 
ΙΡΑ (όπου υπάρχει) στο κάτω μέρος του ταμπλό 
των οργάνων.

Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας Στάθμευσης  
και ελέγξτε την λειτουργία της θέσης στάθμευσης 
που εμφανίζεται.

Ρυθμίστε το τρίγωνο στόχου στάθμευσης χρησι-
μοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης στην οθόνη 
έτσι ώστε οι γραμμές καθοδήγησης απόστασης 
να μην πέφτουν επάνω σε εμπόδια γύρω από το 
αυτοκίνητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού πατήσετε το [Start], το αυτοκίνητο θα 
παρκάρει μέσα στην μπλε περιοχή. Βεβαιωθείτε 
ότι αυτή η περιοχή είναι ελεύθερη από εμπόδια.

4. Πατήστε [Start] (εκκίνηση).
Το αυτοκίνητο ξεκινάει την διαδικασία στάθμευ-
σης. Η λειτουργία ΙΡΑ μπορεί να ξεκινήσει όταν 
πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες:

• Το αυτοκίνητο είναι τελείως σταματημένο πατώ-
ντας το πεντάλ του φρένου.

• Το τιμόνι είναι σε ευθεία θέση.
• Ο επιλογέας συστήματος ελέγχου είναι στην 
θέση D (οδήγηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει από το τρίγωνο 
στάθμευσης ενώ ακολουθείτε την διαδικασία 
στάθμευσης, σταματήστε και ρυθμίστε την θέση.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την 
ύπαρξη εμποδίων στον περιβάλλοντα χώρο 
στην διαδρομή προς την θέση στάθμευσης και 
/ ή την ίδια την θέση στάθμευσης, σταματήστε 
αμέσως το αυτοκίνητο και ελέγξτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν δεν εμφανίζεται η άποψη από ψηλά στην 
πλευρά του συνοδηγού της οθόνης, πατήστε το 
κουμπί <CAMERA> μέχρι αυτή να εμφανιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε το φλας για να επιλέξετε την 
πλευρά του αυτοκινήτου στην οποία βρίσκεται η 
θέση στάθμευσης.
3. Εμφανίζεται η λειτουργία στάθμευσης σε χώρο 
παρκαρίσματος. Χρησιμοποιήστε τα φλας για να 
επιλέξετε την πλευρά του αυτοκινήτου στην 
οποία βρίσκεται η θέση στάθμευσης.

Σταματήστε το αυτοκίνητο κατά μήκος και περί-
που 1 μέτρο από την θέση στάθμευσης. Το σύ-
στημα θα αναζητήσει μία θέση στάθμευσης. Το 
σύστημα ΙΡΑ θα σας πληροφορήσει όταν βρει 
έναν κατάλληλο χώρο στάθμευσης. Όταν δεν 
μπορούν να εντοπιστούν θέσεις στάθμευσης, 
εμφανίζεται ένα τρίγωνο στόχου στάθμευσης σε 
μία δεδομένη θέση πατώντας το κουμπί  . 
Στην συνέχεια μπορείτε να πατήσετε το [Start] 
(εκκίνηση).

NAA1481
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5. Βάλτε τα χέρια σας απαλά πάνω στο τιμόνι και 
μετακινήστε το αυτοκίνητο αργά προς τα 
εμπρός  στην σωστή θέση που υποδεικνύεται 
πράσινη σε προετοιμασία για να κάνετε όπισθεν.

Σταματήστε το αυτοκίνητο.

Το τιμόνι θα στρίψει μόνο του προς το τρίγωνο 
της θέσης εκκίνησης για την όπισθεν (πράσινο).

Πατήστε το φρένο και σταματήστε το αυτοκίνη-
το όταν πλησιάσει άλλο αυτοκίνητο ή εμπόδιο ή 
όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει στην θέση εκκίνη-
σης για την όπισθεν.

6. Βάλτε όπισθεν (R).

Βάλτε απαλά τα χέρια σας στο τιμόνι και κάντε 
αργά όπισθεν προς την θέση στάθμευσης.

Ο χειρισμός του τιμονιού θα γίνεται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μόνο ο χειρισμός του τιμονιού γίνεται αυτόμα-
τα.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από το 
σύστημα.

• Να επιταχύνεται αργά και απαλά ενώ ελέγχετε 
τον γύρω χώρο.

• Η χρήση του τιμονιού θα ακυρώσει την λει-
τουργία ΙΡΑ.

7. Όταν το αυτοκίνητο είναι μέσα στην στοχευμένη 
θέση στάθμευσης, ελέγξτε και μετά πατήστε το 
πεντάλ του φρένου για να σταματήσετε το όχη-
μα.

Όταν το αυτοκίνητο φτάσει την κατά προσέγγι-
ση περιοχή της στοχευμένης θέσης στάθμευ-
σης, θα ηχήσει ένας βομβητής, θα εμφανιστεί 
[Park assist finished] (ολοκληρώθηκε η υποβοή-
θηση στάθμευσης) στην κεντρική οθόνη και η 
λειτουργία ΙΡΑ θα τερματιστεί αυτόματα.

Κάντε όποιες τελικές ρυθμίσεις που μπορεί να 
απαιτούνται με το χέρι, αφού ελέγξετε την γύρω 
περιοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε 
στιγμή:

• Τοποθετώντας τον επιλογέα συστήματος ελέγ-
χου στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

• Τοποθετώντας τον επιλογέα συστήματος ελέγ-
χου στην θέση Ν (νεκρά).

• Προσπερνώντας τον ελιγμό του τιμονιού.

• Πατώντας το κουμπί [Cancel] (ακύρωση) στην 
κεντρική οθόνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Η οθόνη που εμφανίζεται στην IAVM θα επιστρέ-
ψει αυτόματα στην προηγούμενη εμφάνιση τρία 
λεπτά αφού έχετε πατήσει το κουμπί 
<CAMERA> ενώ ο επιλογέας συστήματος 
ελέγχου είναι σε άλλη θέση εκτός από την όπι-
σθεν (R).

• Όταν αλλάζει η άποψη, η εμφάνιση των εικόνων 
στην οθόνη μπορεί να εμφανίζεται με κάποια κα-
θυστέρηση.

• Όταν η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή ή 
χαμηλή, η οθόνη μπορεί να μην εμφανίζει τα αντι-
κείμενα καθαρά. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

• Όταν μπαίνει ισχυρό φως κατευθείαν στην κάμε-
ρα, τα αντικείμενα μπορεί να μην εμφανίζονται 
καθαρά. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

• Η οθόνη μπορεί  να αναβοσβήνει κάτω από το 
φως φθορίου. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

• Τα χρώματα των αντικειμένων στην IAVM μπορεί 
να είναι κάπως διαφορετικά από τα πραγματικά 
χρώματα των αντικειμένων. Αυτό δεν είναι δυ-
σλειτουργία.

• Τα αντικείμενα στην οθόνη μπορεί να μην είναι 
καθαρά και το χρώμα του αντικειμένου μπορεί 
να διαφέρει όταν το περιβάλλον είναι σκοτεινό. 
Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

• Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην ευκρίνεια 
ανάμεσα σε κάθε άποψη της κάμερας στην άπο-
ψη από ψηλά.

• Εάν συσσωρευτεί βρωμιά, βροχή ή χιόνι πάνω 
στην κάμερα, η IAVM μπορεί να μην εμφανίζει τα 
αντικείμενα καθαρά. Καθαρίστε την κάμερα.

• Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη ή διαλυτικό 
για να καθαρίσετε την κάμερα. Αυτό θα προκα-

NSD1132
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λέσει αποχρωματισμό. Για να καθαρίσετε την 
κάμερα, σκουπίστε με ένα πανί που έχει βραχεί 
με ένα διάλυμα απαλού καθαριστικού και μετά 
σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

• Μην κάνετε ζημιά στην κάμερα επειδή θα επηρε-
αστεί ανεπανόρθωτα και η οθόνη.

• Μην χρησιμοποιείτε κερί πάνω στους φακούς 
της κάμερας. Σκουπίστε το όποιο κερί με ένα 
καθαρό πανί που έχει βραχεί με ένα διάλυμα μα-
λακού απορρυπαντικού με νερό.

• Όταν το αυτοκίνητο έρχεται στην στοχευμένη 
θέση σε κάθε βήμα ακούγεται ένας ήχος κλικ. 
Όταν ακουστεί ο ήχος κλικ σταματήστε το αυτοκί-
νητο και ακολουθήστε την επόμενη καθοδήγηση.

• Ανάλογα με την κατάσταση μπορεί να απαιτη-
θούν πολλαπλοί ελιγμοί για την στάθμευση.

∆υσλειτουργία IPA
  Ευφυής Βοήθεια Παρκαρίσματος (ΙΡΑ)  ∆υσλειτουρ-
γία   Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα και 
το σύστημα θα τερματίσει την λειτουργία του εάν 
εντοπιστεί μία δυσλειτουργία στο ΙΡΑ. 
 Εάν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα κατά 
την διάρκεια λειτουργίας του ΙΡΑ, παρκάρετε το αυ-
τοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία και σβήστε και βάλ-
τε πάλι μπροστά το σύστημα e-POWER. 
 Εάν εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα στην 
οθόνη επαναλαμβανόμενα ή εάν το ΙΡΑ δεν μπορεί 
να λειτουργήσει αφού σβήσετε και βάλετε πάλι 
μπροστά το σύστημα e-POWER, αυτό μπορεί να δη-
λώνει δυσλειτουργία του συστήματος. Αυτό δεν θα 
πρέπει να εμποδίσει την κανονική οδήγηση αλλά το 
αυτοκίνητο θα πρέπει να ελεγχθεί από ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο. 

  Παρκάρισμα ProPILOT   Το παρκάρισμα ProPILOT εί-
ναι μία λειτουργία που υποστηρίζει το παράλληλο 
παρκάρισμα, το παρκάρισμα σε θέση στάθμευσης 
με την όπισθεν και το παρκάρισμα σε θέση στάθ-
μευσης μπροστά. 
 Χρησιμοποιεί το σύστημα της κάμερας και τον αι-
σθητήρα παρκαρίσματος για να εντοπίσει την θέση 
στάθμευσης και ελέγχει το γκάζι, το φρένο, το τιμόνι 
και τις λειτουργίες αλλαγής προκειμένου να υποστη-
ρίξει την σειρά των διαδικασιών παρκαρίσματος. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

  • Υπάρχει ένα όριο στην απόδοση του παρκα-
ρίσματος ProPILOT. 

     Η ευθύνη για την ασφαλή οδήγηση βαρύνει 
τον οδηγό. Για τον λόγο αυτό, όπως και στην 
κανονική οδήγηση, ελέγξτε τις συνθήκες 
γύρω σας κοιτάζοντας μόνος σας για οπτική 
επιβεβαίωση και με την χρήση των καθρε-
πτών. Εφαρμόστε τα φρένα για να σταματή-
σετε ο αυτοκίνητο εάν φαίνεται ότι αυτό θα 
χτυπήσει άλλο αυτοκίνητο, κάποιο άτομο ή 
αντικείμενο. 

   • Υπάρχουν περιορισμοί στους αισθητήρες 
παρκαρίσματος και τις κάμερες. Οι θέσεις 
στάθμευσης ή τα κοψίματα του τιμονιού μπο-
ρεί να μην ρυθμιστούν σωστά επειδή το σύ-
στημα δεν μπορεί να εντοπίσει τα εμπόδια. 

  • Μην ακουμπάτε τις ακτίνες του τιμονιού 
κατά τον έλεγχο της στροφής. 

      Υπάρχει η πιθανότητα τα χέρια ή τα δάχτυλά 
σας να μαγκώσουν προκαλώντας τραυματι-
σμό. Επίσης, να δείχνετε προσοχή στις γρα-
βάτες, τα κασκόλ και τα άλλα αντικείμενα 
που μπορεί να πιαστούν στο τιμόνι. Υπάρχει 
η πιθανότητα απροσδόκητου ατυχήματος. 

   

     ∆ιακόπτης παρκαρίσματος ProPILOT    

Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το 
Παρκάρισμα ProPILOT. 

 Το ProPILOT εμφανίζεται στην οθόνη του συστήμα-
τος πλοήγησης. 

    

Παρκάρισμα ProPILOT(όπου 
υπάρχει)
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Οθόνη παρκαρίσματος ProPILOT    
1. Εικόνα επιλογής μεθόδου παρκαρίσματος:  

 ∆είχνει την μέθοδο παρκαρίσματος που έχει επιλε-
γεί Ακουμπήστε για να αλλάξετε την μέθοδο παρκα-
ρίσματος. 

   2. [Start] (έναρξη) / [Resume] (επαναφορά):  

 Ακουμπήστε αυτό το στοιχείο για να ξεκινήσετε τον 

έλεγχο Παρκαρίσματος ProPILOT. 

         3. [Finish] (ολοκλήρωση) / [Cancel] (ακύρωση):  

 Ακουμπήστε το στοιχείο αυτό για να απενεργοποιή-
σετε το Παρκάρισμα ProPILOT. 

    4. Ένδειξη εντοπισμού θέσης παρκαρίσματος:  

 ∆είχνει σε ποια πλευρά έχει εντοπιστεί θέση στάθ-
μευσης κατά την διάρκεια της αναζήτησης χώρου 
στάθμευσης. 

   : Έχει εντοπιστεί θέση στάθμευσης στην δε-
ξιά πλευρά. 

   : Έχει εντοπιστεί θέση στάθμευσης στην αρι-
στερή πλευρά. 

5.     Καθοδήγηση Απόστασης (Κόκκινο):  

 ∆είχνει την κατά προσέγγιση περιοχή που το αυτοκί-
νητο θα προσπεράσει όταν είναι ενεργός ο έλεγχος 
παρκαρίσματος. 

6.     Εικόνα ρύθμισης πλαισίου καθοδήγησης στάθ-
μευσης (     ):  

 Ακουμπήστε αυτό το στοιχείο για να ρυθμίσετε την 
θέση του πλαισίου καθοδήγησης στάθμευσης. 

    7. Κουτί καθοδήγησης παρκαρίσματος (Πράσινο):  

 Αυτό δείχνει την κατά προσέγγιση θέση που θα παρ-
κάρει το αυτοκίνητο. Το κουτί γίνεται ανοιχτό μπλε 
όταν είναι ενεργός ο έλεγχος παρκαρίσματος. 

8       σύμβολο (P) (Μπλε):  

 ∆είχνει την θέση όπου θα παρκάρει το αυτοκίνητο. 

9.      σύμβολο O (Χωρίς χρώμα):  

 ∆είχνει μία θέση στάθμευσης που μπορεί να επιλε-
γεί, εκτός από αυτή που έχει ήδη επιλεγεί. Όταν το 
ακουμπήσετε, η εικόνα θα αλλάξει σε μπλε. 

10.    Εικόνα ρυθμίσεων (    ):  

 Ακουμπήστε αυτή την εικόνα για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις του Παρκαρίσματος ProPILOT. 

11.     Εικόνα ελέγχου Παρκαρίσματος ProPILOT (     ):  

 Η κατάσταση ελέγχου Παρκαρίσματος ProPILOT 
υποδεικνύεται από χρώματα. 
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 Πράσινο: Ο έλεγχος παρκαρίσματος είναι ενεργός. 

 Γκρι: Ο έλεγχος παρκαρίσματος δεν είναι ενεργός. 

12.     Κατευθυντήριες γραμμές για την αναζήτηση 
περιοχής χώρου στάθμευσης (Ανοικτό πράσινο):  

 ∆είχνει ότι το σύστημα είναι σε αναζήτηση χώρου 
στάθμευσης. Οι γραμμές χρησιμοποιούνται επίσης 
σαν οδηγός για την θέση του αυτοκινήτου κατά την 
αναζήτηση χώρου. 

13.     Τρίγωνο θέσης αλλαγής της κατεύθυνσης 
(Πράσινο):  

 ∆είχνει την θέση στην οποία θα γίνει η επόμενη αλ-
λαγή ταχύτητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

   Όταν λειτουργούν οι υαλοκαθαριστήρες ή όταν 
νερό ή άλλα υλικά εντοπιστούν πάνω στους φα-
κούς της κάμερας, το   σήμα  εμφανίζεται. 
Όταν το σήμα    εμφανίζεται, οι θέσεις στάθ-
μευσης που εντοπίζονται είναι περιορισμένες. 

   Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου γίνει 10 
χλμ/ώρα ή μεγαλύτερη    

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου γίνει περίπου 10 
χλμ/ώρα ή περισσότερο, ενώ είναι σε εξέλιξη ο 
εντοπισμός θέσης στάθμευσης, η οθόνη αλλάζει. 
Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου πέσει στα περί-
που 10 χλμ/ώρα ή λιγότερο, η οθόνη επιστρέφει 
στην κανονική οθόνη Παρκαρίσματος ProPILOT. 

   Επιλέγοντας την μέθοδο παρκαρίσματος  
Η μέθοδος παρκαρίσματος μπορεί να αλλάξει ακου-
μπώντας την εικόνα επιλογής μεθόδου παρκαρίσμα-
τος πριν ακουμπήσετε το [Start]. 

 Η μέθοδος παρκαρίσματος αλλάζει κάθε φορά που 
ακουμπάτε την εικόνα επιλογής μεθόδου παρκαρί-
σματος. Το όχημα θα κάνει σάρωση μόνο για τον 
τύπο της μεθόδου παρκαρίσματος που έχει επιλεγεί 

  ∆ιαθέσιμες μέθοδοι             

Παράλληλο παρ-
κάρισμα

 Υποστηρίζει την κίνηση με 
την όπισθεν σε μία θέση 
στάθμευσης όπου τα αυτοκί-
νητα είναι παρκαρισμένα σε 
σειρά το ένα με το άλλο. 

   Παρκάρισμα σε 
θέση στάθμευσης 
με την όπισθεν 

 Υποστηρίζει την κίνηση με 
την όπισθεν σε μία θέση 
στάθμευσης που καθορίζε-
ται από γραμμές. 

   Παρκάρισμα σε 
θέση στάθμευσης 
μπροστά 

 Υποστηρίζει την κίνηση 
μπροστά σε μία θέση στάθ-
μευσης που καθορίζεται από 
γραμμές. 

              Λειτουργία παρκαρίσματος ProPILOT   

Παράλληλο παρκάρισμα     
1. Οδηγήστε μπροστά με μειωμένη ταχύτητα.  

    2. Πατήστε τον διακόπτη Παρκαρίσματος 
ProPILOT.  

 Ενεργοποιείται το Παρκάρισμα ProPILOT. 

3.     Οδηγήστε αργά μπροστά και το σύστημα θα 
αναζητήσει χώρο στάθμευσης.  

 Το σύστημα θα δώσει έναν ήχο βομβητή και θα δεί-
ξει (P)   όταν εντοπιστεί μία θέση στάθμευσης και 
όταν το αυτοκίνητο έχει φτάσει την σωστή θέση 
έτοιμο για να ξεκινήσει την διαδικασία παρκαρίσμα-
τος. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να σταματή-
σετε το όχημα. 

4.     ∆ιατηρήστε το πεντάλ φρένου πατημένο και 
ακουμπήστε [Start] (έναρξη) στην οθόνη.  

 Η εικόνα ελέγχου Παρκαρίσματος ProPILOT γίνεται 
πράσινη και τα φρένα εφαρμόζονται αυτόματα για 
να διατηρήσουν το αυτοκίνητο σταματημένο. Ο 
έλεγχος παρκαρίσματος δεν μπορεί να ξεκινήσει 
εάν το σύστημα καθορίσει ότι η μετακίνηση στην 
θέση στάθμευσης δεν είναι δυνατή λόγω εντοπι-
σμού εμποδίου από τους αισθητήρες παρκαρίσμα-
τος και τις κάμερες. 

 Σε αυτή την περίπτωση παρκάρετε το αυτοκίνητο με 
το χέρι. 

5.     Ελευθερώστε το πεντάλ του φρένου και το αυ-
τοκίνητο κινείται προς την κατεύθυνση του τριγώ-
νου αλλαγής θέσης (στην κατεύθυνση του βέλους 
στην εικόνα του αυτοκινήτου).  
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 Πατήστε το πεντάλ του φρένου και ρυθμίστε την τα-
χύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. 

    6. Όταν το αυτοκίνητο μπει μέσα στο τρίγωνο της 
επόμενης αλλαγής κατεύθυνσης θέσης (πράσινο), 
ο επιλογέας ταχυτήτων αλλάζει αυτόματα.  

 Εάν δεν είναι δυνατόν να προχωρήσετε έως ότου το 
αυτοκίνητο φτάσει στην θέση που είναι το τρίγωνο για 
την αλλαγή κατεύθυνσης (πράσινο), λόγω ενός εμπο-
δίου, πατήστε το φρένο και σταματήστε το αυτοκίνητο 
κοντά στο εμπόδιο. Αλλάξτε την θέση του επιλογέα 
ταχυτήτων για να αλλάξετε την κατεύθυνση. 

    7. Όταν το αυτοκίνητο είναι μέσα στο κουτί καθο-
δήγησης παρκαρίσματος (ανοιχτό μπλε) τότε το 
αυτοκίνητο σταματάει και τελειώνει ο έλεγχος 
παρκαρίσματος.  

 Ένας ήχος και η οθόνη ενημερώνουν τον οδηγό 
όταν τελειώνει ο έλεγχος παρκαρίσματος. 

 Την στιγμή αυτή η θέση του επιλογέα ταχυτήτων αλ-
λάζει στην Ρ (παρκάρισμα) και ενεργοποιείται το 
ηλεκτρονικό χειρόφρενο. 

 Ο έλεγχος του παρκαρίσματος μπορεί να τελειώσει 
αυτόματα πριν το αυτοκίνητο μπει στο κουτί καθο-
δήγησης παρκαρίσματος (ανοιχτό μπλε). 

 Εάν δεν είναι δυνατόν να φτάσετε στο πλαίσιο καθο-
δήγησης παρκαρίσματος λόγω ενός εμποδίου ή για 
άλλο λόγο, πατήστε το πεντάλ του φρένου και στα-
ματήστε το αυτοκίνητο και μετά ακουμπήστε το 
[Cancel] στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε το 
παρκάρισμα ProPILOT. Παρκάρετε το αυτοκίνητο με 
το χέρι ή μετακινήστε το αυτοκίνητο σε πιο κατάλλη-

λη θέση. 

     Παρκάρισμα σε θέση στάθμευσης       

1. Σταματήστε το αυτοκίνητο κοντά στο σημείο 
που θέλετε να παρκάρετε.  

    2. Πατήστε τον διακόπτη Παρκαρίσματος 
ProPILOT.  

 Ενεργοποιείται το Παρκάρισμα ProPILOT. 

          (A) Περίπου 1 μέτρο (3 ft) 
(B)        Κατευθυντήριες γραμμές για την αναζήτηση πε-

ριοχής χώρου στάθμευσης (Ανοικτό μπλε) 
       3. Οδηγήστε αργά μπροστά και σταματήστε δίπλα 
στην θέση στάθμευσης που θέλετε (σε μία από-
σταση περίπου 1 μέτρου (3ft)).  

 Σταματήστε το αυτοκίνητο ώστε η εικόνα εντοπι-
σμού θέσης στάθμευσης   να δείχνει κοντά στο 
κεντρικού του επιθυμητού χώρου στάθμευσης. 

 Τοποθετήστε το αυτοκίνητο ώστε η ακραία γραμμή 
του χώρου στάθμευσης να είναι ανάμεσα στις γραμ-
μές καθοδήγησης της περιοχής αναζήτησης χώρου 
στάθμευσης (ανοιχτό μπλε) για ευκολότερο εντοπι-
σμό. 

      4. Ενώ είναι σταματημένο το αυτοκίνητο ελέγξτε 
ότι το   (P) εμφανίζεται στην επιθυμητή θέση παρ-
καρίσματος.  

 Ελέγξτε ότι είναι δυνατό να παρκάρετε στην θέση 
που υποδεικνύεται από το (P)  . Ελέγξτε ότι δεν υπάρ-
χουν εμπόδια στον χώρο στάθμευσης και την γύρω 
περιοχή και ότι ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος για να 
παρκάρετε. 
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5.       ∆ιατηρήστε το πεντάλ φρένου πατημένο και 
ακουμπήστε [Start] (έναρξη) στην οθόνη.  

 Η εικόνα ελέγχου Παρκαρίσματος ProPILOT      γί-
νεται πράσινη και τα φρένα εφαρμόζονται αυτόματα 
για να διατηρήσουν το αυτοκίνητο σταματημένο. Ο 
έλεγχος παρκαρίσματος δεν μπορεί να ξεκινήσει 
εάν το σύστημα καθορίσει ότι η μετακίνηση στην 
θέση στάθμευσης δεν είναι δυνατή λόγω εντοπι-
σμού εμποδίου από τους αισθητήρες παρκαρίσμα-
τος και τις κάμερες. 

 Σε αυτή την περίπτωση παρκάρετε το αυτοκίνητο με 
το χέρι. 

      6. Ελευθερώστε το πεντάλ του φρένου και το αυ-
τοκίνητο κινείται προς την κατεύθυνση του τριγώ-
νου αλλαγής θέσης (στην κατεύθυνση του βέλους 
στην εικόνα του αυτοκινήτου).  

 Πατήστε το πεντάλ του φρένου και ρυθμίστε την τα-
χύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. 

      7. Όταν το αυτοκίνητο μπει μέσα στο τρίγωνο της 
θέσης αλλαγής κατεύθυνσης (πράσινο), ο επιλο-
γέας ταχυτήτων αλλάζει αυτόματα και το αυτοκί-
νητο κινείται προς τα πίσω.  

 Εάν δεν είναι δυνατόν να προχωρήσετε έως ότου το 
αυτοκίνητο φτάσει στην θέση που είναι το τρίγωνο 
για την αλλαγή κατεύθυνσης (πράσινο), λόγω ενός 
εμποδίου, πατήστε το φρένο και σταματήστε το αυ-
τοκίνητο κοντά στο εμπόδιο. Αλλάξτε την θέση του 
επιλογέα ταχυτήτων για να αλλάξετε την κατεύθυν-
ση. 

8.       Όταν το αυτοκίνητο είναι μέσα στο κουτί καθο-
δήγησης παρκαρίσματος (ανοιχτό μπλε) τότε το 
αυτοκίνητο σταματάει και τελειώνει ο έλεγχος 
παρκαρίσματος.  

 Ένας ήχος και η οθόνη ενημερώνουν τον οδηγό 
όταν τελειώνει ο έλεγχος παρκαρίσματος. 

 Την στιγμή αυτή η θέση του επιλογέα ταχυτήτων αλ-
λάζει στην Ρ (παρκάρισμα) και ενεργοποιείται το 
ηλεκτρονικό χειρόφρενο. 

 Ο έλεγχος του παρκαρίσματος μπορεί να τελειώσει 
αυτόματα πριν το αυτοκίνητο μπει στο κουτί καθο-
δήγησης παρκαρίσματος (ανοιχτό μπλε). 

 Εάν δεν είναι δυνατόν να φτάσετε στο πλαίσιο καθο-
δήγησης παρκαρίσματος λόγω ενός εμποδίου ή για 
άλλο λόγο, πατήστε το πεντάλ του φρένου και στα-
ματήστε το αυτοκίνητο και μετά ακουμπήστε το 
[Cancel] στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε το 
παρκάρισμα ProPILOT. Παρκάρετε το αυτοκίνητο με 
το χέρι ή μετακινήστε το αυτοκίνητο σε πιο κατάλλη-
λη θέση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ    

• Το Παρκάρισμα ProPILOT μπορεί επίσης να 
ενεργοποιηθεί ακουμπώντας το <CAMERA> 
πάνω στο σύστημα πλοήγησης και μετά ακου-
μπώντας      στην Ευφυή Οθόνη Περιμετρικής 
Θέασης. 

•    Όταν είναι ενεργοποιημένο το Παρκάρισμα 
ProPILOT, η ένταση του ήχου του ηχοσυστήμα-
τος και οι άλλοι ήχοι μειώνονται. 

•    Εάν το κουτί καθοδήγησης παρκαρίσματος δεν 
εμφανίζει μία θέση όπου το παρκάρισμα είναι 
πραγματικά δυνατόν (λόγο της παρουσίας 
ενός εμποδίου ή μιας υδρορροής του δρόμου) 
ορίστε με το χέρι την κατάλληλη θέση στάθμευ-
σης. 

   • Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Detect 
parallel spaces on either side] (εντοπισμός 
παράλληλων θέσεων και στις δύο πλευρές) και 
θέσεις στάθμευσης εντοπίζονται και στις δύο 
πλευρές. Ο διακόπτης των φλας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε την επιθυμη-
τή πλευρά εάν εντοπιστούν θέσεις στάθμευ-
σης και στις δύο πλευρές. 

•    Ακόμη και εάν το σύστημα εντοπίσει την θέση 
στάθμευσης μία φορά, η θέση αυτή μπορεί να 
εξαφανιστεί ή το παρκάρισμα μπορεί να μην 
ξεκινήσει ανάλογα με τις συνθήκες ή τα εμπό-
δια όπως είναι το πλάτος του διαδρόμου. 

•    Όταν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος παρκαρίσματος, 
η λειτουργία του αισθητήρα παρκαρίσματος 
ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν απενεργοποι-
είται το παρκάρισμα ProPILOT, ο αισθητήρας 

παρκαρίσματος επιστρέφει στην συνθήκη που 
είχε οριστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυ-
τοκινήτου. 

•    Όταν είναι ενεργός ο έλεγχος παρκαρίσματος, 
η οθόνη δεν θα αλλάξει ακόμη και εάν πατήσε-
τε το < MAP>, το < MENU> ή το<AUDIO>. 

•    Ακουμπώντας το <CAMERA> απενεργοποιεί-
ται το Παρκάρισμα ProPILOT. . 

   • Ο έλεγχος παρκαρίσματος δεν μπορεί να ξεκι-
νήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις. Αφού διορ-
θωθούν οι συνθήκες, ο έλεγχος παρκαρίσμα-
τος μπορεί να ξεκινήσει. 

-     ∆εν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του οδη-
γού. 
   - Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση Ρ 
(παρκάρισμα). 
   - Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση R 
(όπισθεν). 
   - Έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό χειρό-
φρενο. 
-    Έχει απενεργοποιηθεί το σύστημα ESP. 

•     Ο έλεγχος παρκαρίσματος δεν μπορεί να ξεκι-
νήσει όταν το αυτοκίνητο είναι σε έδαφος με 
απότομη κλίση. Παρκάρετε το αυτοκίνητο με 
το χέρι. 

   • Όταν το σύστημα παρκαρίσματος ProPILOT 
αλλάξει την κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινή-
του υπάρχει  μία ελαφριά παύση. 

•    Ο έλεγχος παρκαρίσματος μπορεί να τερματι-
στεί αυτόματα όταν το σύστημα καθορίσει ότι η 
μετακίνηση στην θέση στάθμευσης δεν είναι 
δυνατή λόγω εντοπισμού εμποδίου από τους 

αισθητήρες παρκαρίσματος και τις κάμερες. 
Μετακινήστε το όχημα σε μία πιο κατάλληλη 
τοποθεσία. 

   • Εάν οι Γραμμές Καθοδήγησης Απόστασης 
ακουμπάνε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο ή 
άλλο εμπόδιο, ο αισθητήρας παρκαρίσματος 
μπορεί να εντοπίσει ένα εμπόδιο και να σταμα-
τήσει το αυτοκίνητο, εμποδίζοντας το σύστημα 
από τα ολοκληρώσει την διαδικασία παρκαρί-
σματος. 

•    Το φλας ενεργοποιείται αυτόματα στην κατεύ-
θυνση του χώρου παρκαρίσματος όταν ακου-
μπάτε το [Start] (εκκίνηση) στην οθόνη. 

•    Η διαδρομή στην θέση στάθμευσης και ο αριθ-
μός των κοψιμάτων του τιμονιού ποικίλουν 
ανάλογα με την καθορισμένη θέση στάθμευ-
σης και την θέση των εμποδίων που έχουν 
εντοπιστεί από τους αισθητήρες παρκαρίσμα-
τος και τις κάμερες. 

   • Το μήνυμα [Unavailable. Mirrors in folded 
position] (μη διαθέσιμο καθρέπτες διπλωμέ-
νοι) θα εμφανιστεί ακόμη και εάν ο καθρέπτης 
είναι ανοικτός. Σε αυτή την περίπτωση κλείστε 
και ανοίξτε πάλι τον καθρέπτη. 

         Παύση παρκαρίσματος ProPILOT   

Αυτόματο σταμάτημα του ελέγχου 
παρκαρίσματος
  Στις παρακάτω περιπτώσεις τα φρένα εφαρμόζο-
νται αυτόματα και το αυτοκίνητο σταματάει. 

   • Έχει εντοπιστεί ένα εμπόδιο στην κατεύθυνση 
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κίνησης. 

   • Έχει λυθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού. 

   Ο έλεγχος παρκαρίσματος μπορεί να συνεχιστεί 
ακουμπώντας [Resume] (αρχή και πάλι) στην οθόνη 
ενώ πατάτε το πεντάλ του φρένου, αφού επιβεβαιώ-
σετε ότι οι συνθήκες έχουν διορθωθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•     Όταν συνεχίζεται ο έλεγχος παρκαρίσματος, η 
θέση του επιλογέα ταχυτήτων αυτόματα αλλά-
ζει στην θέση D (οδήγηση) ή R (όπισθεν). 

   • Όταν συνεχίζεται ο έλεγχος παρκαρίσματος 
αφού προηγουμένως το αυτοκίνητο είχε στα-
ματήσει λόγω του εντοπισμού ενός εμποδίου, 
η κατεύθυνση κίνησης αλλάζει και τα κοψίματα 
του τιμονιού χρησιμοποιούνται για να συνεχι-
στεί ο έλεγχος του παρκαρίσματος. 

   • Ο έλεγχος του παρκαρίσματος δεν μπορεί να 
συνεχιστεί όταν το σύστημα καθορίζει ότι η κί-
νηση στην θέση στάθμευσης δεν είναι δυνατή 
λόγω ενός εμποδίου που έχει εντοπιστεί από 
τους αισθητήρες παρκαρίσματος και της κάμε-
ρες. 

   • Ο έλεγχος παρκαρίσματος δεν μπορεί να συνε-
χιστεί εάν δεν δεθεί η ζώνη ασφαλείας του 
οδηγού. 

       Απενεργοποίηση παρκαρίσματος ProPILOT  
Ακουμπήστε [Finish] ή [Cancel] στην οθόνη για να 
απενεργοποιήσετε το παρκάρισμα ProPILOT. 

 Εάν το παρκάρισμα ProPILOT απενεργοποιηθεί ενώ 
ήταν σε εξέλιξη ο έλεγχος παρκαρίσματος, αυτόμα-

τα εφαρμόζονται τα φρένα, το αυτοκίνητο σταματά-
ει και ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό χειρόφρενο. 
Αυτή την στιγμή η θέση του επιλογέα ταχυτήτων 
αλλάζει στην Ρ (παρκάρισμα). 

  Αυτόματη απενεργοποίηση στην διάρκεια του 
εντοπισμού θέσης στάθμευσης

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 Πατήστε το πεντάλ του φρένου εάν το Παρκάρι-
σμα ProPILOT απενεργοποιείται αυτόματα 
κατά τον εντοπισμό της θέση παρκαρίσματος. 
Τα φρένα δεν εφαρμόζονται αυτόματα και μπο-
ρεί να προκληθεί απροσδόκητο ατύχημα. 

    • Στις ακόλουθες περιπτώσεις το παρκάρισμα 
ProPILOT απενεργοποιείται αυτόματα. 

•    Ανοίξει η πόρτα του οδηγού, του συνοδηγού, 
κάποια πίσω πόρτα ή το πορτμπαγκάζ. 

•    Το αυτοκίνητο διένυσε 500 ή περισσότερα μέ-
τρα από την ενεργοποίηση του παρκαρίσμα-
τος ProPILOT. 

•    Η ταχύτητα του αυτοκινήτου ξεπέρασε τα περί-
που 30 χλμ/ώρα. 

   • Οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι διπλωμένοι. 

•    Η οθόνη άλλαξε ακουμπώντας το στοιχείο< 
MAP> ή <CAMERA>. 

•    Έχει εντοπιστεί ένα σφάλμα του συστήματος. 

     Αυτόματη απενεργοποίηση ενώ είναι σε 
εξέλιξη ο έλεγχος παρκαρίσματος (ενώ το 
αυτοκίνητο είναι σε κίνηση)
  Στις ακόλουθες περιπτώσεις το παρκάρισμα 
ProPILOT απενεργοποιείται αυτόματα. 

 Εάν το παρκάρισμα ProPILOT απενεργοποιηθεί αυ-
τόματα ενώ ήταν σε εξέλιξη ο έλεγχος παρκαρίσμα-
τος, αυτόματα εφαρμόζονται τα φρένα, το αυτοκί-
νητο σταματάει και ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό 
χειρόφρενο. Αυτή την στιγμή η θέση του επιλογέα 
ταχυτήτων αλλάζει στην Ρ (παρκάρισμα). 

 ●    Ο οδηγός χειρίζεται το τιμόνι. 
 ●    Ο οδηγός χειρίζεται το πεντάλ του γκαζιού. 
 ●    Ανοίξει η πόρτα του οδηγού, του συνοδηγού, μία 
πίσω πόρτα ή το πορτμπαγκάζ. 

 ●    Είχε ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό χειρόφρενο. 
 ●    Άλλαξε η θέση του επιλογέα ταχυτήτων στην Ρ 

(παρκάρισμα), Ν (νεκρά) D (οδήγηση) ή R (όπι-
σθεν). 

 ●    Ακουμπήσατε το στοιχείο <CAMERA>. 
 ●    Οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι διπλωμένοι. 
 ●    Ο διακόπτης παρκαρίσματος ProPILOT πατήθη-
κε. 

 ●    Το σύστημα καθόρισε ότι η κίνηση στην θέση 
στάθμευσης δεν είναι δυνατή λόγω ενός εμπο-
δίου ή για άλλο λόγο. 

 ●    Το σύστημα αποφάσισε ότι υπήρχε μεγάλη από-
κλιση στην θέση στάθμευσης που χρησιμοποιή-
θηκε για τον έλεγχο παρκαρίσματος. 

 ●    Το σύστημα ESP είχε απενεργοποιηθεί. 
 ●    Ενεργοποιήθηκε το ESP/TCS/ABS. 
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 ●    Η ταχύτητα του αυτοκινήτου ξεπέρασε τα περί-
που 8 χλμ/ώρα. 

 ●    Έχει εντοπιστεί ένα σφάλμα του συστήματος. 
 ●    Πληρείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συν-
θήκες στην θέση κοντά στην θέση στάθμευσης. 
    - Εντοπίστηκε ένα εμπόδιο στο μονοπάτι παρκα-
ρίσματος. 

   - Έχει λυθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού. 

      Αυτόματη απενεργοποίηση ενώ είναι σε 
εξέλιξη ο έλεγχος παρκαρίσματος (ενώ το 
αυτοκίνητο δεν είναι σε κίνηση)
  Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ο χρήστης ενημερώνε-
ται από τον ήχο και την ένδειξη ότι το παρκάρισμα 
ProPILOT απενεργοποιείται αυτόματα. 

 Αυτή την στιγμή αυτή, ενεργοποιείται το ηλεκτρονι-
κό χειρόφρενο και η θέση του επιλογέα ταχυτήτων 
αλλάζει στην Ρ (παρκάρισμα). 

 ●    Ανοίξει η πόρτα του οδηγού, του συνοδηγού, μία 
πίσω πόρτα ή το πορτμπαγκάζ. 

 ●    Ο οδηγός χειρίζεται το πεντάλ του γκαζιού. 
 ●    Είχε ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό χειρόφρενο. 
 ●    Άλλαξε η θέση του επιλογέα ταχυτήτων στην Ν 

(νεκρά) ή Ρ (παρκάρισμα). 
 ●    Έχουν περάσει 1 ή περισσότερα λεπτά από όταν 
το Παρκάρισμα ProPILOT μπήκε στην κατάστα-
ση παύσης. 

 ●    Ακουμπήσατε το στοιχείο <CAMERA>. 
 ●    Οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι διπλωμένοι. 
 ●    Το σύστημα ESP είχε απενεργοποιηθεί. 
 ●    Ενεργοποιήθηκε το ESP/TCS/ABS. 

 ●    Έχει εντοπιστεί ένα σφάλμα του συστήματος. 
 ●    Ο διακόπτης παρκαρίσματος ProPILOT πατήθη-
κε. 

      Σχετικά με τις μεθόδους στάθμευσης του 
παρκαρίσματος ProPILOT

   Παράλληλο παρκάρισμα (εντοπισμός 
αισθητήρα)
  Περάστε την θέση στάθμευσης σε μία απόσταση 
μικρότερη από το περίπου 1 μέτρο (3ft) (A)   δίπλα 
στην επιθυμητή θέση στάθμευσης. 

 Εάν η απόσταση από την θέση στάθμευσης είναι 
πολύ μεγάλη, μπορεί να μην είναι δυνατός ο εντοπι-
σμός εμποδίων. 

 Η ακρίβεια της θέσης στάθμευσης εξαρτάται από 
την θέση και την γωνία του αντικειμένου. 

    Παράδειγμα με θέση στάθμευσης πριν το εμπόδιο      Κλί-
μακα εντοπισμού αισθητήρα 

(A) Κλίμακα εντοπισμού αισθητήρα    

Παράδειγμα με θέση στάθμευσης ανάμεσα σε εμπόδια       

(A) Κλίμακα εντοπισμού αισθητήρα  

   Το παρκάρισμα γίνεται ακολουθώντας μία πορεία 
όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα. 

 Η πορεία στάθμευσης και ο αριθμός των ελιγμών 
ποικίλουν ανάλογα με την θέση παρκαρίσματος και 
τις θέσεις των γύρω εμποδίων. 
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Παράλληλο παρκάρισμα (εντοπισμός 
γραμμής)

    Προσεγγίστε την θέση στάθμευσης σε μία απόστα-
ση του περίπου 1 μέτρου (3ft) (A)    δίπλα στην επιθυ-
μητή θέση στάθμευσης. 

 Εάν η απόσταση από την θέση στάθμευσης είναι 
πολύ μεγάλη μπορεί να μην είναι δυνατόν να εντοπι-
στούν τα εμπόδια ή οι γραμμές του χώρου στάθμευ-
σης. 

   Οδηγήστε αργά μπροστά και πατήστε το πεντάλ του 

φρένου για να σταματήσετε το αυτοκίνητο ενώ είστε 
παράλληλα προς την θέση στάθμευσης.. 

 Σταματήστε το αυτοκίνητο με τρόπο ώστε οι μπρο-
στινές πόρτες να είναι τοποθετημένες στο μπροστι-
νό άκρο της επιθυμητής θέσης στάθμευσης. 

    Παράδειγμα στο οποίο η πορεία αρχίζει προς τα πίσω   

Το παρκάρισμα γίνεται χρησιμοποιώντας μία πορεία 
όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα. Ανάλογα με τα 
εμπόδια και την απόσταση από την θέση στάθμευ-
σης η λειτουργία παρκαρίσματος μπορεί να ξεκινή-
σει με την όπισθεν. 

 Η πορεία στάθμευσης και ο αριθμός των ελιγμών 
ποικίλουν ανάλογα με την θέση παρκαρίσματος και 
τις θέσεις των γύρω εμποδίων. 

   Παρκάρισμα σε θέση στάθμευσης

    Προσεγγίστε την θέση στάθμευσης σε μία απόστα-
ση του περίπου 1 μέτρου (3ft) (A) δίπλα στην επιθυ-
μητή θέση στάθμευσης. 
 Εάν η απόσταση από την θέση στάθμευσης είναι πολύ 
μεγάλη μπορεί να μην είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα 
εμπόδια ή οι γραμμές του χώρου στάθμευσης. 
 Οδηγήστε αργά και σταματήστε το όχημα ώστε να 
είναι κάθετο στην θέση στάθμευσης. Σταματήστε το 
αυτοκίνητο με τρόπο ώστε οι μπροστινές πόρτες να 
είναι τοποθετημένες στο κέντρο της επιθυμητής θέ-
σης στάθμευσης. 
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   Ο έλεγχος παρκαρίσματος γίνεται χρησιμοποιώντας 
μία πορεία όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα. 

 Η πορεία στάθμευσης και ο αριθμός των ελιγμών 
ποικίλουν ανάλογα με την θέση παρκαρίσματος και 
τις θέσεις των γύρω εμποδίων. 

   Παρκάρισμα προς τα εμπρός    

Προσεγγίστε την θέση στάθμευσης σε μία απόστα-
ση του περίπου 1 μέτρου (3ft) (A)   δίπλα στην επιθυ-
μητή θέση στάθμευσης. 

 Εάν η απόσταση από την θέση στάθμευσης είναι 
πολύ μεγάλη μπορεί να μην είναι δυνατόν να εντοπι-
στούν τα εμπόδια ή οι γραμμές του χώρου στάθμευ-
σης. 

 Οδηγήστε αργά και σταματήστε το όχημα ώστε να 
είναι κάθετο στην θέση στάθμευσης. Σταματήστε το 
αυτοκίνητο με τρόπο ώστε οι μπροστινές πόρτες να 
είναι τοποθετημένες στο κέντρο της επιθυμητής θέ-
σης στάθμευσης. 

   Ο έλεγχος παρκαρίσματος γίνεται χρησιμοποιώντας 
μία πορεία όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα. 

 Η πορεία στάθμευσης και ο αριθμός των ελιγμών 
ποικίλουν ανάλογα με την θέση παρκαρίσματος και 
τις θέσεις των γύρω εμποδίων. 

    Ρυθμίζοντας την θέση στάθμευσης  
Η θέση παρκαρίσματος μπορεί να ρυθμιστεί με το 
χέρι όταν έχει επιλεγεί το παράλληλο παρκάρισμα ή 
παρκάρισμα σε θέση στάθμευσης ως μέθοδος παρ-
καρίσματος. 

      1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου και σταματήστε 
το αυτοκίνητο, στην συνέχεια ακουμπήστε την ει-
κόνα ρύθμισης του κουτιού καθοδήγησης παρκα-
ρίσματος      στην οθόνη.  
 Όταν εμφανίζεται το   (P) , το κουτί καθοδήγησης 
παρκαρίσματος εμφανίζεται στην θέση    (P). 
 Εάν δεν έχει εντοπιστεί θέση παρκαρίσματος ή η 
θέση παρκαρίσματος είναι εκτός της οθόνης, το 
κουτί καθοδήγησης παρκαρίσματος εμφανίζεται 
στην αρχική θέση. 
2.     Ακουμπήστε το βέλος στην οθόνη για τις τελι-
κές ρυθμίσεις.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 ●       Οι Γραμμές Καθοδήγησης Απόστασης που εμ-
φανίζονται δείχνουν τους οδηγούς της περιο-
χής όπου μπορεί να μπει ένα μέρος του αυτοκι-
νήτου όταν μετακινείται στην θέση στάθμευσης. 
Η ομαλή στάθμευση είναι δυνατή όταν οχήματα, 
στύλοι και άλλα εμπόδια είναι στο εξωτερικό 
των Γραμμών Καθοδήγησης Απόστασης. 

 ●    Ακουμπήστε την αριστερή πλευρά της οθόνης 
για να μετακινήσετε το κουτί καθοδήγησης 
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παρκαρίσματος. 
 ●    Η κατεύθυνση του κουτιού καθοδήγησης παρ-
καρίσματος μπορεί να αλλάξει με τον χειρισμό 
του διακόπτη των φλας. 

      Αλλάζοντας την κατεύθυνση της διαδρομής 
του ελέγχου παρκαρίσματος
  Εάν υπάρχει ένα εμπόδιο (όπως ένας στύλος) ή μία 
θέση με χαμηλότερο επίπεδο του εδάφους (όπως 
ένα χαντάκι ή γκρεμός) στην κατεύθυνση πορείας 
του αυτοκινήτου, πατήστε το πεντάλ του φρένου για 
να σταματήσετε το αυτοκίνητο. 
 Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ταχυτήτων για να αλ-
λάξετε την κατεύθυνση κίνησης για να αρχίσετε και 
πάλι τον έλεγχο παρκαρίσματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  Ο έλεγχος του παρκαρίσματος δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί εάν το σύστημα καθορίσει ότι η κίνηση 
στον χώρο στάθμευσης δεν είναι δυνατή λόγω του 
εντοπισμού ενός εμποδίου από τους αισθητήρες 
παρκαρίσματος ή τις κάμερες. 

   (Παράδειγμα) Όταν υπάρχει παρκαρισμένο όχημα  

      1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να σταματή-
σετε το όχημα.  

2.       Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ταχυτήτων για να 
αλλάξετε την κατεύθυνση κίνησης.  

 Όταν ακουμπήσετε το [Resume], ο έλεγχος παρκα-
ρίσματος αρχίζει και πάλι. 

     Λειτουργία εντοπισμού θέσης παρκαρίσματος  
Οι κάμερες και οι αισθητήρες παρκαρίσματος χρη-
σιμοποιούνται για  να εντοπίσουν μία θέση στάθμευ-
σης. Μπορεί να εντοπιστούν πολλαπλές θέσεις 
στάθμευσης. 

 Οι γραμμές του χώρου στάθμευσης αναγνωρίζονται 
με την χρήση των καμερών και εμφανίζονται οι θέ-
σεις στάθμευσης. 

 Μία θέση στάθμευσης δεν εμφανίζεται εάν οι αισθη-
τήρες παρκαρίσματος εντοπίσουν ένα εμπόδιο 
μέσα στον εντοπισμένο χώρο στάθμευσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Εάν οι φακοί της άποψης μπροστά, της πλευρικής 
άποψης ή της κάμερας πίσω είναι βρώμικοι ή 

υπάρχουν σταγόνες νερού ή άλλη ουσία που έχει 
κολλήσει πάνω τους, μπορεί να περιορίζονται οι 
εντοπισμένες θέσεις στάθμευσης. 

   Όταν έχει επιλεγεί παρκάρισμα σε θέση 
στάθμευσης ή παρκάρισμα μπροστά          

(1) Περίπου 2.3 μέτρα (8 ft) 

       (2) Περίπου 2 μέτρα (6 ft) 

       (3) Περίπου 1 μέτρο (3 ft) 

   Μία θέση παρκαρίσματος εντοπίζεται κάτω από τις 
ακόλουθες συνθήκες: 

 ●    Χώροι στάθμευσης πλάτους περίπου 2.3 έως 2.5 
μέτρα (6.5 to 8 ft)(1)   αναγνωρίζονται. 

 ●    Αναγνωρίζονται οι γραμμές του χώρου στάθ-
μευσης που αποτελούνται από μονές γραμμές ή 
γραμμές χώρου με σχήμα U. 

 ●    Αναγνωρίζονται οι γραμμές χώρου στάθμευσης 
με ένα πλάτος περίπου 15 εκατοστών (6 ίντσες). 

 ●    Η αναγνώριση προκύπτει όταν υπάρχουν γραμ-
μές χώρου στάθμευσης που να βρίσκονται μέσα 
σε ακτίνα από το εμπρός άκρο του αυτοκινήτου 
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έως περίπου 2 μέτρα (6 ft) από το πίσω άκρο του 
αυτοκινήτου   (2). 

 ●    Η αναγνώριση προκύπτει όταν ένας χώρος στάθ-
μευσης βρίσκεται περίπου 1 μέτρο (3 ft) από το 
αυτοκίνητο (3)   . 

 ●    Εάν είναι ενεργό το [Detect parallel spaces on 
either side] (εντοπισμός παράλληλων χώρων και 
στις δύο πλευρές), εντοπίζονται οι θέσεις στάθ-
μευσης και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. 

(A)            Κλίμακα εντοπισμού αισθητήρα 

   Μία θέση στάθμευσης δεν εμφανίζεται όταν η ακτί-
να εντοπισμού των μπροστινών αισθητήρων περά-
σει από την θέση στάθμευσης που εντοπίστηκε από 
τις κάμερες και εντοπιστεί ένα εμπόδιο. 

 ∆εν μπορούν να εντοπιστούν τα εμπόδια στους χώ-
ρους στάθμευσης τα οποία βρίσκονται πέρα από 
την ακτίνα εντοπισμού του αισθητήρα. 

   

Όταν έχει επιλεγεί παράλληλο παρκάρισμα          

(1) Περίπου 5 μέτρα (15 ft). 

      (2)  Περίπου 3 μέτρα (10 ft). 

       (3) Περίπου 1 μέτρο (3 ft) 

   Μία θέση παρκαρίσματος εντοπίζεται κάτω από τις 
ακόλουθες συνθήκες: 

 ●    Χώροι στάθμευσης μήκους περίπου 5 έως 6 μέ-
τρα (15 to 18 ft)   (1) αναγνωρίζονται. 

 ●    Αναγνωρίζονται οι γραμμές του χώρου στάθμευ-
σης που αποτελούνται από μονές γραμμές. 

 ●    Αναγνωρίζονται οι γραμμές χώρου στάθμευσης 
με ένα πλάτος περίπου 15 εκατοστών (6 ίντσες). 

 ●    Η αναγνώριση προκύπτει όταν υπάρχουν γραμ-
μές χώρου στάθμευσης που να βρίσκονται μέσα 
σε ακτίνα από την πόρτα του οδηγού έως 3 m 
(10 ft) από το πίσω άκρο του αυτοκινήτου (2)  . 

 ●    Η αναγνώριση προκύπτει όταν ένας χώρος στάθ-
μευσης βρίσκεται περίπου 1 μέτρο (3 ft) από το 
αυτοκίνητο (3)  . 

 ●    Εάν είναι ενεργό το [Detect parallel spaces on 

either side] (εντοπισμός παράλληλων χώρων και 
στις δύο πλευρές), εντοπίζονται οι θέσεις στάθ-
μευσης και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. 

(A)            Κλίμακα εντοπισμού αισθητήρα 

   Μία θέση στάθμευσης δεν εμφανίζεται όταν η ακτί-
να εντοπισμού των μπροστινών αισθητήρων περά-
σει από την θέση στάθμευσης που εντοπίστηκε από 
τις κάμερες και εντοπιστεί ένα εμπόδιο. 

 ∆εν μπορούν να εντοπιστούν τα εμπόδια στους χώ-
ρους στάθμευσης τα οποία βρίσκονται πέρα από 
την ακτίνα εντοπισμού του αισθητήρα. 

 Εάν δεν αναγνωρίζονται οι γραμμές του χώρου 
στάθμευσης, οι αισθητήρες παρκαρίσματος χρησι-
μοποιούνται για να εντοπιστεί ο χώρος στάθμευσης 
με βάση τα γύρω εμπόδια. 

 Ανάλογα με τις θέσεις και τις γωνίες των γύρω 
εμποδίων μπορεί το κουτί καθοδήγησης παρκαρί-
σματος να αποκλίνει. 
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    Παράδειγμα με θέση στάθμευσης πριν το εμπόδιο        Κλίμα-
κα εντοπισμού αισθητήρα 

(A)        Κλίμακα εντοπισμού αισθητήρα 

       Παράδειγμα με θέση στάθμευσης ανάμεσα σε εμπόδια-
        Κλίμακα εντοπισμού αισθητήρα 

(A)        Κλίμακα εντοπισμού αισθητήρα 

         Οι κάμερες και οι αισθητήρες παρκαρίσματος 
(ραντάρ) χρησιμοποιούνται για το 
παρκάρισμα ProPILOT   

Κάμερες
  Χρησιμοποιούνται οι κάμερες της Ευφυούς Οθόνης 
Περιμετρικής Θέασης. 

 Για την συντήρηση δείτε «Οθόνη Περιμετρικής Θέα-
σης (IAVM) «στο κεφάλαιο 4   . 

   Αισθητήρες παρκαρίσματος  
Χρησιμοποιούνται 12 αισθητήρες παρκαρίσματος 
που βρίσκονται μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά. 

 Για την συντήρηση δείτε το «Μπροστά και πίσω αι-
σθητήρες στάθμευσης» στο κεφάλαιο 5   . 

    Προφυλάξεις για το παρκάρισμα ProPILOT     

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ● Ποτέ μην προσπαθήσετε να οδηγήσετε ενώ 
κοιτάζετε μόνο την οθόνη. Υπάρχει κίνδυ-
νος να χτυπήσετε ένα εμπόδιο ή να προκα-
λέσετε ατύχημα.

 ●   Να προσέχετε την κίνηση των αυτοκινήτων 
και των ανθρώπων στην γύρω περιοχή. Η 
υποστήριξη παρκαρίσματος παρέχεται κά-
νοντας δυνατή την χρήση της εντοπισμένης 
πορείας. Προσέχετε τις κινήσεις των άλλων 
αυτοκινήτων, των αυτοκίνητων που σας 
ακολουθούν και των πεζών όταν λειτουργεί 
ο έλεγχος του παρκαρίσματος. 

 ●    Όταν η υποστήριξη του παρκαρίσματος 
ProPILOT δεν χρειάζεται πλέον, τότε απε-
νεργοποιήστε την. Εάν το παρκάρισμα 
ProPILOT παραμένει ενεργοποιημένο, 
υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος. 

 ●   Πριν βγείτε από το αυτοκίνητο ελέγξτε ότι 
έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό χειρό-
φρενο και ότι ο επιλογέας ταχυτήτων είναι 
στην θέση Ρ (παρκάρισμα). 

 ●  Πριν χρησιμοποιήσετε ο παρκάρισμα 
ProPILOT, ελέγξτε κατευθείαν για να βεβαι-
ωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω 
από το αυτοκίνητο για τα κοψίματα του τιμο-
νιού και τις άλλες λειτουργίες παρκαρίσμα-
τος που θα γίνουν. 

 ●    Ανάλογα με τις περιστάσεις, ο θόρυβος από 
το εσωτερικό ή το εξωτερικό του αυτοκινή-
του μπορεί να εμποδίσει τον οδηγό να ακού-
σει τον προειδοποιητικό ήχο. 
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 ●     Χειριστείτε τον διακόπτη των φλας στην δι-
άρκεια του ελέγχου παρκαρίσματος για να 
πληροφορήσετε του γύρω από το αυτοκίνη-
το για την κατεύθυνση κίνησής του. 

 ●   Μην χρησιμοποιείτε το παρκάρισμα 
ProPILOT στις ακόλουθες περιστάσεις: 

 —   Σε μία θέση όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση 
οχημάτων και πεζών. 

 —    Σε μία τοποθεσία όπου απαγορεύεται η στά-
ση και η στάθμευση. 

 —    Σε μία θέση που είναι πολύ στενή για να χω-
ρέσει το αυτοκίνητο. 

 —    Σε μία θέση που το παρκάρισμα δεν είναι 
δυνατόν να γίνει λόγω τρύπας, χαντακιού 
κλπ. 

 —    Σε μία τοποθεσία όπου ο δρόμος είναι στε-
νός. 

 —    Σε απότομη ανηφόρα. 
 —    Σε δρόμο με χαλίκια, βρωμιά ή χωμάτινο. 
 —   Σε επιφάνεια που γλιστράει, όπως είναι το 
χιόνι ή ο πάγος. 

 —     Σε δρόμο που δεν είναι επίπεδος λόγω κλί-
σης, σκαλοπατιών, πεζοδρομίων, αυλακώ-
σεις από τροχούς ή άλλους λόγους. 

 —   Σε δρόμο που έχει λιώσει η άσφαλτος λόγω 
έκθεσης σε υπερβολική ζέστη. 

 —   Σε τοποθεσία όπου έχει τοποθετηθεί θέρ-
μανση του δρόμου (θερμαντήρας για να 
αποτρέψει το πάγωμα της επιφάνειας του 
δρόμου) στην περιοχή στάθμευσης.  

 —  Σε περιοχή μηχανικής στάθμευσης ή τοπο-
θεσία όπου υπάρχουν εμπόδια στους χώ-
ρους στάθμευσης. 

 —   Όταν το αυτοκίνητο είναι υπερφορτωμένο. 
 —    Όταν χρησιμοποιούνται φθαρμένα ελαστικά, 
προσωρινή ρεζέρβα ή αλυσίδες ελαστικών. 

 —    Όταν δεν είναι σωστή η πίεση των ελαστι-
κών. 

 —    Όταν έχει τοποθετηθεί γάντζος ρυμούλκη-
σης ή παρόμοιο στοιχείο. 

 —    Όταν έχει προσαρτηθεί ένα αντικείμενο το 
οποίο παρεμβαίνει στο οπτικό πεδίο της 
κάμερας. 

 —    Όταν είναι δύσκολο να δείτε τις εικόνες της 
κάμερας λόγω βρωμιάς, ηλιακού φωτός, 
σκιών ή για άλλους λόγους. 

 —    Όταν ο εξωτερικός καθρέπτης δεν είναι τε-
λείως ανοικτός. 

 —    Όταν οι κάμερες δεν είναι σωστά τοποθε-
τημένες. 

 —   Όταν ένα στοιχείο είναι τοποθετημένο πάνω 
στον προφυλακτήρα και παρεμβαίνει στην 
απόδοση του αισθητήρα παρκαρίσματος. 

 —   Όταν υπάρχει βούλιαγμα ή άλλη ανωμαλία 
στον προφυλακτήρα. 

 —   Όταν υπάρχει βροχή, χιόνι, λάσπη ή ορισμέ-
να άλλα υλικά που είναι κολλημένα στους 
αισθητήρες παρκαρίσματος. 

 —  Όταν το φορτωμένο αυτοκίνητο είναι σε 
κλίση επειδή μεταφέρει εξαιρετικά βαρύ 
φορτίο ή μεταφέρει φορτίο μόνο στην μία 
πλευρά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 ∆εν μπορούν να εντοπιστούν τα σημεία στάσης 
αυτοκινήτων και υπάρχει η πιθανότητα να μην 
μπορούν να εντοπιστούν τα πεζοδρόμια. Πατή-
στε το πεντάλ του φρένου για να σταματήσετε το 
αυτοκίνητο εάν οι τροχοί φαίνεται να έχουν χτυ-
πήσει σε πεζοδρόμιο ή το αυτοκίνητο φαίνεται 
να έχει περάσει πάνω από στάση αυτοκινήτων. 
Υπάρχει ο κίνδυνος ζημιάς στο αυτοκίνητο. 

          ∆υσλειτουργίες του Παρκαρίσματος ProPILOT  
Εάν υπάρχει μία ανωμαλία στο σύστημα, θα εμφανι-
στεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη, το 
χρώμα της εικόνας ελέγχου Παρκαρίσματος 
ProPILOT   αλλάζει σε πορτοκαλί και το Παρκά-
ρισμα ProPILOT απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν 
εμφανιστεί μία προειδοποίηση ενώ το σύστημα είναι 
σε χρήση, σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή 
τοποθεσία και βάλτε τον διακόπτη παροχής στην 
θέση OFF και μετά πάλι πίσω στην θέση ΟΝ. 

 Εάν δεν είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε το παρκά-
ρισμα ProPILOT αφού κάνετε τα παραπάνω, μπορεί 
να υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα. Αυτό δεν 
παρεμβαίνει στην κανονική οδήγηση. Ωστόσο, το 
σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί από έναν πιστοποιη-
μένο επισκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων NISSAN. 

   Ρυθμίσεις του Παρκαρίσματος ProPILOT
    1. Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην γραμμή 
εκκίνησης. 

   2. Ακουμπήστε [Parking]. 
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3.    Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης. 

  ∆ιαθέσιμα στοιχεία:  
 ●    [Use the last selected parking mode] (χρήση της 
λειτουργίας παρκαρίσματος που είχε επιλεγεί 
τελευταία) 

 Όταν είναι ενεργό αυτό το στοιχείο, η μέθοδος παρ-
καρίσματος που χρησιμοποιήθηκε τελευταία θα επι-
λεγεί και πάλι. 

 Όταν το στοιχείο αυτό είναι ανενεργό, θα επιλεγεί 
το παράλληλο παρκάρισμα. 

 ●    [Detect parallel spaces on either side] (εντοπι-
σμός παράλληλων χώρων και στις δύο πλευρές) 

 Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, θα εντοπιστούν 
οι θέσεις στάθμευσης και στις δύο πλευρές του αυ-
τοκινήτου. 

 Όταν το στοιχείο αυτό είναι ανενεργό, θα εντοπι-
στούν μόνο οι θέσεις στάθμευσης στην πλευρά που 
χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά που χρησιμο-
ποιήθηκε το Παρκάρισμα ProPILOT. 

 Εάν λειτουργήσετε το φλας σε αυτή την κατάσταση, 
θα εντοπιστούν οι χώροι στάθμευσης σε αυτή την 
πλευρά του αυτοκινήτου. 

 ●    [Parking mode] (λειτουργία στάθμευσης) 
 Μπορούν να οριστούν οι μέθοδοι στάθμευσης που 
μπορούν να επιλεγούν στην οθόνη παρκαρίσματος 
ProPILOT. 

 Οι μέθοδοι παρκαρίσματος που είναι ενεργοί επιλέ-
γονται κάθε φορά του ακουμπάτε την εικόνα επιλο-
γής μεθόδου. 

 Οι μέθοδοι παρκαρίσματος που είναι ανενεργοί δεν 

μπορούν να επιλεγούν ακουμπώντας την εικόνα επι-
λογής μεθόδου στάθμευσης. 

       Συνθήκες εντοπισμού και περιορισμοί των 
αισθητήρων παρκαρίσματος   

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα των αισθητήρων παρκαρίσματος 
έχει ορισμένους περιορισμούς. Για λεπτομέρει-
ες δείτε το «Μπροστά και πίσω αισθητήρες 
στάθμευσης» στο κεφάλαιο 5   .  
 ●      Κάτω από συνθήκες όπως οι παρακάτω, τα φρέ-
να μπορεί να εφαρμοστούν ή να μην είναι δυνα-
τόν να γίνει ο σωστός έλεγχος παρκαρίσματος. 

 —     Όταν υπάρχει βροχή, χιόνι, πάγος, βρωμιά ή 
ορισμένα άλλα υλικά που είναι κολλημένα στους 
αισθητήρες παρκαρίσματος. 

 —    Όταν υπάρχει δυνατός θόρυβος στην γύρω πε-
ριοχή. 

 —    Όταν υπάρχει μία μονάδα που παράγει υπερή-
χους στην γύρω περιοχή (συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αισθητήρες). 

 —    Όταν υπάρχει παχύ γρασίδι στην γύρω περιοχή. 

 —    Όταν περνάτε κοντά από κατασκευή με φουσκώ-
ματα ή καταπτώσεις. 

 —    Όταν υπάρχει μία κατασκευή (όπως ένας τοίχος, 
εξοπλισμός πληρωμής διοδίων ή θύρα χώρου 
στάθμευσης) που βρίσκεται κοντά στο πλάι του 
αυτοκινήτου. 

 —    Όταν υπάρχει ένα σκαλοπάτι, αντικείμενο που 

προεξέχει ή κάλυμμα σχάρας στον δρόμο. 

 —    Όταν περνάτε κάτω από μία σημαία που κρέμε-
ται, πλαστική κουρτίνα ή παρόμοιο αντικείμενο. 

 —    Όταν υπάρχουν όγκοι χιονιού γύρω από το αυ-
τοκίνητο. 

      Συνθήκες εντοπισμού και περιορισμοί της 
Οθόνης Περιμετρικής Θέασης   

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευφυής Οθόνη Περιμετρικής Θέασης έχει 
ορισμένους περιορισμούς. Για λεπτομέρειες 
δείτε δείτε «Οθόνη Περιμετρικής Θέασης 
(IAVM) «στο κεφάλαιο 4   .  
 ●      Κάτω από συνθήκες όπως οι παρακάτω, οι κάμε-
ρες της Ευφυούς Οθόνης Περιμετρικής Θέασης 
μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα να εντοπί-
σουν ένα εμπόδιο και / ή την θέση παρκαρίσμα-
τος σωστά. 

 —     Όταν το αυτοκίνητο βραχεί με βροχή ή νερό. 

 —    Όταν το περιβάλλον είναι σκοτεινό, όπως τη νύ-
χτα, όταν είστε σε υπόγειες περιοχές ή σε ένα 
γκαράζ πάνω από το έδαφος. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης δεν εί-
ναι καθαρά ορατές λόγω του κακού καιρού (βρο-
χή, χιόνι, ομίχλη, σκόνη, άμμος ή αμμοθύελλες). 

 —    Όταν οι φακοί της κάμερας είναι θολοί λόγω της 
επαφής με νερό. 

 —    Όταν ισχυρό φως από τον ήλιο ή τα φώτα του 
δρόμου αντανακλούν στον δρόμο. 
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 —    Όταν η επιφάνεια του δρόμου είναι βρεγμένη και 
λάμπει, όπως στην διάρκεια  ή μετά από βροχή ή 
όταν υπάρχουν λακκούβες με νερό στον δρόμο. 

 —    Όταν ο φως του ήλιου λάμπει μέσα στην κάμερα, 
όπως για παράδειγμα το πρωί ή το απόγευμα. 

 —    Όταν οι φακοί της κάμερας είναι βρώμικοι ή 
υπάρχουν σταγόνες νερού κολλημένοι σε αυ-
τούς. 

 —    Όταν ένα αντικείμενο είναι προσαρτημένο και 
παρεμβαίνει στο πεδίο ορατότητας της κάμερας. 

 —    ‘Όταν ισχυρό φως (για παράδειγμα το ηλιοβα-
σίλεμα ή τα φώτα των αντίθετα κινούμενων αυ-
τοκινήτων) μπαίνει μέσα στην μπροστινή κάμερα 

 —    Όταν η στάση οδήγησης του αυτοκινήτου άλλα-
ξε σημαντικά λόγω απότομου φρεναρίσματος ή 
φορτίων’ 

 —    Μία ξαφνική αλλαγή στην ένταση του φωτός (για 
παράδειγμα όταν το αυτοκίνητο μπαίνει ή βγαί-
νει από ένα τούνελ ή μία σκιασμένη περιοχή ή 
υπάρχουν αστραπές) 

 —    Όταν οδηγείτε σε απότομη κατηφόρα ή σε δρό-
μους με κλειστές στροφές 

 —    Άνθρωποι με στάσεις διαφορετικές από το να 
στέκονται όρθιοι ή να περπατάνε, όπως να γέρ-
νουν μπροστά κλπ. 

 —    Άνθρωποι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. 

 —    Άνθρωποι που σπρώχνουν καρότσια σούπερ 
μάρκετ, καροτσάκια παιδικών κλπ. 

 —    Άνθρωποι με ρούχα όπως αδιάβροχα ή φορέμα-
τα που τα περιγράμματα είναι αδιευκρίνιστα. 

 —    Άνθρωποι που έχουν μία ομπρέλα ή μεγάλη 
τσάντα και έχουν ένα μέρος του σώματός τους 
κρυμμένο. 

 —    Το προφίλ ενός πεζού δεν αναγνωρίζεται επειδή 
έχει μεγάλη αποσκευή ή φοράει ένα ρούχο ίδιου 
χρώματος που με το υπόβαθρο. 

     Παρκάρισμα ProPILOT συνθήκες εντοπισμού 
και περιορισμοί   

 ● Κάτω από συνθήκες όπως οι παρακάτω, τα φρέ-
να μπορεί να εφαρμοστούν ή να μην είναι δυνα-
τόν να γίνει ο σωστός έλεγχος παρκαρίσματος. 

 —     Όταν υπάρχει βροχή, χιόνι, πάγος, βρωμιά ή 
ορισμένα άλλα υλικά που είναι κολλημένα στους 
αισθητήρες παρκαρίσματος. 

 —    Όταν υπάρχει δυνατός θόρυβος στην γύρω πε-
ριοχή. 

 —    Όταν υπάρχει μία μονάδα που παράγει υπερή-
χους στην γύρω περιοχή (συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αισθητήρες). 

 —    Όταν υπάρχει παχύ γρασίδι στην γύρω περιοχή. 

 —    Όταν περνάτε κοντά από κατασκευή με φουσκώ-
ματα ή καταπτώσεις. 

 —    Όταν υπάρχει μία κατασκευή (όπως ένας τοίχος, 
εξοπλισμός πληρωμής διοδίων ή θύρα χώρου 
στάθμευσης) που βρίσκεται κοντά στο πλάι του 
αυτοκινήτου. 

 —    Όταν υπάρχει ένα σκαλοπάτι, αντικείμενο που 
προεξέχει ή κάλυμμα σχάρας στον δρόμο. 

 —    Όταν περνάτε κάτω από μία σημαία που κρέμε-
ται, πλαστική κουρτίνα ή παρόμοιο αντικείμενο. 

 —    Όταν υπάρχουν όγκοι χιονιού γύρω από το αυ-
τοκίνητο. 

 ●     Το σύστημα μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά 
κάτω από την ακόλουθη συνθήκη. 

 —     Όταν το αυτοκίνητο δεν είναι εξοπλισμένο με τα 
εργοστασιακά ελαστικά. 

 ●     Κάτω από συνθήκες όπως οι παρακάτω, μπορεί 
να μην είναι δυνατόν να γίνει σωστός έλεγχος 
παρκαρίσματος στην θέση που θέλετε. Εάν 
απαιτείται, μετακινήστε το αυτοκίνητο σε μία πιο 
κατάλληλη θέση. 

 —     Όταν η επιφάνεια του δρόμου δεν είναι επίπεδη. 

 —    Όταν το αυτοκίνητο είναι σε κλίση επειδή μετα-
φέρει εξαιρετικά βαρύ φορτίο ή μεταφέρει φορ-
τίο μόνο στην μία πλευρά. 

 ●     Κάτω από συνθήκες όπως οι παρακάτω, μπορεί 
να είναι αδύνατον ή δύσκολο να εντοπίσετε μία 
θέση στάθμευσης. 

 —     Όταν το αυτοκίνητο είναι πολύ κοντά στον χώρο 
στάθμευσης. 

 —    Σε χώρο στάθμευσης χωρίς διαγράμμιση των θέ-
σεων όπου οι θέσεις δημιουργούνται με σκοινί, 
τάκους ή άλλα μέσα. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης δεν 
είναι καθαρά ορατές λόγω ξεθωριάσματος ή 
βρωμιάς. 

 —    Όταν η αντίθεση ανάμεσα στον δρόμο και τις 
γραμμές του χώρου στάθμευσης είναι χαμηλή. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης πάνω  
στον δρόμο είναι κίτρινες ή κάποιο άλλο χρώμα-
τος που εκτός από λευκό. 
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 —    Όταν ο χώρος στάθμευσης είναι εξαιρετικά στε-
νός ή φαρδύς. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης είναι 
εξαιρετικά κοντές. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης είναι 
εξαιρετικά στενές ή φαρδιές. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης δεν εί-
ναι παράλληλες στην εικόνα της κάμερας λόγω 
της κλίσης του χώρου στάθμευσης ή για κάποιο 
άλλο λόγο. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης συν-
δέονται με διαγώνιες γραμμές ή άλλα σημάδια. 

 —    Όταν η σκιά του αυτοκινήτου, η σκιά των δέ-
ντρων ή άλλες σκιές είναι πάνω στις γραμμές 
του χώρου στάθμευσης. 

 —    Όταν υπάρχει ένα διπλανό αυτοκίνητο ή κάποιο 
άλλο εμπόδιο πάνω στις γραμμές του χώρου 
παρκαρίσματος. 

 —    Όταν υπάρχει ένα εμπόδιο μέσα στον χώρο 
στάθμευσης. 

 —    Όταν το περιβάλλον είναι σκοτεινό, όπως τη νύ-
χτα, όταν είστε σε υπόγειες περιοχές ή σε ένα 
γκαράζ πάνω από το έδαφος. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης δεν εί-
ναι καθαρά ορατές λόγω του κακού καιρού (βρο-
χή, χιόνι, ομίχλη, σκόνη, άμμος ή αμμοθύελλες). 

 —    Όταν οι φακοί της κάμερας είναι θολοί λόγω της 
επαφής με νερό. 

 —    Όταν ο ήλιος ή τα φώτα του δρόμου αντανα-
κλούν πάνω στον δρόμο. 

 —    Όταν ισχυρό φως από τον ήλιο ή τα φώτα του 
δρόμου αντανακλούν στον δρόμο. 

 —    Όταν η επιφάνεια του δρόμου είναι βρεγμένη και 
λάμπει, όπως στην διάρκεια  ή μετά από βροχή ή 
όταν υπάρχουν λακκούβες με νερό στον δρόμο. 

 —    Όταν ο φως του ήλιου λάμπει μέσα στην κάμερα, 
όπως για παράδειγμα το πρωί ή το απόγευμα. 

 —    Όταν οι φακοί της κάμερας είναι βρώμικοι ή 
υπάρχουν σταγόνες νερού κολλημένοι σε αυ-
τούς. 

 —    Όταν ένα αντικείμενο είναι προσαρτημένο και 
παρεμβαίνει στο πεδίο ορατότητας της κάμερας. 

 —    Όταν υπάρχει ένα σκαλοπάτι, αυλάκι, μπογιά 
του δρόμου, ξαναβαμμένη γραμμή ή παρόμοιο 
στοιχείο. 

 —    Όταν υπάρχει συσσωρευμένο χιόνι ή υλικά που 
λιώνουν το χιόνι. 

 —    Όταν η περιοχή στάθμευσης είναι καλυμμένη με 
πέτρες ή πρασινάδα. 

 —    Όταν υπάρχει μία εικόνα μοτίβου θορύβου στον 
χώρο παρκαρίσματος στην οθόνη. 

 —    Όταν γράμματα ή άλλοι χαρακτήρες είναι ζω-
γραφισμένοι στον χώρο στάθμευσης. 

 —    Όταν το χρώμα του δρόμου και η φωτεινότητα 
δεν είναι ομοιόμορφα. 

 —    Όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κλίση 
σε σχέση με τον χώρο στάθμευσης. 

 —    Όταν ο δρόμος είναι στενός. 

 —    Όταν υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά από το αυ-
τοκίνητο. 

 —    Όταν υπάρχει βροχή, χιόνι, πάγος, βρωμιά ή 
ορισμένα άλλα υλικά που είναι κολλημένα στους 
αισθητήρες παρκαρίσματος. 

 —    Όταν υπάρχει δυνατός θόρυβος στην γύρω πε-
ριοχή. 

 —    Όταν υπάρχει μία μονάδα που παράγει υπερή-
χους στην γύρω περιοχή (συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αισθητήρες). 

 —    Όταν υπάρχει παχύ γρασίδι στην γύρω περιοχή. 

 —    Όταν υπάρχει ένα σκαλοπάτι, αντικείμενο που 
προεξέχει ή κάλυμμα σχάρας στον δρόμο. 

 —    Όταν υπάρχουν όγκοι χιονιού γύρω από το αυ-
τοκίνητο. 

 ●     Κάτω από συνθήκες όπως οι ακόλουθες, η θέση 
στάθμευσης μπορεί να μην εντοπιστεί στην σω-
στή τοποθεσία. 

 —     Όταν υπάρχει φως που μοιάζει με τις γραμμές 
του χώρου στάθμευσης, η αντανάκλαση ενός 
κτηρίου ή άλλο αντικείμενο, ένα σκαλοπάτι, αυ-
λάκι, μπογιά στον δρόμο, ξαναβαμμένη γραμμή 
ή παρόμοια στοιχεία. 

 —    Όταν υπάρχουν σημάδια από έργα στον δρόμο, 
γράμματα πάνω στον δρόμο, λακκούβες ή άλλα 
εμπόδια. 

 —    Όταν η επιφάνεια του δρόμου είναι βρεγμένη και 
λάμπει, όπως στην διάρκεια  ή μετά από βροχή ή 
όταν υπάρχουν λακκούβες με νερό στον δρόμο. 

 —    Όταν το χρώμα του δρόμου και η φωτεινότητα 
δεν είναι ομοιόμορφα. 

 —    Όταν ο χώρος στάθμευσης είναι σε έδαφος με 
κλίση. 
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 —    Όταν το πλευρικό σκαλοπάτι του αυτοκινήτου ή 
η σκιά είναι στην γραμμή του χώρου στάθμευ-
σης. 

 —    Όταν οι γραμμές του χώρου στάθμευσης δεν 
είναι καθαρά ορατές λόγω ξεθωριάσματος ή 
βρωμιάς. 

 —    Όταν το σύστημα επηρεάζεται από τις σκιές των 
αυτοκινήτων ή των δέντρων. 

 ●    Όταν το αυτοκίνητο δεν είναι εξοπλισμένο με 
τα εργοστασιακά ελαστικά ο σωστός έλεγχος 
παρκαρίσματος στην καθορισμένη θέση μπο-
ρεί να μην είναι δυνατόν να γίνει. Συνιστάται να 
επισκεφθείτε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων NISSAN όταν αλλάζετε 
σε χειμερινά ελαστικά. 
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (όπου υπάρχει)

Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης ηχεί έναν 
τόνο για να πληροφορήσει τον οδηγό για εμπόδια 
γύρω από το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας αισθητή-
ρες που βρίσκονται στον μπροστινό και τον πίσω 
προφυλακτήρα.

Όταν το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης εί-
ναι ενεργό, η άποψη των αισθητήρων στάθμευσης 
θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη πληροφοριών 
του αυτοκινήτου.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για ότι 
περιβάλλει την διαδρομή στον χώρο στάθ-
μευσης και / ή ο ίδιος ο χώρος στάθμευσης 
δεν είναι ελεύθερος από εμπόδια σταματή-
στε αμέσως το αυτοκίνητο και ελέγξτε.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
παρέχει ευκολία αλλά δεν υποκαθιστά το σω-
στό παρκάρισμα. Ο οδηγός είναι πάντα 
υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά το παρκά-
ρισμα και για άλλες μανούβρες. Να κοιτάτε 
πάντα πίσω και να ελέγχετε εάν είναι ασφα-
λές να παρκάρετε πριν προχωρήσετε.

• ∆ιαβάστε και κατανοήστε τους περιορισμούς 
του συστήματος των αισθητήρων στάθμευ-
σης που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο. Τα 
χρώματα της ένδειξης του γωνιακού αισθη-
τήρα και οι γραμμές καθοδήγησης πορείας 
μπροστά (όπου υπάρχει) / πίσω, δείχνουν 
διαφορετικές αποστάσεις από το αντικείμε-
νο. Ο άστατος καιρός ή πηγές υπερήχων 
όπως είναι το αυτόματο πλυντήριο αυτοκινή-
των, τα αερόφρενα ενός φορτηγού ή το τρυ-
πάνι αέρος μπορεί να επηρεάσουν την λει-
τουργία του συστήματος. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει μειωμένη απόδοση ή εσφαλμέ-
νη ενεργοποίηση.

• Μπορεί επίσης να εντοπίζονται και ορισμέ-
νοι τύποι πεζοδρομίων.

• Η λειτουργία αυτή είναι σχεδιασμένη για να 
προσφέρει βοήθεια στον οδηγό ώστε να 
εντοπίζει μεγάλα στατικά αντικείμενα ώστε 
να αποφύγει να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο. 
Το σύστημα αυτό δεν είναι σχεδιασμένο για 
την αποφυγή επαφής με μικρά ή κινούμενα 
αντικείμενα. Να κινήστε πάντα αργά.

• Το σύστημα δεν θα ανιχνεύσει μικρά αντι-
κείμενα κάτω από τον προφυλακτήρα και 
μπορεί να μην ανιχνεύσει και αντικείμενα 
κοντά στον προφυλακτήρα ή πάνω στο έδα-
φος.

• Το σύστημα απενεργοποιείται σε ταχύτητες 
πάνω από τα 12 χλμ/ώρα (7,5 ΜΡΗ). Ενερ-
γοποιείται και πάλι κάτω από τα 10 χλμ/ώρα 
(6 ΜΡΗ).

• Το σύστημα αυτό προορίζεται για βοήθεια 
στο παρκάρισμα και πρέπει να χρησιμοποι-
είται σε συνάρτηση με τους καθρέπτες.

• Το σύστημα μπορεί να μην ανιχνεύσει τα 
παρακάτω αντικείμενα.

• Αφράτα αντικείμενα όπως χιόνι, πανί, βαμ-
βάκι, υαλοβάμβακας κλπ.

• Λεπτά αντικείμενα όπως σκοινί, καλώδιο, 
αλυσίδα κλπ.

• Σφηνοειδή αντικείμενα.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(1) Κεντρικοί αισθητήρες παρκαρίσματος

(2) Γωνιακοί αισθητήρες παρκαρίσματος

(3) Πλευρικοί αισθητήρες παρκαρίσματος

Το σύστημα πληροφορεί με έναν οπτικό και ηχητικό 
συναγερμό για:

•  Εμπόδια μπροστά όταν το σύστημα ελέγχου αλ-
λαγήςταχυτήτων είναι στην θέση D (οδήγηση) 

•  Εμπόδια μπροστά και πίσω όταν το σύστημα 
ελέγχου αλλαγήςταχυτήτων είναι στην θέση R 
(όπισθεν) 

Πώς το σύστημα ειδοποιεί για εμπόδια:

 Το σύστημα απενεργοποιείται σε ταχύτητες πάνω 
από τα 12 χλμ/ώρα (7,5 ΜΡΗ). Ενεργοποιείται και 
πάλι κάτω από τα 10 χλμ/ώρα (6 ΜΡΗ). 

 Ο διακεκομμένος τόνος θα σταματήσει μετά από 
αρκετά δευτερόλεπτα όταν το εμπόδιο καθορίζεται 
μόνο από τον γωνιακό αισθητήρα. Ο τόνος θα στα-
ματήσει όταν το εμπόδιο απομακρυνθεί από το αυ-
τοκίνητο. 

WAF0538XZ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Εάν το αυτοκίνητό σας έχει πάθει ζημιά στην 
επιφάνεια του προφυλακτήρα, αφήνοντας 
τον προφυλακτήρα στραβό ή λυγισμένο μπο-
ρεί να αλλάξει η ζώνη ανίχνευσης προκαλώ-
ντας ανακριβείς μετρήσεις των εμποδίων και 
λάθος συναγερμούς.

• Ο υπερβολικός θόρυβος (προερχόμενος από 
το ηχοσύστημα ή από ένα ανοικτό παράθυ-
ρο) θα παρεμβληθεί με τον ήχο των αισθητή-
ρων που μπορεί να μην ακουστεί.

• Σε ορισμένες συνθήκες (π.χ. μετά το πλύσιμο 
του αυτοκινήτου ή μετά από βροχή), μπορεί 
να συγκεντρωθεί νερό γύρω από τους αισθη-
τήρες μειώνοντας την απόδοσή τους ή προ-
καλώντας εσφαλμένη ενεργοποίηση του συ-
στήματος. Το νερό αυτό θα στραγγίξει αυτό-
ματα ενώ οδηγείτε, επαναφέροντας την από-
δοση του συστήματος πίσω στο κανονικό.

• ∆ιατηρήστε την επιφάνεια των αισθητήρων 
(που βρίσκονται στην επιφάνεια του μπρο-
στινού και του πίσω προφυλακτήρα) ελεύθε-
ρη από χιόνι, πάγο ή βρωμιά. Μην γρατζουνί-
σετε την επιφάνεια των αισθητήρων όταν 
καθαρίζετε. Εάν οι αισθητήρες είναι καλυμ-
μένοι θα μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους.
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 Όταν εντοπίζεται το αντικείμενο, η ένδειξη (πράσι-
νο) εμφανίζεται και αναβοσβήνει και ο τόνος ηχεί 
κατά διαστήματα. Όταν το αυτοκίνητο κινηθεί πιο 
κοντά στο αντικείμενο, το χρώμα της ένδειξης γίνε-
ται κίτρινο και ο ρυθμός που αναβοσβήνει η ένδειξη 
αυξάνεται.  Όταν το αυτοκίνητο είναι πολύ κοντά 
στο αντικείμενο, η ένδειξη σταματάει να αναβοσβή-
νει και γίνεται κόκκινη ενώ ο τόνος ηχεί συνεχόμε-
να. .

Παράδειγμα

Όταν το αυτοκίνητο κινηθεί πιο κοντά σε ένα εμπό-
διο, η ένδειξη του αισθητήρα Στάθμευσης (εντοπι-
σμένη περιοχή) εμφανίζεται στην οθόνη πληροφο-
ριών του αυτοκινήτου.

Παράδειγμα

Η ένδειξη του αισθητήρα Στάθμευσης εμφανίζεται 
επίσης και στην άποψη της κάμερας στην κεντρική 
οθόνη.NSD1151

NSD1152
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

     Όταν το σύστημα ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων εί-
ναι στην R (όπισθεν) και εμφανίζεται η οθόνη 
[Parking Aids] στην οθόνη πληροφοριών αυτοκι-
νήτου, το σύστημα των αισθητήρων παρκαρίσμα-
τος μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά πατώ-
ντας το κουμπί <ΟΚ> στο τιμόνι. 

 Το σύστημα θα παραμείνει απενεργοποιημένο έως 
ότου το σύστημα ελέγχου αλλαγής να αλλάξει στην 
θέση Ν (νεκρά) ή Ρ (παρκάρισμα) ή η ταχύτητα του 
αυτοκινήτου να υπερβεί τα 12 χλμ/ώρα (7,5 ΜΡΗ). 

Κάντε τα ακόλουθα βήματα για να ορίσετε την λει-
τουργία των αισθητήρων στάθμευσης.

1. Πατήστε το κουμπί   έως ότου εμφανι-
στεί [Settings] στην οθόνη πληροφοριών αυτοκι-
νήτου και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης. Χρη-
σιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε 
[Driver Assistance]. Μετά πατήστε το κουμπί 
κύλισης.

2. Επιλέξτε [Parking Aids] και πατήστε το κουμπί 
κύλισης.

(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

   Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάλετε 
τον διακόπτη παροχής στο ΟΝ και το σύστημα 
ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων στην θέση D (οδήγη-
ση) ή R (όπισθεν). 

WAF0412X

NSD1071

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
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3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να πλοη-
γηθείτε στο μενού και να επιλέξετε ή να αλλάξε-
τε ένα στοιχείο:

• [Moving Object] (κινούμενο αντικείμενο)

- Ανοίγει και κλείνει τον Εντοπισμό Κινούμενου 
Αντικειμένου (MOD). ∆είτε το «Εντοπισμός 
Κινούμενου Αντικειμένου (MOD)» στο κεφά-
λαιο «4. Οθόνη ενδείξεων, καλοριφέρ, air 
conditioner και ηχοσύστημα».

• [Display] (οθόνη):

- Εμφανίζει την οθόνη του αισθητήρα Στάθ-
μευσης στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινή-
του όταν το σύστημα ενεργοποιείται.

• [Front] (αισθητήρας μπροστά)

- Ανοίγει ή κλείνει τους αισθητήρες μπροστά.

• [Rear] (αισθητήρας πίσω)

- Ανοίγει ή κλείνει τους αισθητήρες πίσω.

• [Side] (πλευρικός αισθητήρας)

- Ανοίγει ή κλείνει τους πλευρικούς αισθητή-
ρες

• [Distance] (απόσταση)

- Αλλάζει την απόσταση εντοπισμού των αι-
σθητήρων Στάθμευσης σε [Far] (μακρινή), 
[Medium] (μέση) ή [Near] (κοντινή)

• [Volume] (ένταση ήχου)

- Αλλάζει την ένταση του ήχου του τόνου σε 
[High] (υψηλή), [Medium] (μεσαία) ή [Low] 
(χαμηλή)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται περιορισμοί του συστή-
ματος των αισθητήρων Στάθμευσης. Εάν δεν χει-
ριστείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με αυτούς τους 
περιορισμούς του συστήματος θα μπορούσε να 
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
• ∆ιαβάστε και κατανοήστε τους περιορι-
σμούς του συστήματος των αισθητήρων 
Στάθμευσης που περιέχονται σε αυτό το κε-
φάλαιο. Ο κακός καιρός μπορεί να επηρεά-
σει την λειτουργία του συστήματος, αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει μειωμένη απόδοση 
ή λάθος ενεργοποίηση.

•   Το σύστημα απενεργοποιείται σε ταχύτητες 
πάνω από τα 12 χλμ/ώρα. Ενεργοποιείται 
και πάλι κάτω από τα 10 χλμ/ώρα.

• Ο άστατος καιρός ή οι πηγές υπερήχων, 
όπως ένα αυτόματο πλυστικό μηχάνημα, τα 
αερόφρενα ενός φορτηγού ή ένα κομπρε-
σέρ μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία 
του συστήματος των αισθητήρων στάθμευ-
σης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μειωμένη 
απόδοση ή λάθος ενεργοποίηση.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
δεν είναι σχεδιασμένο να αποτρέπει την 
επαφή με μικρά ή κινούμενα αντικείμενα. 
Να κινήστε πάντα αργά. Το σύστημα δεν θα 
εντοπίσει μικρά αντικείμενα κάτω από τον 
προφυλακτήρα ή πάνω στο έδαφος.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί να μην εντοπίσει τα ακόλουθα αντι-
κείμενα: αφράτα αντικείμενα όπως χιόνι, πα-
νιά, βαμβάκι, υαλοβάμβακας κλπ, λεπτά αντι-
κείμενα όπως σχοινί, καλώδιο και αλυσίδα 
κλπ, ή αντικείμενα σε σχήμα σφήνας, αντικεί-
μενα με μπερδεμένο σχήμα ή πολλαπλά αντι-
κείμενα που είναι κοντά το ένα στο άλλο.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί να μην εντοπίσουν αντικείμενα σε 
ταχύτητες πάνω από τα 5 χλμ/ώρα και μπο-
ρεί να μην εντοπίσουν συγκεκριμένα γωνιώ-
δη αντικείμενα ή κινούμενα αντικείμενα.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί να μην εντοπίσει τα ακόλουθα αντι-
κείμενα:
- Πεζούς που πλησιάζουν το αυτοκίνητο 
από το πλάι.

- Αντικείμενα που βρίσκονται δίπλα στο 
αυτοκίνητο.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί να μην λειτουργήσει στις ακόλουθες 
συνθήκες:
- Όταν βροχή, χιόνι, πάγος, βρωμιά κλπ 
κολλήσει στους αισθητήρες στάθμευ-
σης.

- Όταν ένας δυνατός ήχος ακούγεται στην 
περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο.

- Όταν η επιφάνεια του εμποδίου είναι δι-
αγώνια προς το μπροστά και το πίσω μέ-
ρος του αυτοκινήτου.
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- Όταν ένας αισθητήρας στάθμευσης ή η 
περιοχή γύρω από τον αισθητήρα είναι 
εξαιρετικά ζεστή ή κρύα.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί κατά λάθος να λειτουργήσει στις 
ακόλουθες συνθήκες:
- Όταν υπάρχει ψηλό γρασίδι στην περιο-
χή γύρω από το αυτοκίνητο.

- Όταν υπάρχει μία κατασκευή (για παρά-
δειγμα ένας τοίχος, εξοπλισμός διοδίων, 
στενό τούνελ ή μπάρα γκαράζ) κοντά 
στο πλευρικό τμήμα του αυτοκινήτου.

- Όταν υπάρχουν σαμαράκια, προεξοχές 
ή καλύμματα φρεατίων πάνω στην επι-
φάνεια του δρόμου.

- Όταν το αυτοκίνητο κινείται μέσα από 
σημαίες ή κουρτίνα.

- Όταν υπάρχει συσσώρευση χιονιού ή 
πάγου πίσω από το αυτοκίνητο.

- Όταν οδηγείτε σε έδαφος με απότομη 
κλίση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
Όταν εντοπιστεί μπλοκάρισμα των αισθητήρων 
στάθμευσης, το σύστημα απενεργοποιείται αυτό-
ματα.

Το σύστημα δεν είναι διαθέσιμο έως ότου να σταμα-
τήσουν να υπάρχουν οι συνθήκες μπλοκαρίσματος.

Οι αισθητήρες στάθμευσης μπορεί να μπλοκαρι-
στούν από προσωρινές εξωτερικές συνθήκες όπως 

νερό που εκτινάσσεται, πάχνη ή ομίχλη. Οι συνθή-
κες μπλοκαρίσματος μπορούν επίσης να προκλη-
θούν από αντικείμενα όπως είναι ο πάγος ή η βρω-
μιά που εμποδίζει τους αισθητήρες.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι παραπάνω συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον, 
το σύστημα θα επανέλθει αυτόματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όπου υπάρχει

Όπου υπάρχει

Οι αισθητήρες στάθμευσης (Α) και (Β) βρίσκονται 
στον μπροστινό και τον πίσω προφυλακτήρα.
• Να διατηρείτε πάντα την περιοχή κοντά στους 
αισθητήρες καθαρή.

• Εάν οι αισθητήρες στάθμευσης είναι βρώμικοι, 
σκουπίστε τους με ένα μαλακό πανί ενώ θα εί-
στε πολύ προσεκτικοί να μην τους κάνετε ζημιά.

• Οι αισθητήρες στάθμευσης μπορεί να μπλοκαρι-
στούν από προσωρινές εξωτερικές συνθήκες 
όπως νερό που εκτινάσσεται, πάχνη ή ομίχλη. Οι 
συνθήκες μπλοκαρίσματος μπορούν επίσης να 
προκληθούν από αντικείμενα όπως είναι ο πά-
γος ή η βρωμιά που εμποδίζει τους αισθητήρες. 
Ελέγξτε και αφαιρέστε τα αντικείμενα που εμπο-
δίζουν την περιοχή γύρω από τους αισθητήρες.

• Μην εκθέτετε την περιοχή γύρω από τους αι-
σθητήρες στάθμευσης σε δυνατή σύγκρουση. 
Επίσης μην αφαιρείτε και μην αποσυναρμολο-
γείτε τους αισθητήρες. Εάν οι αισθητήρες στάθ-
μευσης και οι περιφερειακές περιοχές έχουν 
παραμορφωθεί σε ατύχημα κλπ. Ζητήστε τον 
έλεγχο των αισθητήρων από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφα-
νές υλικό) ή αξεσουάρ και μην προσθέτετε πρό-
σθετο χρώμα κοντά πάνω στους αισθητήρες 
στάθμευσης και στην γύρω από αυτούς περιο-
χές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
ή ακατάλληλη λειτουργία.

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας 
πλυστικό υψηλής πίεσης, μην εφαρμόζετε την 
πίεση του πλυστικού κατευθείαν πάνω στους αι-

NSD1012
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σθητήρες στάθμευσης. Αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει δυσλειτουργία στους αισθητήρες.

Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης ηχεί έναν 
τόνο για να πληροφορήσει τον οδηγό για εμπόδια 
κοντά στον πίσω προφυλακτήρα.

Όταν το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης εί-
ναι ενεργό, η άποψη των αισθητήρων στάθμευσης 
θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη πληροφοριών 
του αυτοκινήτου.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
παρέχει ευκολία αλλά δεν υποκαθιστά το σω-
στό παρκάρισμα. 

• Ο οδηγός είναι πάντα υπεύθυνος για την 
ασφάλεια κατά το παρκάρισμα και για άλλες 
μανούβρες. Να κοιτάτε πάντα πίσω και να 
ελέγχετε εάν είναι ασφαλές να παρκάρετε 
πριν προχωρήσετε.

• ∆ιαβάστε και κατανοήστε τους περιορισμούς 
του συστήματος των αισθητήρων στάθμευ-
σης που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο. Τα 
χρώματα της ένδειξης του αισθητήρα πίσω, 

δείχνουν διαφορετικές αποστάσεις από το 
αντικείμενο. 

• Ο άστατος καιρός ή πηγές υπερήχων όπως 
είναι το αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, τα 
αερόφρενα ενός φορτηγού ή το τρυπάνι αέ-
ρος μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία 
του συστήματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβά-
νει μειωμένη απόδοση ή εσφαλμένη ενεργο-
ποίηση.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης εί-
ναι σχεδιασμένο για να προσφέρει βοήθεια 
στον οδηγό ώστε να εντοπίζει μεγάλα στατι-
κά αντικείμενα ώστε να αποφύγει να κάνει 
ζημιά στο αυτοκίνητο.

• Το σύστημα αυτό δεν είναι σχεδιασμένο για 
την αποφυγή επαφής με μικρά ή κινούμενα 
αντικείμενα. Να κινήστε πάντα αργά. Το σύ-
στημα δεν θα ανιχνεύσει μικρά αντικείμενα 
κάτω από τον προφυλακτήρα και μπορεί να 
μην ανιχνεύσει και αντικείμενα κοντά στον 
προφυλακτήρα ή πάνω στο έδαφος.

• Το σύστημα μπορεί να μην ανιχνεύσει τα 
εξής αντικείμενα: αφράτα αντικείμενα όπως 
χιόνι, πανί, βαμβάκι, υαλοβάμβακας κλπ., λε-
πτά αντικείμενα όπως σκοινί, καλώδιο, αλυ-
σίδα κλπ., σφηνοειδή αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ο υπερβολικός θόρυβος (προερχόμενος από 
το ηχοσύστημα ή από ένα ανοικτό παράθυ-
ρο) θα παρεμβληθεί με τον ήχο των αισθητή-
ρων που μπορεί να μην ακουστεί.

NSD1134
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• ∆ιατηρήστε την επιφάνεια των αισθητήρων 
(που βρίσκονται στην επιφάνεια του πίσω 
προφυλακτήρα) ελεύθερη από χιόνι, πάγο ή 
βρωμιά. Μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια 
των αισθητήρων όταν καθαρίζετε. Εάν οι αι-
σθητήρες είναι καλυμμένοι θα μειωθεί η απο-
τελεσματικότητά τους.

• Εάν το αυτοκίνητό σας έχει πάθει ζημιά στην 
επιφάνεια του προφυλακτήρα, αφήνοντας 
τον προφυλακτήρα στραβό ή λυγισμένο μπο-
ρεί να αλλάξει η ζώνη ανίχνευσης προκαλώ-
ντας ανακριβείς μετρήσεις των εμποδίων και 
λάθος συναγερμούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύστημα πληροφορεί με οπτικές και ηχητικές 
ειδοποιήσεις για εμπόδια στο πίσω μέρος του αυτο-
κινήτου, όταν το σαζμάν είναι στην R (όπισθεν).
Το σύστημα του αισθητήρα παρκαρίσματος απε-
νεργοποιείται σε ταχύτητες πάνω από τα 12 χλμ/
ώρα (7.5 MPH). Ενεργοποιείται και πάλι κάτω από 
τα 10 χλμ/ώρα (6 ΜΡΗ).
Ο διακεκομμένος τόνος θα σταματήσει μετά από 
μερικά δευτερόλεπτα, όταν το εμπόδιο έχει ανα-
γνωριστεί μόνο με τον γωνιακό αισθητήρα. Ο τόνος 
θα σταματήσει όταν το εμπόδιο απομακρυνθεί από 
το αυτοκίνητο.
Όταν εντοπιστεί το αντικείμενο, το ενδεικτικό (πρά-
σινο) εμφανίζεται και αναβοσβήνει και ο τόνος ηχεί 
διακεκομμένα. Όταν το αυτοκίνητο κινηθεί πιο κο-
ντά στο αντικείμενο, το χρώμα της ένδειξης γίνεται 
κίτρινο και ο ρυθμός που αναβοσβήνει η ένδειξη 
αυξάνεται. Όταν το αυτοκίνητο είναι πολύ κοντά 

στο αντικείμενο, η ένδειξη σταματάει να αναβοσβή-
νει και γίνεται κόκκινη ενώ ο τόνος ηχεί συνεχόμενα.

Παράδειγμα

Όταν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου αυτοκίνητο κι-
νηθεί πιο κοντά σε ένα εμπόδιο, η ένδειξη του αισθη-
τήρα στάθμευσης (εντοπισμένη περιοχή) εμφανίζε-
ται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Παράδειγμα

Η ένδειξη του αισθητήρα στάθμευσης εμφανίζεται 
επίσης και στην άποψη της κάμερας στην κεντρική 
οθόνη.

WAF0434XZ

WAF0431XZ
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(1) Χειριστήρια στο τιμόνι (αριστερή πλευρά)

(2) Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου

   Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάλετε 
τον διακόπτη παροχής στο ΟΝ και το σύστημα 
ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων στην θέση D (οδήγη-
ση) ή R (όπισθεν). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

     Όταν το σύστημα ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων εί-
ναι στην R (όπισθεν) και εμφανίζεται η οθόνη 
[Parking Aids] στην οθόνη πληροφοριών αυτοκι-
νήτου, το σύστημα των αισθητήρων παρκαρίσμα-
τος μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά πατώ-
ντας το κουμπί <ΟΚ> στο τιμόνι. 
Το σύστημα θα παραμείνει απενεργοποιημένο έως 
ότου το σύστημα ελέγχου αλλαγής να αλλάξει στην 
θέση Ν (νεκρά) ή Ρ (παρκάρισμα) ή η ταχύτητα του 
αυτοκινήτου να υπερβεί τα 12 χλμ/ώρα (7,5 ΜΡΗ).

Κάντε τα ακόλουθα βήματα για να ορίσετε την λει-
τουργία των αισθητήρων στάθμευσης.

1. Πατήστε το κουμπί   έως ότου εμφανι-
στεί [Settings] στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινή-
του και μετά πατήστε το κουμπί κύλισης. Χρησιμο-
ποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέξετε [Driver 
Assistance]. Μετά πατήστε το κουμπί κύλισης.

2. Επιλέξτε [Parking Aids] και πατήστε το κουμπί 
κύλισης.

3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να πλοη-

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

WAF0412X
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γηθείτε στο μενού και να επιλέξετε ή να αλλάξε-
τε ένα στοιχείο:

• [Moving Object] (κινούμενο αντικείμενο)
- Ανοίγει και κλείνει τον Εντοπισμό Κινούμενου 
Αντικειμένου (MOD). ∆είτε το «Εντοπισμός 
Κινούμενου Αντικειμένου (MOD)» στο κεφά-
λαιο «4. Οθόνη ενδείξεων, καλοριφέρ, air 
conditioner και ηχοσύστημα».

• [Rear] (αισθητήρας πίσω)
- Ανοίγει ή κλείνει τους αισθητήρες πίσω.

• [Distance] (απόσταση)
- Αλλάζει την απόσταση εντοπισμού των αι-
σθητήρων στάθμευσης σε [Far] (μακρινή), 
[Medium] (μέση) ή [Near] (κοντινή)

• [Volume] (ένταση ήχου)
- Αλλάζει την ένταση του ήχου του τόνου σε 

[High] (υψηλή), [Med.] (μεσαία) ή [Low] (χαμηλή)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακάτω αναφέρονται περιορισμοί του συ-
στήματος των αισθητήρων στάθμευσης. Εάν 
δεν χειριστείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με αυ-
τούς τους περιορισμούς του συστήματος θα 
μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος.
• ∆ιαβάστε και κατανοήστε τους περιορι-
σμούς του συστήματος των αισθητήρων 
στάθμευσης που περιέχονται σε αυτό το κε-
φάλαιο. Ο κακός καιρός μπορεί να επηρεά-
σει την λειτουργία του συστήματος, αυτό

μπορεί να περιλαμβάνει μειωμένη απόδοση 
ή λάθος ενεργοποίηση.

• Το σύστημα του αισθητήρα παρκαρίσματος 
απενεργοποιείται σε ταχύτητες πάνω από 
τα 12 χλμ/ώρα. Ενεργοποιείται και πάλι 
κάτω από τα 10 χλμ/ώρα

• Ο κακός καιρός ή οι πηγές υπερήχων, όπως 
ένα αυτόματο πλυστικό μηχάνημα, τα αερό-
φρενα ενός φορτηγού ή ένα κομπρεσέρ 
μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του 
συστήματος των αισθητήρων στάθμευσης. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μειωμένη 
απόδοση ή λάθος ενεργοποίηση.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
δεν είναι σχεδιασμένο να αποτρέπει την 
επαφή με μικρά ή κινούμενα αντικείμενα. 
Να κινήστε πάντα αργά. Το σύστημα δεν θα 
εντοπίσει μικρά αντικείμενα κάτω από τον 
προφυλακτήρα ή πάνω στο έδαφος.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί να μην εντοπίσει τα ακόλουθα αντι-
κείμενα: αφράτα αντικείμενα όπως χιόνι, πα-
νιά, βαμβάκι, υαλοβάμβακας κλπ, λεπτά αντι-
κείμενα όπως σχοινί, καλώδιο και αλυσίδα 
κλπ, ή αντικείμενα σε σχήμα σφήνας, αντικεί-
μενα με μπερδεμένο σχήμα ή πολλαπλά αντι-
κείμενα που είναι κοντά το ένα στο άλλο.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί να μην εντοπίσουν αντικείμενα σε 
ταχύτητες πάνω από τα 5 χλμ/ώρα και μπο-
ρεί να μην εντοπίσουν συγκεκριμένα γωνιώ-
δη αντικείμενα ή κινούμενα αντικείμενα.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί να μην λειτουργήσει στις ακόλουθες 
συνθήκες:
- Όταν βροχή, χιόνι, πάγος, βρωμιά κλπ 
κολλήσει στους αισθητήρες στάθμευσης.

- Όταν ένας δυνατός ήχος ακούγεται στην 
περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο.

- Όταν η επιφάνεια του εμποδίου είναι δια-
γώνια προς το μπροστά και το πίσω μέ-
ρος του αυτοκινήτου.

- Όταν ένας αισθητήρας στάθμευσης ή η 
περιοχή γύρω από τον αισθητήρα είναι 
εξαιρετικά ζεστή ή κρύα.

• Το σύστημα των αισθητήρων στάθμευσης 
μπορεί κατά λάθος να λειτουργήσει στις ακό-
λουθες συνθήκες:
- Όταν υπάρχει ψηλό γρασίδι στην περιοχή 
γύρω από το αυτοκίνητο.

- Όταν υπάρχει μία κατασκευή (για παρά-
δειγμα ένας τοίχος, εξοπλισμός διοδίων, 
στενό τούνελ ή μπάρα γκαράζ) κοντά στο 
πλευρικό τμήμα του αυτοκινήτου.

- Όταν υπάρχουν σαμαράκια, προεξοχές ή 
καλύμματα φρεατίων πάνω στην επιφά-
νεια του δρόμου.

- Όταν το αυτοκίνητο κινείται μέσα από 
σημαίες ή κουρτίνα.

- Όταν υπάρχει συσσώρευση χιονιού ή πά-
γου πίσω από το αυτοκίνητο.

- Όταν οδηγείτε σε έδαφος με απότομη 
κλίση.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
Όταν εντοπιστεί μπλοκάρισμα των αισθητήρων 
στάθμευσης, το σύστημα απενεργοποιείται αυτό-
ματα.

Το σύστημα δεν είναι διαθέσιμο έως ότου να σταμα-
τήσουν να υπάρχουν οι συνθήκες μπλοκαρίσματος.

Οι αισθητήρες στάθμευσης μπορεί να μπλοκαρι-
στούν από προσωρινές εξωτερικές συνθήκες όπως 
νερό που εκτινάσσεται, πάχνη ή ομίχλη. Οι συνθή-
κες μπλοκαρίσματος μπορούν επίσης να προκλη-
θούν από αντικείμενα όπως είναι ο πάγος ή η βρω-
μιά που εμποδίζει τους αισθητήρες.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

Όταν οι παραπάνω συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον, 
το σύστημα θα επανέλθει αυτόματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όπου υπάρχει

Οι αισθητήρες στάθμευσης (Α) βρίσκονται στον 
πίσω προφυλακτήρα.

• Να διατηρείτε πάντα την περιοχή κοντά στους 
αισθητήρες καθαρή.

• Εάν οι αισθητήρες στάθμευσης είναι βρώμικοι, 
σκουπίστε τους με ένα μαλακό πανί ενώ θα εί-
στε πολύ προσεκτικοί να μην τους κάνετε ζημιά.

• Οι αισθητήρες στάθμευσης μπορεί να μπλοκαρι-
στούν από προσωρινές εξωτερικές συνθήκες 
όπως νερό που εκτινάσσεται, πάχνη ή ομίχλη. Οι 
συνθήκες μπλοκαρίσματος μπορούν επίσης να 
προκληθούν από αντικείμενα όπως είναι ο πά-
γος ή η βρωμιά που εμποδίζει τους αισθητήρες. 
Ελέγξτε και αφαιρέστε τα αντικείμενα που εμπο-
δίζουν την περιοχή γύρω από τους αισθητήρες.

• Μην εκθέτετε την περιοχή γύρω από τους αι-
σθητήρες στάθμευσης σε δυνατή σύγκρουση. 
Επίσης μην αφαιρείτε και μην αποσυναρμολο-
γείτε τους αισθητήρες. Εάν οι αισθητήρες στάθ-
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μευσης και οι περιφερειακές περιοχές έχουν 
παραμορφωθεί σε ατύχημα κλπ. Ζητήστε τον 
έλεγχο των αισθητήρων από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

• Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα (ούτε από διαφα-
νές υλικό) ή αξεσουάρ και μην προσθέτετε πρό-
σθετο χρώμα κοντά πάνω στους αισθητήρες 
στάθμευσης και στην γύρω από αυτούς περιο-
χές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
ή ακατάλληλη λειτουργία.

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας 
πλυστικό υψηλής πίεσης, μην εφαρμόζετε την 
πίεση του πλυστικού κατευθείαν πάνω στους αι-
σθητήρες στάθμευσης. Αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει δυσλειτουργία στους αισθητήρες.
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Το νέο σας αυτοκίνητο έχει κατά βάση σχεδιαστεί 
για να μεταφέρει επιβάτες και αποσκευές.
Να θυμάστε ότι η ρυμούλκηση προσθέτει επιπλέον 
φορτία στον κινητήρα του αυτοκινήτου, το σύστημα 
διαφορικού, το τιμόνι, τα φρένα και τα άλλα συστή-
ματα του αυτοκινήτου σας. Επίσης, η ρυμούλκηση 
τρέιλερ θα διογκώσει άλλες συνθήκες όπως την τα-
λάντευση που προκαλείται από τους πλάγιους άνε-
μους, την άσχημη επιφάνεια του δρόμου ή τα φορ-
τηγά που περνούν. Το στυλ της οδήγησης σας και η 
ταχύτητα θα πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις 
περιστάσεις. Πριν ρυμουλκήσετε τρέιλερ, αποταν-
θείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξει-
δικευμένο συνεργείο για επεξήγηση σχετικά με την 
σωστή χρήση του εξοπλισμού ρυμούλκησης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ∆ιαλέξτε τα κατάλληλα εξαρτήματα ρυμούλκη-
σης (πρόσδεση τρέιλερ, αλυσίδα ασφαλείας, 
σχάρα κλπ.) για το αυτοκίνητό σας και το τρέι-
λερ. Τα εξαρτήματα αυτά διατίθενται από Μέ-
λος του ∆ικτύου Nissan όπου επίσης μπορείτε 
να πάρετε και πιο λεπτομερείς πληροφορίες για 
την ρυμούλκηση τρέιλερ.

• Συνιστάται να έρχεστε σε επαφή με εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο για λεπτομέρειες για την ρυμούλκηση 
πριν τραβήξετε τρέιλερ σε απότομες ανηφόρες 
για μεγάλες αποστάσεις.

•  Ποτέ μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό φορ-
τίο του κοτσαδόρου (βάρος τρέιλερ μαζί με το 
βάρος του φορτίου του).   Συμβουλευθείτε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευ-
μένο συνεργείο για περισσότερες πληροφορίες 

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΡΕΪΛΕΡ 

σχετικά με αυτό το θέμα. .
• Το τρέιλερ θα πρέπει να φορτώνεται με τρόπο 
ώστε τα βαριά αντικείμενα να είναι τοποθετημένα 
πάνω από τον άξονα και όσο πιο χαμηλά μέσα 
στο τρέιλερ είναι δυνατό. Η κακή κατανομή του 
φορτίου μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια του 
τρέιλερ και του οχήματος που το τραβάει.

• ∆εν θα πρέπει να υπερβαίνετε το μέγιστο επι-
τρεπόμενο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο.

•   Μην υπερβαίνεται το μέγιστο μικτό βάρος του 
αυτοκινήτου. Αυτό είναι το συνδυασμένο βάρος 
του αυτοκινήτου, του οδηγού, των επιβατών, 
των αποσκευών και του φορτίου πάνω στο τρέι-
λερ (εάν υπάρχει). Μπορείτε να βρείτε το μέγι-
στο μικτό βάρος του αυτοκινήτου πάνω στο πι-
νακιδάκι αναγνώρισης του αυτοκινήτου (δείτε το 
«Πινακιδάκι αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου» 
στο κεφ. 9 «Τεχνικές πληροφορίες»  )

• Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα 
φωτισμού του τρέιλερ λειτουργεί κανονικά.

• Αποφύγετε τα απότομα ξεκινήματα, τις απότομες 
επιταχύνσεις και τα απότομα φρεναρίσματα.

• Αποφύγετε τις απότομες στροφές ή αλλαγές 
λωρίδας.

• Οδηγείτε πάντα το αυτοκίνητό σας με σταθερή 
ταχύτητα. 

• Όταν παρκάρετε, μπλοκάρετε πάντα του τρο-
χού του τρέιλερ και του αυτοκινήτου. Βάλτε το 
χειρόφρενο του τρέιλερ (όπου υπάρχει). ∆εν 
συνιστάται το παρκάρισμα σε έδαφος με απότο-
μη κλίση.
Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε το παρκάρισμα 
σε έδαφος με κλίση, συνιστάται επίσης να επιλέξ-
τε την θέση Ρ (παρκάρισμα) και να γυρίσετε τους 

μπροστινούς τροχούς προς το πεζοδρόμιο (επι-
πλέον των άλλων προφυλάξεων που περιγράφο-
νται). Πριν παρκάρετε σε έδαφος με κλίση, υπο-
λογίστε το ποσοστό της κλίσης (τα βάρη ρυμού-
λκησης που αναφέρονται είναι για κλίση 12%).

• Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες του κατασκευα-
στή του τρέιλερ.

• Το αυτοκίνητό σας θα πρέπει να συντηρείται πιο 
συχνά από τα διαστήματα που αναφέρονται στο 
ξεχωριστό Βιβλίο Εγγύησης και Αρχείο Συντή-
ρησης.

• Η ρυμούλκηση τρέιλερ απαιτεί περισσότερο 
καύσιμο από ότι οι κανονικές συνθήκες λόγω 
της αξιοσημείωτης αύξησης στην δύναμη πρό-
σφυσης και της αντίστασης.

• Ακολουθείτε τις νόμιμες μέγιστες επιτρεπόμε-
νες ταχύτητες για την λειτουργία του τρέιλερ: 
Ταχύτητα : κάτω από τα τα 100 χιλιόμετρα / 
ώρα (62 ΜΡΗ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την διάρκεια της ρυμούλκησης τρέιλερ, 
παρακολουθείτε τον δείκτη της θερμοκρασίας 
του ψυκτικού υγρού του κινητήρα για να προλά-
βετε την υπερθέρμανσή του.

ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ, τα λάστιχα του αυτοκι-
νήτου θα πρέπει να έχουν την μέγιστη συνιστώμενη 
πίεση όταν είναι κρύα (COLD) όπως υποδεικνύεται 
στο πινακιδάκι πιέσεων ελαστικών (το πλήρες φορ-
τίου που φαίνεται στο πινακιδάκι). Βεβαιωθείτε ότι 
οι πιέσεις ελαστικών είναι σωστές.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ρυμουλκείτε τρέιλερ όταν στο αυτοκίνητο 
είναι τοποθετημένη η ρεζέρβα προσωρινού τύ-
που.

ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη αλυσίδα ανάμεσα 
στο αυτοκίνητο και το τρέιλερ. Η αλυσίδα θα πρέπει 
να δένεται στον γάντζο, όχι στον πίσω προφυλακτήρα 
ή τον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι αφήσατε αρκετό τζόγο 
στην αλυσίδα για να επιτρέπετε την στροφή. Η αλυσί-
δα δεν θα πρέπει να σέρνεται στο έδαφος, ανάλογα 
με το τρέιλερ που έχετε, η καλύτερη πρακτική είναι 
να περνάτε την αλυσίδα κατά μήκος του τρέιλερ.

ΦΡΕΝΑ ΤΡΕΙΛΕΡ
Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί τα φρένα του 
τρέιλερ όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονι-
σμούς. Επίσης ελέγξτε εάν όλος ο άλλος εξοπλι-
σμός του τρέιλερ συμμορφώνεται με τους τοπικούς 
κανονισμούς. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΑ∆ΟΡΟΥ
Η Nissan συνιστά η τοποθέτηση του κοτσαδόρου 
να γίνεται υπό τις παρακάτω συνθήκες:
• Μέγιστο επιτρεπόμενο κάθετο βάρος στον κο-
τσαδόρο : 981Ν (100 κιλά, 220 lb)

• Σημείο στήριξης του κοτσαδόρου στο αυτοκίνη-
το : όπως φαίνεται σαν παράδειγμα στην εικόνα.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή 
του κοτσαδόρου για την τοποθέτηση και την χρήση.

Πίσω προβολή του κοτσαδόρου:

(Α) 744 χλστ

(Ι) Σταθερός κοτσαδόρος

(ΙΙ) Αποσπώμενος κοτσαδόρος

NSD1014
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Όταν στο αυτοκίνητο δεν υπάρχουν επιβάτες:
• Βγάζετε πάντα το κλειδί από τον διακόπτη της μί-
ζας / το Έξυπνο Κλειδί από το αυτοκίνητο (όπου 
υπάρχει), ακόμη και μέσα στο δικό σας γκαράζ.

• Κλείνετε τελείως όλα τα παράθυρα και κλειδώ-
νετε όλες τις πόρτες.

• Παρκάρετε πάντα το αυτοκίνητό σας σε σημείο 
που να φαίνεται. Τις νύχτες, παρκάρετε σε καλά 
φωτιζόμενη περιοχή.

• Εάν έχετε συναγερμό και σύστημα ακινητοποίη-
σης, χρησιμοποιείστε τα ακόμη και για μικρά 
χρονικά διαστήματα.

• Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια μόνα τους 
μέσα στο αυτοκίνητο.

• Μην αφήνετε αντικείμενα αξίας σε σημείο που 
να είναι ορατά. Παίρνετέ τα πάντα μαζί σας. Εάν 
πρέπει να αφήσετε κάτι στο αυτοκίνητό σας, 
κλειδώστε το στον χώρο των αποσκευών ή 
κρύψτε το σε σημείο που να μην φαίνεται.

• Μην αφήνετε τα χαρτιά του αυτοκινήτου μέσα σε 
αυτό. Σε περίπτωση που κάποιος κλέψει το αυτο-
κίνητό σας, η ύπαρξη των εγγράφων μέσα σε αυτό 
θα βοηθήσει τον κλέφτη να το μεταπωλήσει.

• Μην αφήνετε αντικείμενα στην σχάρα οροφής 
του αυτοκινήτου καθώς είναι εξαιρετικά τρωτά. 
Εάν είναι δυνατό, βγάλτε τα από την σχάρα ορο-
φής και κλειδώστε τα μέσα στο αυτοκίνητο.

• Μην αφήνετε το δεύτερο κλειδί ή το Έξυπνο 
Κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο. Φυλάξτε το σε 
ασφαλές μέρος στο σπίτι σας.

• Μην αφήνετε μέσα στο αυτοκίνητο σημείωμα με 
τον αριθμό του κλειδιού. Μπορεί να το βρει κά-
ποιος κλέφτης, να το χρησιμοποιήσει για να κό-
ψει άλλο κλειδί και να επιστρέψει για να μπει και 
να οδηγήσει το αυτοκίνητο.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν δεν λειτουργεί το σύστημα e-POWER ή 
σβήσει ενώ οδηγείτε, δεν θα λειτουργήσει η 
ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού. To τι-
μόνι θα είναι πιο βαρύ.

•  Όταν το προειδοποιητικό φως του ηλεκτρι-
κά υποβοηθούμενου τιμονιού ανάψει ενώ 
λειτουργεί το σύστημα e-POWER, η ηλε-
κτρονική υποβοήθηση για το τιμόνι δεν θα 
λειτουργεί. Θα συνεχίσετε να έχετε τον 
έλεγχο του αυτοκινήτου αλλά το τιμόνι θα 
είναι πιο δύσκολο στον χειρισμό του. 

Το σύστημα Ηλεκτρικά Υποβοηθούμενου Τιμονιού 
είναι σχεδιασμένο να παρέχει ηλεκτρική βοήθεια 
ενώ οδηγείτε για να χειρίζεστε το τιμόνι με μικρή 
δύναμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν λειτουργείτε επαναλαμβανόμενα το τιμόνι ή 
συνεχόμενα ενώ παρκάρετε ή οδηγείτε με πολύ 
αργή ταχύτητα, η ηλεκτρική υποβοήθηση στο τι-
μόνι θα μειωθεί. Αυτό γίνεται για να προληφθεί η 
υπερθέρμανση του ηλεκτρικά υποβοηθούμενου 
τιμονιού και να προστατευθεί αυτό από πιθανή 
ζημιά. Όσο είναι μειωμένη η ηλεκτρική υποβοή-
θηση το τιμόνι αυτό θα είναι πιο βαρύ. Όταν η 
θερμοκρασία του συστήματος του ηλεκτρικά υπο-
βοηθούμενου τιμονιού μειωθεί, το επίπεδο της 
ηλεκτρικής υποβοήθησης θα επιστρέψει στο κα-
νονικό. Αποφύγετε να επαναλαμβάνετε τέτοιες 
λειτουργίες χειρισμού του τιμονιού που θα μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν υπερθέρμανση του συ-

στήματος της ηλεκτρικής υποβοήθησης του τιμο-
νιού.

Όταν γυρίζετε το τιμόνι γρήγορα, μπορεί να ακού-
σετε ένα ήχο γδαρσίματος. Ωστόσο αυτό δεν είναι 
δυσλειτουργία.

Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως του ηλεκτρικά 
υποβοηθούμενου τιμονιού  ενώ λειτουργεί ο 
κινητήρας, μπορεί να δηλώνει ότι το ηλεκτρικά υπο-
βοηθούμενο τιμόνι δεν λειτουργεί κανονικά και μπο-
ρεί να χρειάζεται συντήρηση. Ζητήστε τον έλεγχο 
του συστήματος του ηλεκτρικά υποβοηθούμενου 
τιμονιού από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο. (∆είτε «Προειδοποιητικό 
φως ηλεκτρικά υποβοηθούμενου τιμονιού» στο κε-
φάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια»).

Όταν το προειδοποιητικό φως του συστήματος ηλε-
κτρικά υποβοηθούμενου τιμονιού ανάβει ενώ λει-
τουργεί ο κινητήρας, η ηλεκτρική υποβοήθηση στο 
τιμόνι σας δεν θα λειτουργεί. Θα συνεχίσετε να έχε-
τε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Ωστόσο, θα απαιτεί-
ται μεγαλύτερη δύναμη για τον χειρισμό του τιμο-
νιού, ιδιαίτερα στις κλειστές στροφές και στις χαμη-
λές ταχύτητες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ
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Προφυλάξεις  Φρένα  
Το αυτοκίνητο αυτό είναι εξοπλισμένο με δύο συ-
στήματα φρεναρίσματος: 

1)    Υδραυλικό σύστημα φρένων. 

   2) Σύστημα φρένων αναγέννησης. 

    Υδραυλικό σύστημα φρένων.  
Το υδραυλικό σύστημα φρένων είναι παρόμοιο με 
τα φρένα που χρησιμοποιούνται από τα συμβατικά 
αυτοκίνητα. 

 Το σύστημα φρένων έχει δύο ξεχωριστά υδραυλικά 
κυκλώματα. Εάν το ένα δεν λειτουργεί σωστά, θα 
συνεχίσετε να έχετε φρένα στους δύο τροχούς. 

  Σύστημα φρένων αναγέννησης.  
Ο πρωταρχικός σκοπός του συστήματος φρένων 
αναγέννησης είναι η παραγωγή ορισμένης ισχύος 
για να βοηθήσει την επαναφόρτιση της μπαταρίας 
Li-ion και την επιμήκυνση της αυτονομίας οδήγη-
σης. Ένα δευτερεύον πλεονέκτημα είναι το «φρενά-
ρισμα του κινητήρα» που λειτουργεί με βάση τις 
συνθήκες της μπαταρίας. 

 Στην θέση D (οδήγηση) όταν αφήσετε το πεντάλ 
του γκαζιού, το σύστημα του φρένου αναγέννησης 
παρέχει ορισμένη επιβράδυνση και παράγει ισχύ 
για την μπαταρία Li-ion. Ισχύς παρέχεται και όταν 
πατάτε το φρένο. 

 Όταν βάζετε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Β 
και πάρετε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού, 
εφαρμόζεται περισσότερο φρένο αναγέννησης από 
ότι στην θέση D (οδήγηση). Ωστόσο, κατά την οδή-
γηση με μεγάλη ταχύτητα μπορεί να νιώσετε ότι το 

φρένο αναγέννησης παρέχει μικρότερη επιβράδυν-
ση από ότι θα παρείχε το φρένο του κινητήρα σε 
ένα κανονικό αυτοκίνητο. Αυτό είναι φυσιολογικό. 

Όταν η μπαταρία Li-ion είναι πλήρως φορτισμένη 
παρέχεται μικρότερη επιβράδυνση από το σύστημα 
φρένων αναγέννησης. Το φρένο αναγέννησης μειώ-
νεται αυτόματα όταν είναι πλήρως φορτισμένη η 
μπαταρία  Li-ion  για να μην υπερφορτιστεί η μπατα-
ρία Li-ion. Το φρένο αναγέννησης μειώνεται επίσης 
αυτόματα όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι 
υψηλή/χαμηλή, προκειμένου να αποτρέψει ζημιά 
στην μπαταρία Li-ion.

 Το πεντάλ του φρένου θα πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται για να επιβραδύνει ή να σταματήσει το αυτοκίνη-
το, ανάλογα με την κίνηση και τις συνθήκες του 
δρόμου. Τα φρένα του αυτοκινήτου δεν επηρεάζο-
νται από την λειτουργία του συστήματος φρένων 
αναγέννησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 ●     Όταν εφαρμόζετε τα φρένα αναγέννησης μπο-
ρεί να ακούσετε έναν θόρυβο να έρχεται από 
το σύστημα του φρένου αναγέννησης. Αυτό 
είναι φυσιολογικό χαρακτηριστικό λειτουργίας 
ενός e-POWER αυτοκινήτου. 

 ●    Εάν η θέση του διακόπτη παροχής είναι δια-
φορετική από την ΟΝ ή της ετοιμότητας για 
την οδήγηση, μπορείτε να σταματήσετε το 
αυτοκίνητο πατώντας το πεντάλ του φρένου. 
Στην περίπτωση αυτή όμως, απαιτείται μεγα-
λύτερη πίεση του ποδιού πάνω στο πεντάλ του 
φρένου και θα χρειαστεί μεγαλύτερη απόστα-
ση προκειμένου να σταματήσει το αυτοκίνητο. 

 ●    Όταν πατάτε το πεντάλ του φρένου η αίσθηση 
του πεντάλ μπορεί να αλλάξει όταν ενεργοποι-
είται το σύστημα του συνεργατικού φρένου 
αναγέννησης. Ωστόσο το ηλεκτρονικά ελεγχό-
μενο σύστημα φρένων λειτουργεί κανονικά και 
αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία. 

    Χρήση των φρένων
  Αποφύγετε να ξεκουράζετε το πόδι σας πάνω στο 
πεντάλ του φρένου ενώ οδηγείτε. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει υπερθέρμανση των φρένων, γρηγορό-
τερη φθορά στα τακάκια και να μειώσει την αυτονο-
μία οδήγησης. 

 Για να μειώσετε την φθορά των φρένων και να απο-
τρέψετε την υπερθέρμανσή τους, μειώστε ταχύτη-
τα και επιλέξτε την θέση Β πριν οδηγήσετε σε κατη-
φόρα ή σε μεγάλη κατωφέρεια. Τα υπερθερμασμέ-
να φρένα μπορεί να έχουν μειωμένη απόδοση και 
να προκληθεί απώλεια του ελέγχου του αυτοκινή-
του. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ●     Όταν οδηγείτε σε επιφάνεια που γλιστράει 
προσέξτε το φρενάρισμα, την επιτάχυνση 
και την επιβράδυνση. Το απότομο φρενά-
ρισμα ή η ξαφνική επιτάχυνση μπορεί να 
προκαλέσουν σπινάρισμα των τροχών και 
να προκληθεί ατύχημα.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
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 ●  Εάν πατήσετε το πεντάλ του φρένου με 
σβηστό το σύστημα e-POWER του αυτο-
κινήτου, μπορεί να νιώσετε μία αυξημένη 
προσπάθεια στο πεντάλ του φρένου και 
μία μειωμένη πέδηση του φρένου. Εάν δεν 
ανάβει το προειδοποιητικό φως του φρένου 
(κόκκινο) και το πεντάλ του φρένου έχει την 
αίσθηση ότι έχει επιστρέψει στην κανονική 
του κατάσταση όταν ξεκινήσετε το σύστημα 
e-POWER του αυτοκινήτου αυτό δείχνει ότι 
δεν υπάρχει δυσλειτουργία και το αυτοκίνη-
το μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. 

Βρεγμένα φρένα
 Όταν το αυτοκίνητο έχει πλυθεί ή έχει περάσει από 
δρόμο με νερά, είναι φυσικό να έχουν βραχεί τα 
φρένα. Σαν αποτέλεσμα, η απόσταση φρεναρίσμα-
τος του αυτοκινήτου σας μπορεί να είναι μεγαλύτε-
ρη και το αυτοκίνητο μπορεί να τραβήξει από την 
μία πλευρά καθώς θα φρενάρετε. 

 Για να στεγνώσετε τα φρένα, οδηγήστε το αυτοκί-
νητο με χαμηλή ταχύτητα ενώ πατάτε ελαφρώς το 
πεντάλ του φρένου. Με τον τρόπο αυτό τα φρένα 
θα ζεσταθούν και θα στεγνώσουν. Επαναλάβετε το 
ίδιο έως ότου τα φρένα αρχίσουν να λειτουργούν 
και πάλι κανονικά. Αποφύγετε την οδήγηση του αυ-
τοκινήτου σε υψηλές ταχύτητες έως ότου τα φρένα 
να λειτουργούν σωστά. 

.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων 
(ABS), παρά το ότι είναι ένα ιδιαίτερα σύγ-
χρονο και προσεκτικά μελετημένο σύστημα, 
δεν μπορεί να αποτρέψει ατυχήματα που 
οφείλονται στην απροσεξία ή σε επικίνδυνες 
τεχνικές οδήγησης. Μπορεί να βοηθήσει 
στην διατήρηση του ελέγχου του αυτοκινήτου 
κατά το φρενάρισμα σε επιφάνειες που γλι-
στρούν αλλά να θυμάστε ότι οι αποστάσεις 
φρεναρίσματος πάνω σε επιφάνειες που γλι-
στρούν θα είναι μεγαλύτερης από ότι στις κα-
νονικές επιφάνειες, ακόμη και με το σύστημα 
αντιμπλοκαρίσματος. Η τελική ευθύνη για την 
ασφάλεια του εαυτού του και των άλλων επι-
βατών βρίσκεται στα χέρια του οδηγού. 

• Η αποτελεσματικότητα των φρένων μπορεί 
να επηρεαστεί από τον τύπο των ελαστικών 
και την κατάστασή τους.

- Όταν αντικαθιστάτε τα ελαστικά, τοποθε-
τείστε ελαστικά που ορίζονται στις προδι-
αγραφές και στους 4 τροχούς.

- Όταν τοποθετείτε την ρεζέρβα, βεβαιω-
θείτε ότι είναι του σωστού μεγέθους και 
τύπου όπως αναφέρονται στο πινακιδάκι 
των ελαστικών. (∆είτε το «Πινακιδάκι ελα-
στικών» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές Πληρο-
φορίες»).

- Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το 
«Τροχοί και Λάστιχα» στο κεφάλαιο «8. Συ-
ντήρηση και κάντε το μόνος σας».

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS) 
ελέγχει τα φρένα σε κάθε τροχό ώστε οι τροχοί να 
μην κλειδώσουν όταν φρενάρετε απότομα ή όταν 
φρενάρετε σε επιφάνεια που γλιστρά. Το σύστημα 
εντοπίζει την αναλογία περιστροφής των τροχών και 
ελέγχει ηλεκτρονικά την πίεση των υγρών που εφαρ-
μόζεται στα φρένα για να αποτρέψει το κλείδωμα και 
γλίστρημα του κάθε τροχού. Αποτρέποντας το κλεί-
δωμα των τροχών, το σύστημα βοηθάει τον οδηγό να 
διατηρήσει τον έλεγχο του τιμονιού και να μειώσει το 
γλίστρημα ή το σπινάρισμα σε γλιστερές επιφάνειες.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πατήστε ο πεντάλ του φρένου και κρατήστε το πα-
τημένο. Πατήστε το πεντάλ του φρένου με σταθερή 
διαρκή πίεση αλλά μην τρομπάρετε τα φρένα. Το 
ABS θα λειτουργήσει για να αποτρέψει το κλείδωμα 
των τροχών. Στρίψτε το αυτοκίνητο για να αποφύ-
γετε τα εμπόδια.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τρομπάρετε το πεντάλ του φρένου γιατί 
μπορεί να αυξηθεί η απόσταση φρεναρίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ
Το σύστημα του αντιμπλοκαρίσματος των φρένων 
(ABS) αποτελείται από ηλεκτρονικούς αισθητήρες, 
ηλεκτρονικές αντλίες και υδραυλικές βαλβίδες που 
ελέγχονται από υπολογιστή. Ο υπολογιστής έχει μία 
ενσωματωμένη διαγνωστική λειτουργία που ελέγχει 
το σύστημα κάθε φορά που βάζετε μπροστά το σύ-
στημα e-POWER και το αυτοκίνητο κινείται με χαμη-
λή ταχύτητα είτε προς τα εμπρός, είτε με την όπι-
σθεν. Όταν λειτουργεί η αυτοδιάγνωση μπορεί να 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΦΡΕΝΩΝ (ABS)
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ακούσετε έναν ήχο και να νιώσετε έναν κραδασμό 
στο πεντάλ του φρένου. Αυτό είναι φυσιολογικό και 
δεν υποδεικνύει μία δυσλειτουργία. Εάν ο υπολογι-
στής διαγνώσει δυσλειτουργία, κλείνει το σύστημα 
αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS) και ανάβει το 
προειδοποιητικό φως του συστήματος αντιμπλοκα-
ρίσματος φρένων (ABS) στο ταμπλό. Στην περίπτω-
ση αυτή, το σύστημα των φρένων λειτουργεί κανονι-
κά αλλά, χωρίς την υποβοήθηση του συστήματος 
αντιμπλοκαρίσματος των φρένων.
 Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως ABS κατά την 
διάρκεια της αυτοδιάγνωσης ή ενώ οδηγείτε, θα 
πρέπει το αυτοκίνητο να ελεγχθεί από εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο. 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων 
(ABS) δεν θα λειτουργήσει για να ακινητοποιήσει το 
αυτοκίνητο σε ταχύτητες κάτω από 5 με 10 χιλιόμε-
τρα την ώρα. Οι ταχύτητες μπορεί να ποικίλουν 
ανάλογα με την κατάσταση του δρόμου.
Όταν το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ABS) δια-
γνώσει ότι ένας ή περισσότεροι τροχοί κοντεύουν 
να κλειδώσουν, ο ενεργοποιητής (κάτω από το 
καπό) αστραπιαία βάζει και αφήνει υδραυλική πίεση 
(σαν να τρομπάρονται τα φρένα πολύ γρήγορα).  
Όταν λειτουργεί ο ενεργοποιητής μπορεί να νοιώ-
σετε έναν κραδασμό στο πεντάλ του φρένου και να 
ακούσετε ένα θόρυβο ή κραδασμό από τον ενεργο-
ποιητή κάτω από το καπό. Αυτό είναι φυσιολογικό 
και υποδηλώνει ότι το σύστημα αντιμπλοκαρίσμα-
τος των φρένων (ABS) λειτουργεί κανονικά. Ωστό-
σο, ο κραδασμός μπορεί να δείχνει και ότι οι συνθή-
κες του δρόμου είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να 
δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση.

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP) χρησι-
μοποιεί διάφορους αισθητήρες για να παρακολου-
θεί τις κινήσεις του οδηγού και την κίνηση του αυτο-
κινήτου. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες οδήγη-
σης, το σύστημα ESP βοηθάει να γίνουν οι παρακά-
τω λειτουργίες.

 ●    Ελέγχει την πίεση των φρένων για να μειώσει το 
γλίστρημα του τροχού όταν γλιστράει ένας κι-
νητήριος τροχός, ώστε η ισχύς να μεταφέρεται 
στον άλλο κινητήριο τροχό στον ίδιο άξονα που 
δεν γλιστράει. 

 ●    Ελέγχει την πίεση του φρένου και την ισχύ από 
Σύστημα EV για να μειώσει το γλίστρημα του 
κινητήριου τροχού με βάση την ταχύτητα του 
αυτοκινήτου (λειτουργία ελέγχου πρόσφυσης). 

 ●    Ελέγχει την πίεση των φρένων σε μεμονωμέ-
νους τροχούς και την ισχύ του συστήματος του 
EV, για να βοηθήσει τον οδηγό να διατηρήσει 
τον έλεγχο του αυτοκινήτου στις ακόλουθες 
συνθήκες: 

 —     Υποστροφή (το αυτοκίνητο τείνει να μην ακο-
λουθήσει την πορεία του τιμονιού ανεξάρτητα 
από την αυξημένη δύναμη στο τιμόνι).. 

 —    Υπερστροφία (το αυτοκίνητο τείνει να σπινάρει 
λόγω συγκεκριμένων συνθηκών στον δρόμο και 
την οδήγηση).. 

    Το σύστημα ESP μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να 
διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου αλλά δεν 
μπορεί να αποτρέψει την απώλεια του ελέγχου του 
αυτοκινήτου σε όλες τις καταστάσεις οδήγησης. 

 Εάν λειτουργεί το σύστημα ESP, αναβοσβήνει το 
ενδεικτικό φως ολίσθησης    στο ταμπλό των ορ-
γάνων και πρέπει να προσέξετε τα εξής: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP) 

 ●    Ο δρόμος μπορεί να γλιστράει ή το σύστημα 
μπορεί να καθορίζει ότι απαιτείται κάποια ενέρ-
γεια για να μπορέσει το αυτοκίνητο να παραμεί-
νει στην πορεία του. 

 ●    Μπορεί να νιώσετε μία δόνηση στο πεντάλ του 
φρένου και να ακούσετε έναν θόρυβο ή δόνηση 
κάτω από το καπό. Αυτό είναι φυσιολογικό και 
δείχνει ότι το σύστημα ESP λειτουργεί κανονικά. 

 ●    Ρυθμίστε την ταχύτητά σας και τον στυλ οδήγη-
σή σας σύμφωνα με τις συνθήκες του δρόμου. 

   Εάν προκύψει δυσλειτουργία στο σύστημα, ανάβει 
το προειδοποιητικό φως ολίσθησης    στο τα-
μπλό των οργάνων. Το σύστημα ESP είχε απενερ-
γοποιηθεί αυτόματα. 

 Η Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου χρησιμο-
ποιείται για να απενεργοποιήσετε το ESP. Η ένδειξη 
ανενεργού ESP   ανάβει για να δείξει ότι το 
ESP είναι κλειστό. Όταν το ESP είναι σβηστό το σύ-
στημα ESP συνεχίζει να λειτουργεί για να αποτρέ-
ψει το γλίστρημα ενός κινητήριου τροχού μεταφέ-
ροντας την ισχύ στον κινητήριο τροχό που δεν γλι-
στράει. Το ενδεικτικό φως ολίσθησης   αναβο-
σβήνει εάν προκύψει αυτό. Όλες οι άλλες λειτουρ-
γίες ESP είναι κλειστές και το ενδεικτικό φως ολί-
σθησης   δεν θα αναβοσβήνει. Το σύστημα ESP 
ξεκινάει και πάλι αυτόματα όταν βάλετε τον διακό-
πτη παροχής στην θέση OFF και μετά πίσω στην 
θέση ΟΝ. 

 ∆είτε στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».  . 

 Ο υπολογιστής έχει μία ενσωματωμένη διαγνωστική 
λειτουργία που ελέγχει το σύστημα κάθε φορά που 
ξεκινάτε το EV και κινείτε το αυτοκίνητο είτε προς 
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τα εμπρός, είτε με την όπισθεν σε χαμηλή ταχύτη-
τα. Όταν λειτουργεί η αυτοδιάγνωση μπορεί να 
ακούσετε έναν ήχο και να νιώσετε έναν κραδασμό 
στο πεντάλ του φρένου. Αυτό είναι φυσιολογικό και 
δεν είναι ένδειξη μίας δυσλειτουργίας. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ●  Το σύστημα ESP έχει σχεδιαστεί ώστε να 
βοηθά στην βελτίωση της σταθερότητας 
στην οδήγηση αλλά δεν προλαμβάνει ατυχή-
ματα που οφείλονται σε απότομο χειρισμό 
του τιμονιού, σε υψηλές ταχύτητες σε απρο-
σεξία ή σε επικίνδυνες τεχνικές οδήγησης. 
Μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου και 
προσέχετε ιδιαίτερα όταν οδηγείτε ή στρί-
βετε σε επιφάνειες που γλιστρούν. Πρέπει 
να οδηγείτε πάντα με προσοχή. 

 ●  Μην τροποποιείτε την ανάρτηση του αυτο-
κινήτου. Εάν τα εξαρτήματα της ανάρτησης 
όπως αμορτισέρ, ελατήρια, γόνατα, μπάρες 
ευστάθειας και άλλα δεν είναι τα εγκεκρι-
μένα από την NISSAN ή είναι εξαιρετικά 
φθαρμένα, το σύστημα του ESP μπορεί να 
μην λειτουργήσει κανονικά. Αυτό μπορεί 
να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του 
χειρισμού του αυτοκινήτου και το ενδεικτικό 

φως ολίσθησης    μπορεί να ανάψει. 

 ●     Εάν τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τα 
φρένα όπως τα τακάκια, οι δίσκοι και οι κα-
λύμπρες δεν είναι τη NISSAN ή είναι εξαιρε-
τικά φθαρμένα, το σύστημα ESP μπορεί να 
μην λειτουργήσει σωστά και το ενδεικτικό 

φως ολίσθησης   μπορεί να ανάψει. 
 ●   Εάν τα εξαρτήματα που έχουν σχέση με τον 
έλεγχο του συστήματος του e-POWER δεν 
είναι τα συνιστώμενα από τη NISSAN ή εί-
ναι εξαιρετικά φθαρμένα, το ενδεικτικό φως 

ολίσθησης   μπορεί να ανάψει. 
 ●  Όταν οδηγείτε σε επιφάνειες με εξαιρετικά 
μεγάλη κλίση όπως κλειστές στροφές σε 
ανηφόρα,  το σύστημα ESP μπορεί να μην 
λειτουργήσει σωστά και το ενδεικτικό φως 

ολίσθησης    μπορεί να ανάψει. Μην οδη-
γείτε σε δρόμους αυτού του τύπου. 

 ● Όταν οδηγείτε πάνω σε ασταθείς επιφάνει-
ες όπως ασανσέρ, φέρι ή ράμπα το ενδει-

κτικό φως ολίσθησης  μπορεί να ανάψει. 
Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Βάλτε πάλι 
μπροστά το σύστημα του EV αφού οδηγήσε-
τε πάνω σε σταθερή επιφάνεια.

 ●   Εάν χρησιμοποιούνται τροχοί ή ελαστικά 
διαφορετικά από τα συνιστώμενα από τη 
NISSAN, το σύστημα ESP μπορεί να μην 
λειτουργήσει σωστά και το ενδεικτικό φως 

ολίσθησης   μπορεί να ανάψει. 
 ●   Το σύστημα ESP δεν είναι υποκατάστατο 
των χειμερινών ελαστικών ή των αλυσίδων 
χιονιού σε ένα δρόμο καλυμμένο με χιόνι. 

  Κατανομή δύναμης φρένων  
Στην διάρκεια του φρεναρίσματος όταν οδηγείτε σε 
στροφές, το σύστημα βελτιώνει την κατανομή της 
δύναμης σε κάθε έναν από τους τέσσερις τροχούς 
ανάλογα με την ακτίνα της στροφής. 

  Πώς να απενεργοποιήσετε το σύστημα ESP
   Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP)  Απενεργο-
ποίηση   Για τις περισσότερες συνθήκες οδήγησης το 
αυτοκίνητο θα πρέπει να οδηγείται με ενεργό το 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP). 

 Εάν το αυτοκίνητο κολλήσει σε λάσπη ή χιόνι, το 
σύστημα ESP μειώνει την απόδοση του συστήμα-
τος e-POWER για να μειώσει την περιστροφή των 
τροχών. Η ταχύτητα του συστήματος του e-POWER 
θα μειωθεί ακόμη και αν το γκάζι πατηθεί τελείως 
στο πάτωμα. Εάν χρειάζεστε την μέγιστη ισχύ του 
συστήματος του e-POWER για να ξεκολλήσετε το 
αυτοκίνητο, σβήστε το σύστημα ESP. 

    Παράδειγμα

   Για να απενεργοποιήσετε το ESP κάντε τα ακόλου-
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θα βήματα στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινή-
του. ∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου»   
στο κεφάλαιο 2 για λεπτομέρειες για την λειτουρ-
γία. 

  1. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες στο τιμόνι για να 
επιλέξτε το μενού [Settings] (ρυθμίσεις). 

   2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κύλισης για να επιλέ-
ξετε [ESP Setting] (ρύθμιση ESP) και μετά πατήστε 
το κουμπί κύλισης. 

  3. Επιλέξτε [System] (σύστημα) και πατήστε το κου-
μπί κύλισης. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως ανενερ-
γού ESP (   ) θα ανάψει. 

Ενεργοποιήστε το [ESP Setting] (ρύθμιση ESP) 
στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου ή σβήστε 
και βάλτε πάλι μπροστά το σύστημα του e-POWER 
για να ενεργοποιήσετε το ESP.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Ο έλεγχος αμαξώματος έχει μία μονάδα ηλεκτρονι-
κού ελέγχου που συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες 
λειτουργίες:

• Ευφυής ∆ιόρθωση Πορείας (ΙΤC)

ΕΥΦΥΗΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευφυής ∆ιόρθωση Πορείας (ITC) μπορεί να 
μην είναι αποτελεσματική, ανάλογα με την συν-
θήκη οδήγησης. Να οδηγείτε πάντα προσεκτικά.

Η Ευφυής ∆ιόρθωση Πορείας αισθάνεται την οδή-
γηση με βάση τον τρόπο που ο οδηγός στρίβει και 
επιταχύνει / επιβραδύνει και ελέγχει την πίεση του 
φρένου σε ανεξάρτητους τροχούς για να βοηθήσει 
την πρόσφυση στις στροφές και να βοηθήσει την 
ομαλή ανταπόκριση του αυτοκινήτου.

 Η Ευφυής ∆ιόρθωση Πορείας μπορεί να οριστεί σε 
ΟΝ (ενεργή) ή OFF (ανενεργή) χρησιμοποιώντας 
τις ρυθμίσεις του [Driver Assistance] στην Οθόνη 
Πληροφοριών του Αυτοκινήτου. (∆είτε   .) 

 Όταν το ESP είναι απενεργοποιημένο και ο Έλεγ-
χος Κίνησης Αμαξώματος θα είναι επίσης απενερ-
γοποιημένος. 

 Όταν η Ευφυής ∆ιόρθωση Πορείας δεν λειτουργεί 
σωστά ανάβει το κύριο προειδοποιητικό φως καθώς 
και το προειδοποιητικό μήνυμα [Chassis Control 
System Fault See Owner’s Manual] (σφάλμα συστή-
ματος Ευφυούς ∆ιόρθωσης Πορείας, δείτε το βι-
βλίο οδηγιών χρήσης) θα εμφανιστεί στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου. 

 Εάν εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτο-
κινήτου προειδοποιητικό μήνυμα ελέγχου αμαξώ-
ματος, αυτό μπορεί να δείχνει ότι η Ευφυής ∆ιόρ-
θωση Πορείας δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε τον 
έλεγχο του συστήματος το συντομότερο δυνατό. 
Συνιστάται να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο 
για αυτή την υπηρεσία. (∆είτε   .) 

 Όταν η Ευφυής ∆ιόρθωση Πορείας λειτουργεί μπο-
ρεί να νιώσετε μία δόνηση στο πεντάλ του φρένου 
και να ακούσετε έναν θόρυβο. Αυτό είναι φυσιολο-
γικό και δείχνει ότι το σύστημα Ευφυούς ∆ιόρθω-
σης Πορείας λειτουργεί κανονικά. Μπορεί επίσης 
να νιώσετε επιβράδυνση όταν λειτουργεί η Ευφυής 
∆ιόρθωση Πορείας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυσλει-
τουργία. 
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην βασίζεστε μόνο στο Σύστημα Υπο-
βοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HSA) 
για να αποτραπεί η προς τα πίσω κίνηση του 
αυτοκινήτου στην ανηφόρα. Να οδηγείτε 
πάντα προσεκτικά. Πατάτε το πεντάλ του 
φρένου όταν το αυτοκίνητο είναι σταματη-
μένο σε απότομη ανηφόρα. Να είστε ιδιαίτε-
ρα προσεκτικός όταν έχετε σταματήσει σε 
ανηφόρα σε παγωμένους ή λασπωμένους 
δρόμους. Εάν δεν μπορέσετε να αποτρέψε-
τε την κίνηση προς τα πίσω του αυτοκινήτου 
μπορεί να προκληθεί απώλεια του ελέγχου 
του αυτοκινήτου και πιθανός σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.

• Το Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε 
Ανηφόρα (HSA) δεν είναι σχεδιασμένο να συ-
γκρατεί το αυτοκίνητο σε στάθμευση σε ανη-
φόρα. Πατήστε το πεντάλ του φρένου όταν το 
αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε απότομη 
ανηφόρα. Εάν δεν το κάνετε μπορεί να κυλί-
σει το αυτοκίνητο προς τα πίσω και να προ-
κληθεί σύγκρουση ή σοβαρός τραυματισμός.

• Το Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε 
Ανηφόρα (HSA) μπορεί να μην αποτρέψει 
την κύλιση του αυτοκινήτου προς τα πίσω σε 
ανηφόρα σε όλες τις συνθήκες φορτίου και 
δρόμου. Να είστε πάντα προετοιμασμένος 
να πατήσετε το πεντάλ του φρένου για να 
αποφύγετε να κυλίσει το αυτοκίνητο προς τα 
πίσω. Εάν δεν το κάνετε μπορεί να προκλη-
θεί σύγκρουση ή σοβαρός τραυματισμός.

Το Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα 
(HSΑ) βοηθάει στην αυτόματη διατήρηση της εφαρ-
μογής των φρένων ώστε να αποτραπεί η κύλιση του 
αυτοκινήτου προς τα πίσω την στιγμή που ο οδηγός 
αφήνει το πεντάλ του φρένου για να πατήσει τον 
συμπλέκτη όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο 
σε ανηφόρα.

Το Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα 
(HSΑ) θα λειτουργήσει αυτόματα κάτω από τις ακό-
λουθες συνθήκες:

• Ο επιλογέας συστήματος ελέγχου αλλάξει σε D 
(οδήγηση) (αυτοκίνητο με όψη στην ανηφόρα) ή 
στην R (όπισθεν) (αυτοκίνητο με όψη στην κατη-
φόρα).

 ● Το αυτοκίνητο είναι τελείως σταματημένο σε 
ανηφόρα με την χρήση του φρένου.

Ο μέγιστος χρόνος συγκράτησης είναι 2 δευτερό-
λεπτα. Μετά τα δύο δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο 
θα αρχίσει να κυλάει προς τα πίσω και το Σύστημα 
Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HSΑ) θα 
σταματήσει να λειτουργεί εντελώς.

 Το Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα 
δεν θα λειτουργήσει όταν ο επιλογέας συστήματος 
ελέγχου έχει αλλάξει στη νεκρά (Ν) ή την θέση Ρ 
(παρκάρισμα) ή όταν είστε σε επίπεδο δρόμο. 

Όταν ανάβει το προειδοποιητικό φως του κλειστού 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Ευστάθειας (ESP) στον 
μετρητή, το Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε 
Ανηφόρα (HSA)  δεν θα λειτουργήσει. (∆είτε το «Εν-
δεικτικό φως σβηστού Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Ευστάθειας (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «2. Όρ-
γανα και χειριστήρια»).

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Οποιεσδήποτε και αν είναι οι συνθήκες, 
οδηγείτε προσεκτικά και επιταχύνετε και 
επιβραδύνετε με προσοχή. Εάν επιταχύνετε 
πολύ γρήγορα, οι κινητήριοι τροχοί θα σπι-
νάρουν και θα χάσουν ακόμη περισσότερο 
την πρόσφυσή τους. 

• Αφήστε μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσμα-
τος σε αυτές τις συνθήκες. Το φρενάρισμα 
θα πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από ότι σε 
στεγνό οδόστρωμα. 

• ∆ιατηρείτε μεγαλύτερες αποστάσεις από τα 
προπορευόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους 
που γλιστρούν.

• Ο υγρός πάγος (00C και παγωμένη βροχή), 
το πολύ κρύο χιόνι ή ο πάγος μπορεί να εί-
ναι γλιστερά και η οδήγηση πάνω τους πολύ 
δύσκολη. Το αυτοκίνητο θα έχει πολύ λιγό-
τερη πρόσφυση σε αυτές τις συνθήκες. 
Αποφύγετε την οδήγηση πάνω σε βρεγμένο 
πάγο έως ρίξουν αλάτι ή άμμο στον δρόμο.

• Προσέχετε για σημεία που γλιστρούν (πά-
γος). Αυτά μπορεί να εμφανιστούν σε σκιερά 
μέρη ή σε ένα καθαρό δρόμο. Εάν δείτε 
μπροστά σας ένα σημείο με πάγο, φρενάρετε 
πριν το φτάσετε. Προσπαθήστε να μην φρε-
νάρετε όταν είστε πάνω στον πάγο και απο-
φύγετε απότομους χειρισμούς του τιμονιού.

• Μην χρησιμοποιείτε το cruise control (όπου 
υπάρχει) σε δρόμους που γλιστρούν.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ 
(HSA) (όπου υπάρχει)

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΡΥΟ ΚΑΙΡΟ
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• Το χιόνι μπορεί να παγιδεύσει επικίνδυνα 
καυσαέρια κάτω από το αυτοκίνητό σας. 
Καθαρίστε το χιόνι από την εξάτμιση και 
γύρω από το αυτοκίνητό σας.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Εάν σε εξαιρετικά κρύες συνθήκες η μπαταρία δεν 
είναι πλήρως φορτισμένη, μπορεί το υγρό της να 
παγώσει και να την καταστρέψει. Για να την διατη-
ρήσετε σε καλή κατάσταση πρέπει να την ελέγχετε 
τακτικά. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το «Μπαταρία» 
στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το μόνος 
σας».

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Εάν το αυτοκίνητό σας πρόκειται να μείνει έξω χω-
ρίς αντιψυκτικό, τότε αδειάστε το ψυκτικό υγρό από 
το σύστημα ψύξης. Ξαναγεμίστε το πριν χρησιμο-
ποιήσετε το αυτοκίνητο. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε το «Σύστημα ψύξης κινητήρα» στο κε-
φάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το μόνος σας».

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1. Εάν έχετε ελαστικά χιονιού στους μπροστινούς / 
τους πίσω τροχούς του αυτοκινήτου σας, θα 
πρέπει να είναι του ίδιου μεγέθους, ικανότητας 
φορτίου, κατασκευής και τύπου όπως τα πίσω / 
μπροστινά ελαστικά.

Εάν πρόκειται να οδηγήσετε το αυτοκίνητο σε 
ακραίες χειμερινές συνθήκες, θα πρέπει να το-
ποθετήσετε ελαστικά χιονιού και στους τέσσε-
ρις τροχούς.

2. Για πρόσθετη πρόσφυση σε παγωμένους δρό-
μους, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελαστικά με 
καρφιά. Ωστόσο, ορισμένες χώρες, περιοχές ή 
πολιτείες απαγορεύουν την χρήση τους. Ελέγ-
ξτε τους τοπικούς κανονισμούς πριν τοποθετή-
σετε ελαστικά με καρφιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ικανότητες φρεναρίσματος και κρατήματος 
των ελαστικών χιονιού με καρφιά πάνω σε 
βρεγμένες ή στεγνές επιφάνειες μπορεί να εί-
ναι φτωχότερες από αυτές των ελαστικών χιο-
νιού χωρίς καρφιά.

3. Εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλυσί-
δες χιονιού. Όταν τοποθετήσετε αλυσίδες χιο-
νιού, βεβαιωθείτε ότι έχουν το σωστό μέγεθος 
για τα λάστιχα του αυτοκινήτου σας και έχουν 
τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή τους. Χρησιμοποιήστε εντατήρες 
αλυσίδων όπου συνιστάται από τον κατασκευα-
στή των αλυσίδων για να διασφαλίσετε την καλή 
πρόσδεση. Τα χαλαρά άκρα των εντατήρων θα 
πρέπει να ασφαλίζονται ή να αφαιρούνται για να 
μην προκαλέσουν ζημιά στα φτερά ή το κάτω 
μέρος του αυτοκινήτου κατά την ελεύθερη περι-
στροφή τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να οδη-
γείτε με μειωμένη ταχύτητα διαφορετικά μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στο αυτοκίνητο και / ή ο χει-
ρισμός και η απόδοση του αυτοκινήτου σας να 
επηρεαστούν ανεπανόρθωτα. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Σας συνιστούμε να έχετε στο αυτοκίνητό σας τον 
χειμώνα τα παρακάτω αντικείμενα:

• Μία ξύστρα και μία βούρτσα με πυκνή τρίχα για 
να απομακρύνετε τον πάγο και το χιόνι από τα 
παράθυρα.

• Μια στερεή, επίπεδη σανίδα για να την τοποθε-
τήσετε κάτω από τον γρύλο ώστε να έχετε στα-
θερό στήριγμα του γρύλου.

• Ένα φτυάρι για να βγάλετε το αυτοκίνητο από 
το χιόνι.

• Εξτρά υγρό για το πλυστικό παρμπρίζ για να ξα-
ναγεμίσετε το ρεζερβουάρ του πλυστικού

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
Τα χημικά αντιπαγωτικά υλικά που χρησιμοποιού-
νται στους δρόμους είναι διαβρωτικά, επιταχύνουν 
την σκουριά και καταστρέφουν τα τμήματα κάτω 
από το σασί όπως, το σύστημα της εξάτμισης, τις 
σωληνώσεις καυσίμου και φρένων, τα καλώδια των 
φρένων, το πάτωμα του αυτοκινήτου και τα φτερά.

Τον χειμώνα είναι αναγκαίο να καθαρίζεται τακτι-
κά το κάτω μέρος του αμαξώματος. Για περισσό-
τερες λεπτομέρειες δείτε το «Προστασία από την 
διάβρωση» στο κεφάλαιο «7. Εμφάνιση και φρο-
ντίδα».

Για επιπλέον προστασία από την σκουριά ή την διά-
τρηση που μπορεί να χρειάζεται σε μερικές περιο-
χές, συμβουλευθείτε το εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο Nissan.
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2 Σε περίπτωση ανάγκης

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ eCall/SOS 
(όπου υπάρχει)

Το σύστημα eCall είναι πάντα ενεργοποιημένο ως 
στάνταρ από το εργοστάσιο. Ενεργοποιείται αυτό-
ματα μέσω των αισθητήρων του αυτοκινήτου στην 
περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

Το σύστημα eCall δεν μπορεί να εντοπιστεί και δεν 
υπόκειται σε οποιονδήποτε συνεχή εντοπισμό κατά 
την κανονική κατάσταση λειτουργίας του. Τα δεδο-
μένα στην εσωτερική μνήμη του συστήματος δεν εί-
ναι διαθέσιμα εκτός του συστήματος του αυτοκινή-
του σε οποιονδήποτε πριν ενεργοποιηθεί το eCall.

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
μέσω της κλήσης του eCall στο κέντρο 112 από το 
σύστημα του αυτοκινήτου θα συμμορφώνεται με 
τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδο-
μένων που ορίζονται στις Οδηγίες 95/46/ΕΕ και 
2002/58/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Βουλής και του Συμ-
βουλίου και συγκεκριμένα θα βασίζεται στην ανα-
γκαιότητα προστασίας των ζωτικών συμφερόντων 
των ατόμων σύμφωνα με το Άρθρο 7(d) της Οδηγί-
ας 95/46/ΕΕ.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται 
αυστηρά στους σκοπούς διαχείρισης της κλήσης 
ανάγκης eCall στον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό ανά-
γκης που είναι το 112.

Οι αποδέκτες των δεδομένων των οποίων έχει γίνει 
επεξεργασία από το σύστημα   του προς το 112 εί-
ναι τα σχετικά με την δημόσια ασφάλεια σημεία 
ανταπόκρισης που είναι σχεδιασμένα από τις αντί-
στοιχες δημόσιες αρχές της χώρας στην δικαιοδο-
σία της οποίας υπάγονται, ώστε να λαμβάνουν πρώ-
τοι και ν` α διαχειρίζονται τις κλήσεις eCall στον 
ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεων ανάγκης που εί-
ναι το 112.

Ο διακόπτης των αλάρμ λειτουργεί ανεξάρτητα από 
την θέση του διακόπτη της μίζας, εκτός εάν είναι 
άδεια η μπαταρία του αυτοκινήτου.

Τα αλάρμ χρησιμοποιούνται για να προειδοποιήσε-
τε τους άλλους οδηγούς όταν πρέπει να σταματή-
σετε ή να παρκάρετε σε συνθήκες ανάγκης.

Όταν πατήσετε τον διακόπτη των αλάρμ θα αναβο-
σβήσουν όλα τα φλας. Για να σβήσετε τα αλάρμ 
πατήστε πάλι τον διακόπτη.

Όταν εντοπιστεί μία σύγκρουση που θα μπορούσε 
να ενεργοποιήσει τους αερόσακους, τα αλάρμ θα 
αναβοσβήσουν αυτόματα. Εάν πατήσετε τον διακό-
πτη των αλάρμ τότε τα αλάρμ θα σβήσουν.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην κλείνετε τα αλάρμ έως ότου να βεβαιωθεί-
τε ότι αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Επίσης 
τα αλάρμ μπορεί να μην αναβοσβήσουν αυτό-
ματα, ανάλογα με την δύναμη της σύγκρουσης.

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Σύστημα 
Κλήσης Υπηρεσιών Ανάγκης βασιζόμενο στο 112 
(eCall). Στην περίπτωση σοβαρού αυτοκινητιστικού 
ατυχήματος μπορεί να γίνει μία αυτόματη κλήση 
τηλεφωνητή των υπηρεσιών ανάγκης. Το σύστημα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χειροκίνητα για να 
καλέσετε τον τηλεφωνητή των υπηρεσιών ανάγκης.
Η υπηρεσία eCall με βάση το 112 είναι μία δημόσια 
υπηρεσία του κοινού συμφέροντος και είναι 
προσβάσιμη δωρεάν.
Η Nissan είναι υπεύθυνη μόνο για την τεχνική 
απόδοση του συστήματος επικοινωνίας ανάγκης 
στην περίπτωση ατυχήματος μέσα στην περίοδο 
ισχύος της εγγύησης

ΑΥΤΟΜΑΤΟ eCall
Εάν η μονάδα ελέγχου του αερόσακου εντοπίσει 
μία μετωπική σύγκρουση, πλευρική σύγκρουση ή 
σύγκρουση στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου (όπου 
υπάρχει), το σύστημα αυτόματα κάνει μία κλήση 
ανάγκης στο κέντρο διαχείρισης κλήσεων ανάγκης. 
Ταυτόχρονα μεταφέρονται οι πληροφορίες του 
αυτοκινήτου. Μόλις η κλήση ανάγκης ληφθεί από το 
κέντρο διαχείρισης κλήσεων ανάγκης, ο 
τηλεφωνητής προσπαθεί να μιλήσει στον επιβάτη 
του αυτοκινήτου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Στην διάρκεια της κλήσης ανάγκης δεν μπορεί 
να ρυθμιστεί η ένταση της φωνής του τηλεφω-
νητή.

• Στην διάρκεια της κλήσης ανάγκης η ένταση 
του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου θα είναι 
σε σίγαση.

SIC2574Z
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Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σταλούν στο κέντρο 
διαχείρισης κλήσεων ανάγκης από το σύστημα κλή-
σης ανάγκης του αυτοκινήτου εάν συμβεί σύγκρουση:

• Αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου (VIN)

• Τύπος αυτοκινήτου

• Τύπος καυσίμου

• Τύπος ενεργοποίησης (Αυτόματη / με το Χέρι)

• Τύπος Κλήσης (Test / Επείγουσα)

• Θέση (Επιβεβαιωμένη / Χαμηλής εμπιστοσύνης)

• Χρονοσφραγίδα (όταν συνέβη η σύγκρουση ή 
το περιστατικό)

• Τελευταίες τρεις τοποθεσίες του αυτοκινήτου 
και κατεύθυνση του αυτοκινήτου.

• Ταχύτητα του αυτοκινήτου

• (όπου έχει εφαρμογή) Ο αριθμός των επιβατών

Το σύστημα eCall του αυτοκινήτου με βάση το 112 
είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
ότι όλα τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη του συ-
στήματος να διαγράφονται διαρκώς και αυτόματα.

Γίνεται διαρκής εγγραφή πάνω στα δεδομένα τοπο-
θεσίας του αυτοκινήτου στην εσωτερική μνήμη του 
συστήματος ώστε να διατηρείται πάντα το μέγιστο 
των τριών τελευταίων τοποθεσιών του αυτοκινήτου 
που είναι απαραίτητες για την κανονική λειτουργία 
του συστήματος.

Το αρχείο των δεδομένων με τις ενέργειες του συ-
στήματος του αυτοκινήτου για το eCall με βάση το 
112 δεν διατηρείται για μεγαλύτερο διάστημα από 
όσο είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού 
τα διαχείρισης μίας κλήσης ανάγκης eCall και σε 

καμία περίπτωση για πάνω από 13 ώρες από την 
στιγμή που έγινε η κλήση ανάγκης eCall.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η αυτόματη κλήση ανάγκης θα ενεργοποιη-
θεί μόνο εάν ενεργοποιηθεί το σύστημα αε-
ρόσακων του αυτοκινήτου σε περίπτωση 
σύγκρουσης.

• Εάν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα κλήσης 
ανάγκης, παρακαλούμε να οδηγήσετε το αυ-
τοκίνητό σας σε εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο. 
Αυτό είναι απαραίτητο καθώς το αυτόματο 
σύστημα κλήσης ανάγκης πρέπει να μηδενι-
στεί για να αποφύγετε την κατά λάθος δημι-
ουργία κλήσεων ανάγκης eCall.

• Ο πάροχος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
που διαχειρίζεται την σύνδεση από το αυτο-
κίνητο στο κέντρο διαχείρισης κλήσεων 
ανάγκης καθορίζεται και ελέγχεται εκτός 
του συστήματος της κλήσης ανάγκης του 
αυτοκινήτου.

• Μέσα στο πρώτο λεπτό οποιασδήποτε κλή-
σης ανάγκης ο τηλεφωνητής θα καθορίσει 
εάν η κλήση είναι γνήσια. Εάν ο τηλεφωνη-
τής καθορίσει ότι η κλήση δεν είναι γνήσια 
τότε θα τερματίσει την κλήση και δεν θα κά-
νει καμία περαιτέρω προσπάθεια να καλέ-
σει το αυτοκίνητο. Αυτή η ενέργεια δεν απο-
τρέπει τους επιβάτες του αυτοκινήτου από 
το να κάνουν περαιτέρω κλήση ανάγκης.

Η λειτουργία κλήσης ανάγκης δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω συνθήκες:

• Το αυτοκίνητο είναι εκτός της περιοχής κά-
λυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

• Το αυτοκίνητο είναι σε τοποθεσία με κακή 
λήψη σήματος όπως σε τούνελ, σε υπόγεια 
γκαράζ, ανάμεσα σε κτήρια ή σε ορεινές πε-
ριοχές.

• Η Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής (TCU) ή 
άλλα συστήματα του αυτοκινήτου σας δεν 
λειτουργούν σωστά.

• Ο διαθέσιμος πάροχος κινητής τηλεφωνίας 
στην τοποθεσία του αυτοκινήτου δεν καθο-
ρίζεται για την χρήση σε κλήσεις ανάγκης.

• Η γραμμή επικοινωνίας με το κέντρο διαχείρι-
σης κλήσεων ανάγκης είναι απασχολημένη.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ eCall (ΚΟΥΜΠΙ SOS)
Η χειροκίνητη κλήση eCall μπορεί να γίνει με τον 
διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ, πατώντας το 
κουμπί της κλήσης <SOS> (3) που βρίσκεται στο 
ταμπλό πάνω από το κεφάλι σας.

Όταν βάλετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση 
OFF, εάν δεν έχει γίνει μία κλήση ανάγκης, το σύ-
στημα eCall απενεργοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πριν χειριστείτε το κουμπί <SOS> παρκά-
ρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και 
δέστε το χειρόφρενο.

• Χρησιμοποιήστε αυτή την υπηρεσία μόνο σε 
περίπτωση ανάγκης. Μπορεί να υπάρξει τι-
μωρία για την άσκοπη χρήση της υπηρεσίας.
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1. Βάλτε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ΟΝ.

2. Πατήστε (1) για να ανοίξει το κάλυμμα του κου-
μπιού <SOS> (2).

3. Πατήστε το κουμπί <SOS> (3). Μία κλήση ανά-
γκης στέλνεται στο κέντρο διαχείρισης κλήσεων 
ανάγκης. Ταυτόχρονα μεταφέρονται οι πληρο-
φορίες του αυτοκινήτου.

4. Όταν η κλήση συνδέεται, μπορείτε να μιλήσετε 
στο προσωπικό υποστήριξης σε περίπτωση ανά-
γκης.

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την κλήση ανάγκης, πα-
τήστε και κρατήστε το κουμπί <SOS> για λίγα δευ-
τερόλεπτα. Η κλήση δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά 
την σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Στην διάρκεια της κλήσης ανάγκης δεν μπορεί 
να ρυθμιστεί η ένταση της φωνής του τηλεφω-
νητή.

• Στην διάρκεια της κλήσης ανάγκης η ένταση 
του ηχοσυστήματος είναι σε σίγαση.

• Αφού πατήσετε το κουμπί <SOS> μπορεί να 
πάρει λίγο χρόνο έως ότου το σύστημα να κά-
νει σύνδεση, ανάλογα με το τεχνικό περιβάλ-
λον και εάν η Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής 
(TCU) χρησιμοποιείται από άλλες υπηρεσίες.

• Για να αποφύγετε την αποσύνδεση της κλήσης, 
μην σβήσετε το σύστημα e-POWER.

• Στην διάρκεια της κλήσης ανάγκης, η σύνδεση 
Hands-Free Bluetooth® του τηλεφώνου θα εί-
ναι απενεργοποιημένη και η λειτουργία του 
τηλεφώνου θα είναι διαθέσιμη μόνο από το 
κινητό τηλέφωνο.

• Εάν η κλήση ανάγκης αποσυνδεθεί για κάποιο 
λόγο, το κέντρο διαχείρισης κλήσεων ανάγκης 
μπορεί να καλέσει πίσω. Η ενέργεια αυτή δεν 
αποτρέπει τους επιβάτες του αυτοκινήτου από 
το να κάνουν άλλη κλήση ανάγκης με το χέρι.

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα ενδεικτικά φώτα (4) και (5) πάνω από το κουμπί 
<SOS> δείχνουν την κατάσταση του συστήματος 
κλήσης ανάγκης του αυτοκινήτου. Εάν το ενδεικτικό 

φως ανάβει κόκκινο ή δεν ανάβει κάποιο ενδεικτικό 
φως, η κλήση ανάγκης μπορεί να μην συνδεθεί το 
κέντρο διαχείρισης κλήσεων ανάγκης όταν πατήστε 
το κουμπί <SOS>. Επίσης μπορεί να μην σταλεί μία 
αυτόματη κλήση ανάγκης εάν συμβεί σύγκρουση.

-  Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου το σύστημα 
λειτουργεί την αυτοδιάγνωση και το κόκκινο ενδει-
κτικό φως ανάβει για έως 15 δευτερόλεπτα.

-  Εάν το κόκκινο ενδεικτικό φως ανάβει οποιαδήπο-
τε άλλη στιγμή επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημέ-
νο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο 
για βοήθεια. Σε περίπτωση σοβαρού σφάλματος 
του συστήματος που θα μπορούσε να απενεργο-
ποιήσει το σύστημα κλήσης ανάγκης eCall του αυ-
τοκινήτου, ανάβει σαν προειδοποίηση το κόκκινο 
ενδεικτικό φως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το ενδεικτικό φως ανάβει κόκκινο ή δεν ανά-
βει κάποιο ενδεικτικό φως, οι υπηρεσίες ανάγκης 
(όπως η αστυνομία ή άλλες υπηρεσίες) θα πρέπει 
να ειδοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος χρη-
σιμοποιώντας άλλες μονάδες κανονικής επικοι-
νωνίας (για παράδειγμα το τηλέφωνο).

ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Το υποκείμενο των δεδομένων (ο ιδιοκτήτης του αυ-
τοκινήτου) έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδο-
μένα και να αιτηθεί καταλλήλως την διόρθωση, δια-
γραφή ή δέσμευση των δεδομένων που τον / την 
αφορούν και των οποίων η επεξεργασία δεν συμ-
μορφώνεται με τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 

NCE517

NIC3867
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95/46/ΕΕ. Οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο 
έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα θα πρέπει να ενημε-
ρωθεί για αυτή την διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευ-
ση που έχει γίνει σε συμμόρφωση με αυτή την Οδη-
γία, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί ότι είναι αδύνατον ή 
απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να 
παραπονεθεί στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδο-
μένων εάν θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώ-
ματά του / της ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
των προσωπικών του / της δεδομένων.

ΡΕΖΕΡΒΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
(όπου υπάρχει)

 
Ετικέτα ρεζέρβας τύπου προσωρινού τύπου

Η ρεζέρβα προσωρινού τύπου είναι σχεδιασμένη 
για χρήση σε περίπτωση ανάγκης μόνο. Η ρεζέρβα 
αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για πολύ 
σύντομα χρονικά διαστήματα και ΠΟΤΕ για μεγάλα 
ταξίδια ή μεγάλες χρονικές περιόδους.

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις εάν πρέ-
πει να χρησιμοποιήσετε ρεζέρβα προσωρινού τύ-
που, σε διαφορετική περίπτωση το αυτοκίνητό σας 
μπορεί να πάθει ζημιά ή να εμπλακεί σε ατύχημα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνεχιζόμενη χρήση αυτού του ελαστικού στον 
δρόμο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά του 
ελαστικού, με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο 
του αυτοκινήτου και πιθανόν να τραυματιστείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η ρεζέρβα προσωρινού τύπου θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις ανά 
γκης. Θα πρέπει να αντικαθίσταται με στά-
νταρ ελαστικό σε πρώτη ευκαιρία.

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβεί-
τε τα 80 χιλιόμετρα / ώρα. Η μεγαλύτερη τα-
χύτητα μπορεί να κάνει ζημιά στο ελαστικό.

• Αποφύγετε την οδήγηση πάνω από εμπό-
δια. Επίσης μην πάτε το αυτοκίνητο σε αυ-
τόματο πλυστικό μηχάνημα. 

• Αποφύγετε τις απότομες στροφές και τα 
απότομα φρεναρίσματα.

• Μην υπερβαίνεται το μέγιστο φορτίο του 
αυτοκινήτου ή την ικανότητα μεταφοράς 
φορτίου που φαίνεται στο πλάι της ρεζέρ-
βας προσωρινής χρήσης.

• Μην χρησιμοποιείτε αλυσίδα χιονιού σε 
αυτό το λάστιχο. Λόγω του μικρότερου μεγέ-
θους του, η αλυσίδα χιονιού δεν θα εφαρμό-
ζει καλά με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά 
στο αυτοκίνητο και να χάσετε την αλυσίδα.

• Μην χρησιμοποιείτε την ρεζέρβα προσωρι-
νής χρήσης σε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνη-
το γιατί αυτό το λάστιχο έχει σχεδιαστεί ειδι-
κά για το αυτοκίνητό σας.

• ∆εν θα πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητο 
έχοντας τοποθετήσει περισσότερες από μία 
ρεζέρβες προσωρινού τύπου στους τροχούς.

• Μην ρυμουλκείτε τρέιλερ.

ΡΕΖΕΡΒΑ

NIC3779
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• Όπως και με όλα τα λάστιχα, έτσι και η πίε-
ση του ελαστικού της ρεζέρβας προσωρι 
νού τύπου θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά 
για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση διατηρείται.

Για λεπτομέρειες σχετικές με την πίεση, δείτε το 
πινακιδάκι των ελαστικών που βρίσκεται στην 
κεντρική κολώνα της πλευράς του οδηγού.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΡΕΖΕΡΒΑ (όπου υπάρχει)
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με στάνταρ 
τροχό και ελαστικό.

Σε περίπτωση σκασμένου ελαστικού, ακολουθείστε 
τις παρακάτω οδηγίες.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά δεμένο το χειρό-
φρενο.

• Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας συστήματος 
ελέγχου είναι στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

• Ποτέ μην αλλάζετε το λάστιχο όταν το αυτοκί-
νητο είναι σε έδαφος με κλίση, σε πάγο ή σε 
γλιστερή επιφάνεια. Αυτό είναι επικίνδυνο.

• Ποτέ μην αλλάζετε ή επισκευάζετε το λάστι-
χο εάν το αυτοκίνητό σας είναι κοντά στην 
κυκλοφορία. Περιμένετε για επαγγελματική 
οδική βοήθεια.

1. Μετακινείστε το αυτοκίνητο με ασφάλεια έξω 
από τον δρόμο, μακριά από την κίνηση.

2. Ανάψτε τα αλάρμ.
3. Παρκάρετε σε επίπεδη επιφάνεια.
4. ∆έστε το χειρόφρενο.
5. Πατήστε τον διακόπτη της θέσης Ρ για να αλλά-
ξετε τον επιλογέα στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

6. Σβήστε το σύστημα e-POWER.
7. Ανοίξτε το καπό (για λεπτομέρειες δείτε το ) 
προκειμένου να:
• Προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς.
• ∆είξετε στους επαγγελματίες της οδικής βο-
ήθειας ότι χρειάζεστε βοήθεια.

8. Ζητήστε από όλους τους επιβάτες να βγουν από 
το αυτοκίνητο και να σταθούν σε ασφαλές σημείο, 
μακριά από την κυκλοφορία και το αυτοκίνητο.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
(Για μοντέλα με ρεζέρβα, όπου υπάρχει)

Τακάρισμα των τροχών

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τακάρατε καλά τους τροχούς 
γιατί το αυτοκίνητο μπορεί κατά λάθος να κινη-
θεί και να σας τραυματίσει.

ΣΚΑΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

MCE0001DZ
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Τοποθετήστε κατάλληλους τάκους (1) μπροστά και 
πίσω από τον τροχό που βρίσκεται διαγωνίως αντί-
θετα προς τον τροχό με το σκασμένο λάστιχο (A) 
για να μην κινηθεί το αυτοκίνητο όταν το σηκώσετε 
με τον γρύλο.

Πάρτε τα εργαλεία και την ρεζέρβα
Η ρεζέρβα, ο γρύλος και τα εργαλεία βρίσκονται 
στον εσωτερικό του χώρου αποσκευών.

1. Ανοίξτε την πίσω πόρτα.

2. Βγάλτε τα καλύμματα του πορτμπαγκάζ και το 

κάλυμμα του πατώματος στον χώρο αποσκευών.

3. Βγάλτε την πεταλούδα γυρίζοντάς την αριστε-
ρόστροφα.

4. Εάν έχετε ηχείο subwoofer τοποθετημένο στην 
ρεζέρβα, σηκώστε το προσεκτικά και βάλτε το 
σε ασφαλές σημείο μακριά από την ρεζέρβα. 
Μην τεντώνετε το καλώδιο που είναι συνδεμέ-
νο στο subwoofer.

5. Βγάλτε τον γρύλο, τα απαραίτητα εργαλεία και 
την ρεζέρβα από τον χώρο αποθήκευσης.

Αφαίρεση του καλύμματος του τροχού (όπου 
υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέχετε όταν αφαιρείτε το κάλυμμα του τρο-
χού καθώς μπορεί αυτό να βγει απότομα.

Βγάλτε το κάλυμμα του τροχού με κατάλληλο εργα-
λείο όπως φαίνεται στην εικόνα ή αφαιρέστε το 
προσεκτικά και με τα δύο σας χέρια.

Αφαίρεση του τροχού

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• ∆ιαβάστε την ετικέτα του γρύλου πριν τον 
χρησιμοποιήσετε.

• ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΓΡΥΛΟ.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γρύλο που δεν σας 
παρέχεται με το αυτοκίνητό σας.

• Χρησιμοποιείστε τον γρύλο που σας δίνεται 
με το αυτοκίνητό σας. Ο γρύλος είναι σχεδι-
ασμένος μόνο για να σηκώνει το αυτοκίνητό 
σας σε περίπτωση αλλαγής ελαστικού.

• Χρησιμοποιείτε τα σωστά σημεία ανύψω-
σης. Ποτέ μην τοποθετείτε τον γρύλο σε 
άλλα σημεία από αυτά που καθορίζονται.

• Ποτέ μην σηκώνετε το αυτοκίνητο με τον 
γρύλο περισσότερο από όσο χρειάζεται.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τάκους πάνω ή 
κάτω από τον γρύλο.

• Μην βάζετε μπροστά ή λειτουργείτε το σύ-
στημα e-POWER όσο το αυτοκίνητο στηρί-
ζεται στον γρύλο. Το αυτοκίνητο μπορεί να 
κινηθεί απότομα και αυτό μπορεί να προκα-
λέσει ένα ατύχημα.

• Μην επιτρέπετε σε επιβάτες να βρίσκονται 
μέσα στο αυτοκίνητο όσο αυτό στηρίζεται 
στον γρύλο.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την προει-
δοποιητική ετικέτα που βρίσκεται πάνω

ΝCE507

NCE508

SCE0173ΑΖ
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στον γρύλο πριν τον χρησιμοποιήσετε.

• Αφαιρέστε όλα τα φορτία πριν σηκώσετε το 
αυτοκίνητο με τον γρύλο.

Σημεία ανύψωσης

1. Βάλτε τον γρύλο κατευθείαν κάτω από το ση-
μείο στήριξης όπως φαίνεται στην εικόνα ώστε η 
κορυφή του γρύλου να εφάπτεται με το αυτοκί-
νητο στο σημείο στήριξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο γρύλος θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε στα-
θερό επίπεδο έδαφος.

2. Ευθυγραμμίστε την κορυφή του γρύλου ανάμε-
σα στις δύο εγκοπές που βρίσκονται στο σημείο 
στήριξης είτε στο μπροστά είτε στο πίσω μέρος.

3. Τοποθετήστε την εγκοπή της κορυφής του γρύ-
λου ανάμεσα στις εγκοπές όπως φαίνεται στην 
εικόνα.

ΝDI1788

Ζάντες αλουμινίου (όπου υπάρχει): Τα μπουλόνια 
των ζαντών αλουμινίου έχουν ένα πλαστικό καπάκι 
που μπορεί να αφαιρεθεί με την χρήση της λαβίδας 
(όπου υπάρχει) από την εργαλειοθήκη.

4. Χαλαρώστε κάθε μπουλόνι του τροχού κατά μία 
ή δύο στροφές γυρίζοντας προς τα αριστερά με 
το μπουλονόκλειδο.

Μην αφαιρείτε τα μπουλόνια του τροχού πριν 
αυτός σηκωθεί από το έδαφος.

5. Για να σηκώσετε το αυτοκίνητο, κρατήστε καλά 
και γυρίστε την λαβή προς τα δεξιά, όπως φαί-
νεται στην εικόνα.

6. Σηκώστε το αυτοκίνητο προσεκτικά έως ότου ο 
τροχός πάψει να ακουμπά στο έδαφος.

7. Βγάλτε τα μπουλόνια του τροχού και μετά αφαι-
ρέστε τον τροχό με το σκασμένο λάστιχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο τροχός είναι βαρύς. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια 
σας είναι μακριά από τον τροχό και χρησιμο-
ποιήστε γάντια αν είναι απαραίτητο για να απο-
φύγετε τραυματισμούς.

Τοποθέτηση της ρεζέρβας

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Η ρεζέρβα προσωρινού τύπου είναι σχεδια-
σμένη μόνο για χρήση σε περίπτωση ανά-
γκης.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπουλόνια που 
δεν παρέχονται με το αυτοκίνητό σας. Λά-
θος μπουλόνια ή μπουλόνια που δεν έχουν 
σφίξει καλά μπορεί να προκαλέσουν χαλά-
ρωμα ή και βγάλσιμο των τροχών. Αυτό μπο-
ρεί να προκαλέσει ατύχημα.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λάδι ή γράσο στα 
μπουλόνια των τροχών. Μπορεί να προκα-
λέσουν χαλάρωση των μπουλονιών.NCE309

NCE510
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(A) Σφίξτε

(B) Χαλαρώστε

1. Καθαρίστε την λάσπη ή την βρωμιά από την επι-
φάνεια ανάμεσα στον τροχό και τον αφαλό του 
τροχού.

2. Τοποθετήστε προσεκτικά τον τροχό και σφίξτε 
τα μπουλόνια του τροχού με το χέρι. Ελέγξτε ότι 
όλα τα μπουλόνια έρχονται σε επαφή με την επι-
φάνεια του τροχού οριζόντια.

3. Σφίξτε τα μπουλόνια εναλλάξ και με ίση δύναμη 
με το μπουλονόκλειδο, στην σειρά που φαίνεται 
στην εικόνα (1 – 5),  έως ότου είναι σφιχτά.

4. Χαμηλώστε αργά το αυτοκίνητο έως ότου ο τρο-
χός ακουμπήσει στο έδαφος. 

5. Στην συνέχεια, σφίξτε καλύτερα τα μπουλόνια 
με το μπουλονόκλειδο στην σειρά που φαίνεται 
στην εικόνα.

6. Κατεβάστε τελείως κάτω το αυτοκίνητο.

7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του τροχού (όπου 
υπάρχει).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Πριν την τοποθέτηση, ευθυγραμμίστε το λογό-
τυπο NISSAN (κεντρικό κάλυμμα) με τα μπου-
λόνια που είναι αντίθετα από την τρύπα της 
βλαβίδας (όπου υπάρχει) για να ευθυγραμμί-
σετε σωστά το κέντρο.

  ∆ύναμη σφιξίματος μπουλονιών τροχού:
 113 N.m (12 κιλά ανά μέτρο)

Όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σφίξτε τα μπουλό-
νια του τροχού με δυναμόκλειδο.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ξανασφίξτε τα μπουλόνια του τροχού αφού το 
αυτοκίνητο διανύσει 1.000 χιλιόμετρα (ακόμη 
και στην περίπτωση σκασμένου λάστιχου κλπ).

Τα μπουλόνια θα πρέπει να παραμένουν πάντα 
σφιγμένα στην καθορισμένη δύναμη. Συνιστάται τα 
μπουλόνια να σφίγγονται στην προδιαγραφή τους 
σε κάθε διάστημα λίπανσης.

Να ρυθμίζετε πάντα την πίεση σε αυτή του ΚΡΥΟΥ 
ελαστικού.

Πίεση ΚΡΥΟΥ ελαστικού είναι αυτή που μετριέται 
όταν το αυτοκίνητο έχει μείνει παρκαρισμένο για 
τρεις ώρες ή περισσότερο ή έχει κινηθεί για λιγότε-
ρο από 1.6 χλμ.

Η πίεση για τα ΚΡΥΑ ελαστικά φαίνεται στο πινακι-
δάκι των ελαστικών που είναι τοποθετημένο στην 
κεντρική κολώνα στην πλευρά του οδηγού.

Αποθήκευση του σκασμένου ελαστικού και 
των εργαλείων
Αποθηκεύστε με ασφάλεια τον τροχό με το σκασμέ-
νο ελαστικό και τα εργαλεία του αυτοκινήτου στον 
προκαθορισμένο για την φύλαξή τους χώρο στο 
πορτμπαγκάζ.

Ηχείο Subwoofer

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ένα έχετε ηχείο subwoofer, προσέχετε όταν το 
τοποθετήσετε πάλι μέσα στην ρεζέρβα. Είναι 
σημαντικό να ευθυγραμμίσετε το ηχείο όπως 
φαίνεται στην εικόνα να βεβαιωθείτε ότι το κα-
λώδιο δεν τεντώνεται. Ελέγξτε ότι το καλώδιο 
που είναι συνδεμένο στον ηχείο δεν είναι πολύ 
τεντωμένο.

NCE435

NCE525
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS)

(A)Βαλβίδα ελαστικού με αισθητήρα

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν το ενδεικτικό φως TPMS ανάβει ενώ 
οδηγείτε:
-   αποφύγετε τους απότομους χειρισμούς 
του τιμονιού

-  αποφύγετε το απότομο φρενάρισμα
-  μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου
-  βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλές σημείο
-   σταματήστε το αυτοκίνητο το δυνατό συ-
ντομότερο.

• Η οδήγηση με λάστιχα με χαμηλή πίεση μπο-
ρεί να δημιουργήσει μόνιμη ζημιά στα λάστι-
χα και αυξάνει την πιθανότητα σκασίματος 
ελαστικού. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή 
ζημιά στο αυτοκίνητο που να οδηγήσει σε 
ατύχημα και σοβαρό τραυματισμό.

• Ελέγχετε την πίεση και στα τέσσερα ελαστι-
κά. Ρυθμίζετε την πίεση στην συνιστώμενη 
πίεση ΚΡΥΩΝ ελαστικών που φαίνεται στο 
πινακιδάκι των ελαστικών ώστε να σβήσει 
το ενδεικτικό φως πίεσης ελαστικών. Εάν 
έχετε σκασμένο λάστιχο, αντικαταστήστε το 
με την ρεζέρβα το συντομότερο δυνατό. 
(∆είτε το «Σκασμένο λάστιχο» στο κεφάλαιο 
«6. Σε περίπτωση ανάγκης» για την αλλαγή 
του σκασμένου ελαστικού).

• Όταν βάλετε την ρεζέρβα ή αλλάξετε τον 
τροχό, το TPMS δεν θα λειτουργήσει και το 
ενδεικτικό φως TPMS θα αναβοσβήσει για 
περίπου 1 λεπτό. Το φως θα παραμείνει 
αναμμένο μετά το 1 λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι 
ακολουθήσατε όλες τις οδηγίες για την αντι-
κατάσταση του τροχού και την σωστή τοπο-
θέτηση του συστήματος TPMS.

• Η αντικατάσταση των ελαστικών με άλλα δι-
αφορετικών προδιαγραφών από αυτά που 
ορίζει η NISSAN θα μπορούσε να επηρεά-
σει την σωστή λειτουργία του TPMS.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Γνήσιο 
NISSAN Στεγανοποιητικό Κιτ Επισκευής 
Ελαστικού ή ισάξιο την προσωρινή επισκευή 
του ελαστικού σας. Μην βάζετε οποιοδήποτε 
άλλο υγρό ελαστικών ή στεγανοποιητικό ελα-
στικού αεροζόλ μέσα στα ελαστικά καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
στους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών.

• Η NISSAN συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο 
το Γνήσιο NISSAN Στεγανοποιητικό Ανάγκης 
Ελαστικών. Τα άλλα στεγανοποιητικά μπορεί

να κάνουν ζημιά στην φλάντζα της βαλβίδας 
με αποτέλεσμα την απώλεια πίεσης αέρα. 
Μετά την χρήση στεγανοποιητικού επισκευ-
ής ελαστικού επισκεφθείτε ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο 
συνεργείο το συντομότερο δυνατό (για τα 
μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με κιτ επι-
σκευής ανάγκης ελαστικού).

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το TPMS μπορεί να μην λειτουργήσει κανο-
νικά όταν οι τροχοί είναι εξοπλισμένοι με 
αλυσίδες χιονιού ή οι τροχοί είναι θαμμένοι 
στο χιόνι.

• Μην τοποθετείτε μεταλλικό φιλμ ή άλλα με-
ταλλικά μέρη (κεραία κλπ) στα παράθυρα. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λήψη των 
σημάτων από τους αισθητήρες πίεσης ελα-
στικών και το TPMS δεν θα λειτουργεί σω-
στά.

Ορισμένες μονάδες και μεταδότες μπορεί 
προσωρινά να παρεμβληθούν στην λειτουρ-
γία του TPMS και να προκαλέσουν το ενδει-
κτικό φως του TPMS να ανάψει. Ορισμένα 
παραδείγματα είναι:

- Εγκαταστάσεις ή ηλεκτρικές συσκευές 
που χρησιμοποιούν παρόμοιες ραδιοσυχνό-
τητες κοντά στο αυτοκίνητο.

- Εάν ένας μεταδότης που είναι καθορισμέ-
νος σε παρόμοιες συχνότητες χρησιμοποι-
είται μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.

NDI1751
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- Εάν ένας υπολογιστής (ή παρόμοιος εξο-
πλισμός) ή ένας μετατροπέας DC/AC χρησι-
μοποιείται μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.

- Εάν είναι συνδεμένες στην παροχή 12V 
του αυτοκινήτου σας μονάδες που δεν είναι 
εγκεκριμένες από τη Nissan.

• Όταν φουσκώνετε τα ελαστικά και ελέγχεται 
την πίεση των ελαστικών ποτέ μην λυγίζετε 
τις βαλβίδες.

• Για την στερέωση των αισθητήρων TPMS 
στους τροχούς έχουν τοποθετηθεί ειδικές 
αλουμινένιες βαλβίδες. Ο αισθητήρας TPMS 
είναι στερεωμένος στους τροχούς με ένα πα-
ξιμάδι. Το παξιμάδι χρειάζεται σωστή τοποθέ-
τηση με δύναμη σφυξίματος των 7,5 +/- 0,5 
Nm. Εάν ο αισθητήρας TPMS σφιχτεί υπερ-
βαίνοντας το όριο, υπάρχει μία πιθανότητα να 
πάθει ζημιά η στεφάνη του αισθητήρα. Εάν ο 
αισθητήρας σφιχτεί κάτω από το όριο, υπάρ-
χει η πιθανότητα να υπάρξει διαρροή αέρα.

• Χρησιμοποιήστε γνήσιες Nissan ή ισάξιες τά-
πες βαλβίδων που συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές που έχουν οι τάπες βαλβίδων 
που είναι τοποθετημένες από το εργοστάσιο.

• Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές τάπες βαλ-
βίδων.

• Βάλτε σωστά τις τάπες των βαλβίδων. Χωρίς 
τις τάπες των βαλβίδων μπορεί να πάθουν ζη-
μιά οι βαλβίδες και οι αισθητήρες του συστή-
ματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

• Μην κάνετε ζημιά στις βαλβίδες και τους αι-
σθητήρες όταν αποθηκεύετε τους τροχούς 
ή τοποθετείτε διαφορετικά ελαστικά.

• Αντικαταστήστε την ροδέλα της βαλβίδας 
του αισθητήρα TPMS (τόσο τον πυρήνα της 
βαλβίδας όσο και την τάπα) όταν αντικαθι-
στάτε τα ελαστικά λόγω φθοράς ή ηλικίας. 
Οι αισθητήρες TPMS μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν πάλι.

Το Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών 
(TPMS) παρακολουθεί την πίεση και των τεσσάρων 
τροχών, εκτός της ρεζέρβας. Όταν το ενδεικτικό φως 
TPMS ανάβει μαζί με το ενδεικτικό φως θέσης TPMS 
(στους μετρητές) ένα ή περισσότερα ελαστικά έχουν 
σημαντικά λιγότερο αέρα. Εάν το αυτοκίνητο κινείται 
με χαμηλή πίεση αέρα στα ελαστικά, το TPMS θα 
ενεργοποιηθεί και το ενδεικτικό φως TPMS μαζί με το 
ενδεικτικό φως θέσης TPMS παραμένουν αναμμένα. 
Το σύστημα αυτό θα απενεργοποιηθεί μόνο όταν η 
πίεση του ελαστικού διορθωθεί και το αυτοκίνητο κι-
νηθεί με ταχύτητες πάνω από τα 25 χλμ/ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το TPMS δείτε 
το «Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών 
(TPMS)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση». 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (για 
μοντέλα με κιτ επισκευής σκασμένου 
ελαστικού)
Το κιτ επισκευής σκασμένου ελαστικού παρέχεται 
μαζί με το αυτοκίνητο αντί για ρεζέρβα. Αυτό το κιτ 
επισκευής θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την 
προσωρινή επισκευή ενός μικρού σκασίματος στο 
ελαστικό. Μετά την χρήση του κιτ επισκευής αποταν-
θείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο το συντομότερο δυνατό για έλεγ-
χο και επισκευή / αντικατάσταση του ελαστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε το κιτ επισκευής σκασμένου 
ελαστικού κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες.
• Όταν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης του 
στεγανοποιητικού (που εμφανίζεται στην ετι-
κέτα που βρίσκεται στο μπουκάλι).

• Όταν το κόψιμο ή το σκάσιμο είναι περίπου 
4 χλστ ή μεγαλύτερο.

• Όταν έχει πάθει ζημιά το πλαϊνό του ελαστι-
κού.

• Όταν το αυτοκίνητο έχει κινηθεί με σημαντι-
κή απώλεια αέρα από το ελαστικό.

• Όταν το ελαστικό έχει φύγει τελείως από την 
θέση του στο εσωτερικό ή εξωτερικά στην 
ζάντα.

• Όταν έχει πάθει ζημιά η ζάντα του ελαστι-
κού.

• Όταν είναι σκασμένα δύο ή περισσότερα 
ελαστικά.

NCE371
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Πρόσβαση στο κιτ επισκευής σκασμένου 
ελαστικού
Πάρτε το κιτ επισκευής σκασμένου ελαστικού από 
την θέση αποθήκευσης. Το κιτ επισκευής αποτελεί-
ται από τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) Μπουκάλι στεγανοποιητικού ελαστικού

(2) Κομπρεσέρ αέρα

(3) Αυτοκόλλητο περιορισμού ταχύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στα μοντέλα με κιτ επισκευής σκασμένου ελαστι-
κού δεν υπάρχει από το εργοστάσιο ρεζέρβα, 
γρύλος και ράβδος. Εάν θέλετε να τα προμηθευ-
τείτε, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Πριν χρησιμοποιήσετε το κιτ επισκευής 
σκασμένου ελαστικού
• Εάν οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο (για παρά-
δειγμα, μία βίδα ή ένα καρφί) είναι μέσα στο 
λάστιχο, μην το αφαιρέσετε.

• Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του στεγανοποι-
ητικού (που εμφανίζεται στην ετικέτα που βρί-
σκεται στο μπουκάλι). Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 
στεγανοποιητικό του οποίου έχει περάσει η ημε-
ρομηνία λήξης.

Επισκευή του ελαστικού
1. Κουνήστε καλά το μπουκάλι με το στεγανοποιη-
τικό.

2. Βγάλτε την τάπα του μπουκαλιού (3) και την 
πορτοκαλί τάπα (2) από το πάνω μέρος του κο-
μπρεσέρ.

3. Βιδώστε το μπουκάλι (4) στο άνοιγμα του κομπρε-
σέρ (στο σημείο που ήταν η πορτοκαλί τάπα).

4. Bγάλτε το αυτοκόλλητο περιορισμού ταχύτητας 
και τοποθετήστε το σε σημείο όπου θα το βλέπει 
ο οδηγός όσο οδηγεί.

5. Βιδώστε καλά τον σωλήνα αέρα (Α) του κομπρε-
σέρ στην βαλβίδα του ελαστικού. Βεβαιωθείτε 
ότι ο διακόπτης του κομπρεσέρ αέρα είναι στην 
θέση OFF (0) και η βαλβίδα απελευθέρωσης πί-
εσης (Β) είναι καλά κλειστή και μετά βάλτε την 
πρίζα στην ηλεκτρική παροχή του αυτοκινήτου.

6. Βάλτε την πρίζα στην ηλεκτρική παροχή του αυτο-
κινήτου. Για λεπτομέρειες δείτε το «Ηλεκτρική πα-

NCE343

NCE315

NCE344
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ροχή» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

7. Βάλτε τον διακόπτη παροχής του συστήματος 
e-POWER στην θέση ON.

8. Ανοίξτε το κομπρεσέρ και φουσκώστε το λάστι-
χο έως την πίεση που καθορίζεται στο πινακιδά-
κι με την πίεση των ελαστικών που είναι στερεω-
μένο στην κεντρική κολώνα, στην πλευρά του 
οδηγού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην έχετε το κομπρεσέρ σε λειτουργία για πε-
ρισσότερα από 10 λεπτά.

Εάν η πίεση του ελαστικού δεν αυξάνεται σε μία κα-
θορισμένη πίεση μέσα σε 10 λεπτά, το λάστιχο μπο-
ρεί να έχει πάθει σοβαρή ζημιά και να μην μπορεί να 
επισκευαστεί με αυτό το κιτ επισκευής ελαστικού. 
Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan 
ή εξειδικευμένο συνεργείο.

9. Βγάλτε το κομπρεσέρ αέρα από την βαλβίδα 
του ελαστικού. Οδηγήστε αμέσως το αυτοκίνη-
το με ταχύτητα 80 χλμ/ώρα (50 μίλια την ώρα), ή 
λιγότερο.

10. Μετά από 10 λεπτά ή 10 χλμ οδήγησης ελέγξτε 
την πίεση του ελαστικού. Η προσωρινή επισκευή 
έχει ολοκληρωθεί εάν η πίεση του ελαστικού δεν 
πέφτει.

Εάν η πίεση είναι χαμηλότερη από την καθορι-
σμένη ή κάτω από τα 130 kPa (1,3 bar, 19 psi), 
το ελαστικό δεν μπορεί να επισκευαστεί με 
αυτό το κιτ επισκευής ελαστικού. Αποτανθείτε 
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο.

Μετά την επισκευή του ελαστικού
Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan 
ή εξειδικευμένο συνεργείο για επισκευή / αντικατά-
σταση του αισθητήρα TPMS και για νέο μπουκάλι 
στεγανοποιητικού και σωλήνα, το συντομότερο δυ-
νατό.
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• Ποτέ μην αφήνετε το υγρό της μπαταρίας να 
έλθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα, τα 
ρούχα σας ή της βαμμένες επιφάνειες του 
αυτοκινήτου. Το υγρό της μπαταρίας είναι 
διαβρωτικό σουλφορικό οξύ που μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Εάν το υγρό 
έλθει σε επαφή με οτιδήποτε, αμέσως ξεπλύ-
νετε την περιοχή επαφής με άφθονο νερό.

• Κρατήστε την μπαταρία μακριά από τα παι-
διά.

• Η βοηθητική μπαταρία θα πρέπει να είναι 12 
Volt. Η χρήση ακατάλληλη μπαταρίας θα 
προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητό σας.

• Ποτέ μην προσπαθήσετε να βάλετε μπρο-
στά με βοηθητική μπαταρία μία παγωμένη 
μπαταρία. Θα εκραγεί προκαλώντας σοβα-
ρό τραυματισμό.

1. Ελέγξτε εάν έχει δεθεί το χειρόφρενο.

Εάν όχι, μετά την σύνδεση του αυτοκινήτου με 
την βοηθητική μπαταρία (μετά το βήμα 8), δέστε 
το χειρόφρενο.

Το αυτοκίνητο έχει ηλεκτρικό χειρόφρενο. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε το «∆ιακό-
πτης χειρόφρενου» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι 
και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

2. Προετοιμάστε το όχημα με την βοηθητική μπα-
ταρία (Α) και το όχημα που θα πάρει μπροστά με 
αυτή (Β).

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NCE518

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Η λανθασμένη εκκίνηση με βοηθητική μπα-
ταρία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της 
μπαταρίας με αποτέλεσμα σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο. Επίσης μπορεί να προκαλέ-
σει ζημιά στο αυτοκίνητο.  Ακολουθείτε πι-
στά τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

• Στην μπαταρία είναι πάντα παρόν εκρηκτικό 
αέριο υδρογόνου. Κρατήστε σπίθες και φλό-
γες μακριά από την μπαταρία.

• Φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά 
γυαλιά και βγάλτε τα δαχτυλίδια, μπρασελέ 
και οποιοδήποτε άλλο κόσμημα όταν δου-
λεύετε πάνω ή κοντά στην μπαταρία.

• Ποτέ μην γέρνετε πάνω στην μπαταρία όταν 
ξεκινάτε με βοηθητική μπαταρία.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήσετε τα δύο αυτοκίνητα να ακουμπή-
σουν.

3. Πατήστε τον διακόπτη της θέσης Ρ για να αλλά-
ξετε τον επιλογέα στην θέση Ρ (παρκάρισμα).

4. Σβήστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν 
είναι απαραίτητες (προβολείς, αλάρμ κλπ).

5. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παροχής του αυτο-
κινήτου που θα ξεκινήσει με την βοηθητική μπα-
ταρία είναι σβηστός.

6. Ανοίξτε το καπό. Για λεπτομέρειες δείτε το 
«Kαπό» στο κεφάλαιο 3.

7. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο κοπής ή άλλο 
κατάλληλο εργαλείο εάν απαιτείται, ελευθερώ-
στε τα τρία ασφαλιστικά κλείστρα και βγάλτε το 
κάλυμμα της ασφαλειοθήκης στον χώρο του κι-
νητήρα του αυτοκίνητου (B) που θα ξεκινήσει με 
την βοηθητική μπαταρία για να επιτρέψετε την 
πρόσβαση στον θετικό (+) πόλο μέσα στην 
ασφαλειοθήκη.

8. Ανοίξτε το κόκκινο κάλυμμα (+) του θετικού πό-
λου.

9. Συνδέστε τους πόλους στην σειρά (1 → 2 → 3 
→ 4) όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Να συνδέετε πάντα τον θετικό  (1) με τον 
θετικό πόλο  (2) και τον αρνητικό  (3) 
στην γείωση του αμαξώματος (4) ΟΧΙ στον 
αρνητικό πόλο της μπαταρίας 12-volt , τον 
κινητήρα ή το μοτέρ.

• Μία λάθος σύνδεση θα μπορούσε να κάνει 
ζημιά στο σύστημα φόρτισης.

• Βεβαιωθείτε ότι τα βοηθητικά καλώδια δεν 
ακουμπούν κινούμενα μέρη στον χώρο του 
κινητήρα.

• Προσέξτε να μην επιτρέψετε την επαφή 
ανάμεσα στο καλώδια του θετικού πόλου 
και το αυτοκίνητο ή του θετικού και του αρ-
νητικού πόλου στην διάρκεια της σύνδεσης 
ή της αποσύνδεσης.

10. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα του άλλου αυτοκι-
νήτου  και αφήστε την να δουλέψει για λίγα λε-
πτά. ∆ιατηρήστε τις στροφές του κινητήρα του 
στις περίπου 2.000 στροφές / λεπτό.

11. Βάλτε μπροστά το σύστημα e-POWER του αυτο-
κινήτου σας  με τον συνηθισμένο τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην κρατάτε την μίζα για περισσότερα από 
10 δευτερόλεπτα. Εάν το σύστημα e-POWER 
δεν πάρει αμέσως μπροστά βάλτε τον διακόπτη 
παροχής στην θέση OFF και περιμένετε για του-
λάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε 
πάλι.

12. Αφού βάλετε μπροστά το σύστημα e-POWER 
του αυτοκινήτου σας, αποσυνδέστε προσεκτικά 
πρώτα τον αρνητικό και μετά τον θετικό πόλο (4 
→ 3 → 2 → 1).

13. Κλείστε το κόκκινο κάλυμμα του θετικού (+) πό-
λου στο εσωτερικό της ασφαλειοθήκης και το-
ποθετήστε πάλι το κάλυμμα της ασφαλειοθή-

κης..

14. Κλείστε το καπό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τα μοντέλα με το Σύστημα Σβησίματος / Εκκί-
νησης:

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αυτοκίνητο σαν 
βοηθητικό αυτοκίνητο εκκίνησης.

• Εάν το σύστημα e-POWER δεν μπορεί να ξεκι-
νήσει, βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέση 
OFF με ανοικτή την πόρτα του οδηγού. Βγείτε 
από το αυτοκίνητο, κλείστε την πόρτα του 
οδηγού και περιμένετε για περισσότερα από 3 
λεπτά. Στην συνέχεια βάλτε πάλι μπροστά το 
σύστημα e-POWER.

• Εάν αδειάσει η μπαταρία 12-volt, ο διακόπτης 
παροχής δεν μπορεί να μπει στην θέση την 
θέση ON ή OFF. Φορτίστε αμέσως την μπατα-
ρία 12-volt.
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Μην προσπαθήσετε να βάλετε μπροστά τον κινητή-
ρα σπρώχνοντας το αυτοκίνητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Τα μοντέλα με τριοδικό καταλύτη δεν πρέ-
πει να πάρουν μπροστά με σπρώξιμο καθώς 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στον τριοδικό 
καταλύτη.

• Τα αυτοκίνητα e-POWER δεν μπορούν να 
πάρουν μπροστά με σπρώξιμο ή με ρυμούλ-
κηση. Εάν προσπαθήσετε να το κάνετε μπο-
ρεί να γίνει ζημιά στο ηλεκτρικό μοτέρ

• Ποτέ μην προσπαθήσετε να βάλετε μπρο-
στά το αυτοκίνητο ρυμουλκώντας το. Όταν 
πάρει μπροστά η κινητήρας, η ώθηση προς 
τα εμπρός μπορεί να προκαλέσει σύγκρου-
ση του αυτοκινήτου με το όχημα που σας 
ρυμουλκεί.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην συνεχίζετε την οδήγηση του αυτο-
κινήτου σας εάν αυτό υπερθερμανθεί. Σε δι-
αφορετική περίπτωση μπορεί να πάθει ζημιά 
η κινητήρας ή το αυτοκίνητο να πάρει φωτιά.

• Ποτέ μην ανοίγετε το καπό εάν βγαίνει 
ατμός.

• Ποτέ μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου 
(όπου υπάρχει) ή την τάπα του ρεζερβουάρ 
του ψυκτικού υγρού του κινητήρα, όσο ο κινη-
τήρας είναι ζεστός. Εάν το κάνετε, μπορεί να 
τιναχτεί καυτό νερό με πίεση και να προκαλέ-
σει κάψιμο, έγκαυμα ή σοβαρό τραυματισμό.

• Εάν ατμός ή ψυκτικό υγρό βγαίνει από τον 
κινητήρα, σταθείτε μακριά από το αυτοκίνη-
το για να μην καείτε.

• Το βεντιλατέρ ψύξης του κινητήρα θα πάρει 
μπροστά όποτε η θερμοκρασία του ψυκτι-
κού υγρού υπερβαίνει τους καθορισμένους 
βαθμούς.

• Προσέξτε να μην αφήσετε τα χέρια σας, τα 
μαλλιά σας, κοσμήματα ή ρούχα να έρθουν σε 
επαφή ή να πιαστούν στο βεντιλατέρ ή τους 
ιμάντες. Το βεντιλατέρ του κινητήρα μπορεί 
να πάρει μπροστά οποιαδήποτε στιγμή.

Εάν η κινητήρας του αυτοκινήτου σας υπερθερμαν-
θεί (υποδεικνύεται από το προειδοποιητικό φως 
υψηλής θερμοκρασίας) ή νοιώθετε απώλεια της 
ισχύος του κινητήρα, ή ακούσετε ασυνήθιστο θόρυ-
βο κλπ, ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Μετακινείστε και παρκάρετε το αυτοκίνητο με 
ασφάλεια έξω από τον δρόμο, μακριά από την 
κίνηση.

2. Ανάψτε τα αλάρμ.

3. ∆έστε το χειρόφρενο.

4. Πατήστε τον διακόπτη της θέσης Ρ για την θέση 
Ρ (παρκάρισμα).

 ΜΗΝ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΟ σύστημα e-POWER.

5. Ανοίξτε όλα τα παράθυρα.

6. Σβήστε το air conditioner (όπου υπάρχει).

7. Βάλτε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο 
«μέγιστο ζεστό» και το κουμπί του ανεμιστήρα 
στην «υψηλή ταχύτητα» (HOT).

8. Βγείτε από το αυτοκίνητο.

9. Ελέγξτε οπτικά και ακούστε εάν διαφεύγει 
ατμός ή ψυκτικό από το ψυγείο, πριν ανοίξετε το 
καπό. Περιμένετε έως ότου δεν μπορείτε να δεί-
τε ή να ακούσετε ατμό ή ψυκτικό υγρό.

10. Ανοίξτε το καπό. Για λεπτομέρειες δείτε το 
«Kαπό» στο κεφάλαιο 3.

11. Ελέγξτε οπτικά εάν γυρίζει το βεντιλατέρ.

12. Ελέγξτε οπτικά το ψυγείο και τους σωλήνες του 
ψυγείου για διαρροή..

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν υπάρχει διαρροή αντιψυκτικού, ή δεν λει-
τουργεί το βεντιλατέρ. σβήστε τον κινητήρα.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ ΕΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΕΙ
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ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

Αφού κρυώσει ο κινητήρας, ελέγξτε την στάθ-
μη του αντιψυκτικού στο ρεζερβουάρ αντιψυ-
κτικού του κινητήρα, έχοντας τον κινητήρα σε 
λειτουργία. Μην ανοίγετε την τάπα του ρεζερ-
βουάρ του αντιψυκτικού του κινητήρα.

13. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα 
του ρεζερβουάρ του αντιψυκτικού υγρού και 
προσθέστε αντιψυκτικό κινητήρα αργά μέσα 
στο ρεζερβουάρ. Αφού γεμίσετε το ρεζερβουάρ 
στην στάθμη ΜΑΧ, τοποθετήστε την τάπα του 
ρεζερβουάρ.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν αφαιρέσετε την τάπα του ρεζερβουάρ του 
ψυκτικού υγρού και προκειμένου να αποφύγετε 
να καείτε, καλύψτε την τάπα του ρεζερβουάρ 
με ένα κουρέλι και ξεσφίξτε την στην πρώτη 
εγκοπή για να αφήσετε να φύγει ο ατμός.

14. Κλείστε το καπό του κινητήρα.

Ζητήστε τον έλεγχο / επισκευή του αυτοκινήτου 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο.

Όταν ρυμουλκείτε το αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να 
ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς. Η 
χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού ρυμούλκησης 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητό σας. 
Για να είστε σίγουροι για την σωστή ρυμούλκηση 
και να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στο αυτοκίνη-
τό σας, η NISSAN συνιστά να χρησιμοποιείτε εξειδι-
κευμένη εταιρία ρυμούλκησης για τον σκοπό αυτό. 
Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να 
επισημάνετε σε αυτόν που θα κάνει την ρυμούλκη-
ση τις παρακάτω προφυλάξεις.

Εάν έχετε συνδρομή στις Υπηρεσίες NissanConnect 
θα λάβετε μία ειδοποίηση στην συνδεμένη συσκευή 
σας μέσω της Εφαρμογής Υπηρεσιών 
NissanConnect ενημερώνοντας σας για την ρυμού-
λκηση.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην αφήνετε επιβάτες μέσα στο αυτοκίνητο 
όταν αυτό ρυμουλκείται.

• Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητό 
σας από την στιγμή που αυτό έχει σηκωθεί 
από το ρυμουλκό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
• Όταν ρυμουλκείτε το αυτοκίνητο: βεβαιωθείτε 
ότι το σαζμάν, οι άξονες, το σύστημα διεύθυν-
σης και το διαφορικό είναι σε καλή κατάσταση. 
Εάν κάποιο από αυτά έχει υποστεί βλάβη, θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί καροτσάκι ή το αυτο-
κίνητο να τοποθετηθεί σε πλατφόρμα.

• Η NISSAN συνιστά το αυτοκίνητό σας να ρυ-
μουλκείται με τους κινητήριους (μπροστινούς) 
τροχούς εκτός εδάφους.

• Να βάζετε πάντα αλυσίδες ασφαλείας πριν την 
ρυμούλκηση.
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Συστάσεις για την ρυμούλκηση μοντέλων 
e-POWER

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΤΕ μην ρυμουλκείτε μοντέλα e-POWER με 
τους μπροστινούς τροχούς ή και τους τέσσερις 
τροχούς στο έδαφος (προς τα εμπρός ή προς 
τα πίσω) καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σο-
βαρή και ακριβή ζημιά στο αυτοκίνητο. Εάν εί-
ναι απαραίτητο να ρυμουλκήσετε το αυτοκίνη-
το, να χρησιμοποιείτε πάντα βοηθητικά καρο-
τσάκια κάτω από τους μπροστινούς τροχούς ή 
να χρησιμοποιείται πλατφόρμα για την ρυμούλ-
κηση όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ρυμούλκηση με τους πίσω τροχούς στο έδαφος:

1. Βάλτε τον διακόπτη παροχής στην θέση OFF.

2. Ασφαλίστε το τιμόνι σε ευθεία θέση με σκοινί ή 
κάτι ένα παρόμοιο.

3. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση 
Ν (νεκρά).

4. Λύστε το χειρόφρενο.

5. Να προσαρτάτε αλυσίδες ασφαλείας για όλες τις 
ρυμουλκήσεις.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Η προέκταση ρυμούλκησης είναι αποθηκευμένη 
μαζί με τα εργαλεία του αυτοκινήτου και βρίσκεται 
στον χώρο αποθήκευσης της ρεζέρβας (χώρος 
αποσκευών).

1) Βγάλτε το κάλυμμα από τον προφυλακτήρα.

2) Τοποθετήστε με ασφάλεια της προέκτασης ρυ-
μούλκησης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Βεβαιωθείτε ότι η προέκταση ρυμούλκησης είναι 
κατάλληλα αποθηκευμένη στον χώρο που πρέπει 
μετά την χρήση της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•  Βεβαιωθείτε ότι η προέκταση ρυμούλκησης 
έχει τοποθετηθεί καλά στο αυτοκίνητό σας.

•  Το αυτοκίνητό σας μπορεί να είναι εξοπλισμένο 
με δύο προεκτάσεις ρυμούλκησης. Σε αυτή την 
περίπτωση, χρησιμοποιήστε την πιο μακριά στο 
μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και την πιο 
κοντή στο πίσω.NCE514

SCE0833Z
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ 
ΑΜΜΟ, ΧΙΟΝΙ Ή ΛΑΣΠΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Κατά την διάρκεια αυτής της επιχείρησης, 
μην αφήνετε κανέναν να στέκετε κοντά στο 
καλώδιο ρυμούλκησης.

• Ποτέ μην περιστρέφετε τους τροχούς με με-
γάλη ταχύτητα. Μπορεί να σκάσουν και να 
προκαλέσουν τραυματισμό. Επίσης, τμήμα-
τα του αυτοκινήτου μπορεί να υπερθερμαν-
θούν και να πάθουν ζημιά.

Χρήση του γάντζου ρυμούλκησης
Η προέκταση ρυμούλκησης θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας παγι-
δευτεί σε άμμο, χιόνι ή λάσπη και δεν μπορεί να 
ελευθερωθεί εάν δεν το τραβήξετε.

• Χρησιμοποιείστε μόνο την προέκταση ρυμούλ-
κησης και κανένα άλλο μέρος του αυτοκινήτου 
γιατί θα προκληθεί ζημιά στο αμάξωμα του αυ-
τοκινήτου.

• Χρησιμοποιείστε την προέκταση ρυμούλκησης 
μόνο για να απελευθερώσετε το αυτοκίνητο 
όταν κολλήσει σε άμμο, χιόνι, λάσπη κλπ. 

• Ποτέ μην ρυμουλκείτε το αυτοκίνητο για μεγάλη 
απόσταση χρησιμοποιώντας μόνο την προέκτα-
ση ρυμούλκησης.

• Όταν η προέκταση ρυμούλκησης χρησιμοποιεί-
ται για την απελευθέρωση του κολλημένου οχή-

ματος, βρίσκεται κάτω από τρομερή δύναμη. 
Τραβάτε το καλώδιο πάντοτε σε ευθεία από το 
εμπρός ή το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ποτέ 
μην τραβάτε από τον γάντζο σε οποιαδήποτε 
πλευρική γωνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μην σπάσει το καλώδιο ρυμούλκησης, 
τεντώστε το αργά.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

και να ξεπλύνετε το αλάτι του δρόμου.

• Εάν χρησιμοποιείτε πλυστικό υψηλής πίεσης, 
ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις για τον εξο-
πλισμό (πίεση και απόσταση ψεκασμού).

• Εάν υπάρχουν περιοχές του αυτοκινήτου που 
έχουν πάθει ζημιά (π.χ. βαμμένοι προφυλακτή-
ρες ή προβολείς), δεν συνιστάται να κατευθύνε-
ται το νερό με την υψηλή πίεση πάνω τους. Πλύ-
νετε τις περιοχές αυτές προσεκτικά με το χέρι.

• Αποφύγετε την είσοδο νερού στις κλειδαριές.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΚΕ∆ΩΝ
Αφαιρέστε από την επιφάνεια του χρώματος την 
πίσσα και τις κηλίδες λαδιού, την βιομηχανική σκό-
νη, τα έντομα και τους χυμούς των δένδρων όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα για να αποφύγετε την μόνιμη 
ζημιά ή το λέκιασμα. Υπάρχουν στην διάθεσή σας 
ειδικά καθαριστικά, τόσο στον αντιπρόσωπο της 
NISSAN όσο και στα καταστήματα πώλησης αξε-
σουάρ αυτοκινήτων.

ΚΕΡΩΜΑ
Το συχνό κέρωμα προστατεύει την επιφάνεια του 
χρώματος του αυτοκινήτου και το βοηθά να διατη-
ρήσει την εμφάνιση του καινούργιου. Μετά το κέ-
ρωμα, σας συνιστούμε να γυαλίσετε το αυτοκίνητο 
για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα και να αποφύγετε 
την «πολυκαιρισμένη» όψη.

Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN ή εξει-
δικευμένο συνεργείο, μπορεί να σας βοηθήσει στην 
επιλογή του σωστού προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την εμφάνιση του αυτοκινήτου 
σας, είναι σημαντικό να το φροντίζετε σωστά.

Όταν αυτό είναι δυνατό, παρκάρετε το αυτοκίνητό 
σας μέσα σε γκαράζ ή σε καλυμμένο χώρο για να 
μειώσετε τις πιθανότητες να γίνει ζημιά στο χρώμα 
του αυτοκινήτου σας.

Όταν είναι απαραίτητο να παρκάρετε έξω, αφήστε 
το αυτοκίνητο σε σκιερό μέρος ή προστατέψτε το 
με κουκούλα. Προσέξτε να μην γραντζουνίσετε το 
αυτοκίνητο όταν βάζετε ή βγάζετε την κουκούλα.

ΠΛΥΣΙΜΟ
Στις ακόλουθες περιπτώσεις σας παρακαλούμε να 
πλένετε το αυτοκίνητό σας όσο το δυνατό συντομό-
τερα για να προστατέψετε την επιφάνεια του χρώ-
ματος.

• Μετά από βροχή για να προλάβετε πιθανή ζημιά 
από χημική βροχή.

• Μετά την οδήγηση σε παραθαλάσσιες περιοχές.
• Μετά από την επαφή του χρώματος του αυτοκι-
νήτου με κάπνα, περιττώματα πουλιών, χυμούς 
δέντρων, ρινίσματα σιδήρου ή ζωύφια.

• ‘Όταν σκόνη ή λάσπη έχουν κατακαθίσει στην 
επιφάνεια.

1. Πλύνετε το αυτοκίνητο για να απομακρύνετε την 
βρωμιά, χρησιμοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι 
και άφθονο νερό. 

2. Καθαρίστε το αυτοκίνητο προσεκτικά χρησιμο-
ποιώντας μαλακό σαπούνι ή απορρυπαντικό (ει-
δικό σαπούνι αυτοκινήτου ή απορρυπαντικό πιά-
των γενικής χρήσης), αναμεμειγμένο με καθα-
ρό, χλιαρό (ποτέ ζεστό) νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην χρησιμοποιείτε δυνατό σαπούνι καθα-
ρισμού, χημικά απολυμαντικά, βενζίνη ή δι-
αλυτικά.

• Τα καθαριστικά υγρά μπορεί να είναι επικίν-
δυνα για την υγεία σας εάν τα καταπιείτε. 
Θα πρέπει να φυλάσσονται σε δοχεία με ει-
δική ένδειξη, μακριά από τα παιδιά.

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο ή κάνετε κά-
ποια εργασία σε αυτό, μπορεί να έλθετε σε 
επαφή με κάποια τμήματα του αυτοκινήτου 
που δεν θα αγγίζατε κάτω από κανονικές 
συνθήκες. Για τον λόγο αυτό προσέχετε να 
μην κοπείτε ή τραυματιστείτε.

3. Ξεπλύνετε το αυτοκίνητο προσεκτικά με άφθονο 
καθαρό νερό.

4. Για να στεγνώσετε το αυτοκίνητο και να αποφύ-
γετε τους λεκέδες του νερού μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε ένα κομμάτι πανί σαμουά. 

Όταν πλένετε το αυτοκίνητο, προσέξτε τα ακόλου-
θα:

• Οι εσωτερικές φλάντζες, οι ραφές και οι τα ση-
μεία που διπλώνουν στις πόρτες, οι μεντεσέδες 
και το καπό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνέ-
πειες του αλατιού του δρόμου. Για τον λόγο 
αυτό οι περιοχές αυτές θα πρέπει να καθαρίζο-
νται τακτικά. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες αποστράγγισης στο 
κάτω μέρος των πορτών δεν είναι βουλωμένες.

• Ψεκάστε νερό κάτω από το αμάξωμα και στις 
ροές των τροχών για να διαλύσετε την βρωμιά 
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ΠΡΟΣΟΧΗ

• Κερώστε το αυτοκίνητο μόνο μετά από πολύ 
καλό πλύσιμο. 

• Ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται με 
το κερί.

• Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικό που περιέ-
χει διαλυτικά, χημικές ενώσεις ή καθαριστι-
κά που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια 
του χρώματος.

• Εάν η επιφάνεια δεν γυαλίζει εύκολα, χρησι-
μοποιείστε προϊόν αφαίρεσης της βρωμιάς 
και κερώστε πάλι.

• Το γυάλισμα με μηχάνημα ή με σκληρό υλικό 
πάνω στο χρώμα θα έχει σαν αποτέλεσμα το 
θάμπωμα του φινιρίσματος ή θα αφήσει χα-
ρακιές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Χρησιμοποιείστε καθαριστικό τζαμιών για να αφαι-
ρέσετε το φιλμ του καπνού και της σκόνης από τις 
επιφάνειες των τζαμιών. Είναι φυσιολογικό για το 
τζάμι να σκεπάζεται με ένα φιλμ σκόνη μετά το παρ-
κάρισμα του αυτοκινήτου στον ήλιο. Το καθαριστικό 
τζαμιών και ένα μαλακό πανί θα αφαιρέσουν εύκολα 
αυτό το φιλμ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟ-
ΡΕΙΑΣ (όπου υπάρχει)
Καθαρίζετε το διαφανές κάλυμμα των φακών της 
κάμερας τακτικά. Εάν κατακαθίσει βρωμιά, νερό ή 
χιόνι πάνω στο κάλυμμα των φακών, η οθόνη μπορεί 
να μην δείχνει τα αντικείμενα καθαρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη ή διαλυ-
τικό για να καθαρίσετε το διαφανές κάλυμμα 
των φακών της κάμερας. Θα προκληθεί απο-
χρωματισμός. Για να καθαρίσετε το κάλυμμα 
των φακών, πρώτα χρησιμοποιήστε ένα πανί 
βρεγμένο με διάλυμμα μαλακού απορρυπα-
ντικού και στην συνέχεια σκουπίστε με στε-
γνό πανί.

• Μην χρησιμοποιείτε κερί αμαξώματος στο 
διαφανές κάλυμμα των φακών της κάμερας.

• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο με πλυστικό 
υψηλής πίεσης, βεβαιωθείτε ότι δεν ψεκάζετε 
την περιοχή γύρω από το διαφανές κάλυμμα 
των φακών της κάμερας. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, μπορεί να μπει νερό στην μονάδα 
της κάμερας προκαλώντας κατακράτηση νε-
ρού στους φακούς που μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ
Τα τμήματα του αυτοκινήτου που βρίσκονται κάτω 
από το αμάξωμα θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά 
στις περιοχές που χρησιμοποιείται αλάτι στον δρό-
μο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα κατακαθίσει η βρω-
μιά και το αλάτι που προκαλούν διάβρωση στο κάτω 
μέρος του αμαξώματος και την ανάρτηση. Πριν τον 
χειμώνα και ξανά την άνοιξη, η κάτω μόνωση του 
αυτοκινήτου θα πρέπει να ελέγχεται και αν χρειάζε-
ται να ξαναπερνιέται.

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
• Πλύνετε τους τροχούς όταν πλένετε το αυτοκί-
νητο για να διατηρήσετε την εμφάνισή τους.

• Καθαρίστε το εσωτερικό μέρος των τροχών 
όταν αλλάζετε λάστιχο ή πλένετε το κάτω μέρος 
του αυτοκινήτου.

• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά 
όταν πλένετε τους τροχούς.

• Ελέγχετε τα χείλη των ζαντών των τροχών συ-
χνά για λυγίσματα ή διάβρωση. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει απώλεια της πίεσης ή ζημιά στον 
κολιέ της βάσης του ελαστικού.

• Η Nissan συνιστά οι τροχοί να κερώνονται για να 
προστατεύονται από το αλάτι του δρόμου στις 
περιοχές που αυτό χρησιμοποιείται τον χειμώνα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πλένετε τους τροχούς τακτικά με ένα σφουγγάρι 
βρεγμένο με διάλυμα μαλακού σαπουνιού, ιδιαίτε-
ρα τον χειμώνα όταν στην περιοχή σας χρησιμοποι-
είται αλάτι στους δρόμους. Το αλάτι μπορεί να απο-
χρωματίσει τις ζάντες εάν δεν ξεπλένεται τακτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείστε τις οδηγίες όπως περιγράφονται 
πιο κάτω προκειμένου να αποφύγετε τους λε-
κέδες ή το ξεθώριασμα των τροχών:

• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό που περιέ-
χει ισχυρά συστατικά ή οξύ ή αλκαλικά για 
να καθαρίσετε τους τροχούς.
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• Μην βάζετε καθαριστικό στους τροχούς 
όταν αυτοί είναι ζεστοί. Η θερμοκρασία των 
τροχών θα πρέπει να είναι ίδια με την θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος.

• Ξεπλύνετε τον τροχό για να αφαιρέσετε τε-
λείως το καθαριστικό μέσα σε 15 λεπτά από 
την στιγμή που βάλατε το καθαριστικό.

ΜΕΡΗ ΧΡΩΜΙΟΥ
∆ιατηρείτε τα μέρη με χρώμιο σε καλή κατάσταση, 
καθαρίζοντάς τα τακτικά με ειδική αλοιφή για τα 
χρώμια.

Κατά διαστήματα αφαιρείτε την σκόνη από την εσω-
τερική ταπετσαρία και τα καθίσματα, χρησιμοποιώ-
ντας μία ηλεκτρική σκούπα ή μαλακιά βούρτσα. 
Σκουπίστε τις επιφάνειες από βινύλιο και δέρμα με 
ένα καθαρό, μαλακό πανί, βουτηγμένο σε διάλυμα 
μαλακού σαπουνιού και στην συνέχεια σκουπίστε 
τις με ένα μαλακό καθαρό πανί. 

Απαιτείτε συχνή φροντίδα και καθαρισμός για να 
διατηρήσετε την εμφάνιση του δέρματος.

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υφασμάτινο 
προστατευτικό διαβάστε τις συστάσεις του κατα-
σκευαστή. Μερικά υφασμάτινα προστατευτικά πε-
ριέχουν χημικά που μπορεί να καταστρέψουν την 
εμφάνιση της ταπετσαρίας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό 
για να καθαρίσετε τα καλύμματα των φακών των 
δεικτών και των μετρητών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό 
ή οποιοδήποτε άλλο διαλυτικό.

• Μικρά κομμάτια βρωμιάς μπορεί να είναι 
τραχιά και να προκαλέσουν ζημιά στα δερμά-
τινα καθίσματα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει 
να αφαιρούνται κατάλληλα. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΕΙΤΕ άγριο σαπούνι, κερί αυτοκινήτου, 
γυαλιστικά, λάδια και καθαριστικά υγρά, δια-
λυτικά ή καθαριστικά με βάση την αμμωνία 
καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην 
φυσική υφή του δέρματος.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υφασμάτινα καλύμ-
ματα εκτός εάν συνιστάται από τον κατα-
σκευαστή.

• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τζάμια 
ή πλαστικά πάνω στα καλύμματα των μετρη-
τών και των δεικτών γιατί μπορεί να προκα-
λέσουν ζημιά στους φακούς τους.

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ
Τα περισσότερα αποσμητικά χώρου, χρησιμοποιούν 
ένα διαλυτικό που θα μπορούσε να επηρεάσει το 
εσωτερικό του αυτοκινήτου. Εάν χρησιμοποιείτε απο-
σμητικό χώρου, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

• Τα κρεμαστά αποσμητικά μπορούν να προκαλέ-
σουν μόνιμο αποχρωματισμό όταν έλθουν σε 
επαφή με τις εσωτερικές επιφάνειες του αυτοκι-
νήτου. Τοποθετήστε το αποσμητικό σε χώρο 
που μπορεί να κρέμεται ελεύθερο και δεν έρχε-
ται σε επαφή με εσωτερικές επιφάνειες.

• Τα υγρά αποσμητικά συνήθως προσαρτώνται 
στους αεραγωγούς. Τα προϊόντα αυτά μπορούν 
να προκαλέσουν άμεση ζημιά και αποχρωματι-
σμό όταν χυθούν σε εσωτερικές επιφάνειες.

∆ιαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή πριν χρησιμοποιήσετε αποσμη-
τικά χώρου.

ΠΑΤΑΚΙΑ
Η Nissan συνιστά να χρησιμοποιείτε Γνήσια πατάκια 
της Nissan.Χρησιμοποιώντας Γνήσια πατάκια της 
Nissan (όπου υπάρχει), μπορείτε να επιμυκήνετε 
την διάρκεια ζωής της μοκέτας του αυτοκινήτου 
σας και να γίνει πιο εύκολος ο καθαρισμός του εσω-
τερικού. Ανεξάρτητα από τα πατάκια που χρησιμο-
ποιείτε, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί στο αυ-
τοκίνητό σας σωστά στον χώρο για τα πόδια για να 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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αποφεύγετε πάντα να μπερδεύονται στην λειτουρ-
γία των πεντάλ. Τα πατάκια θα πρέπει να συντηρού-
νται με τακτικό καθαρισμό και να αντικαθίστανται 
εάν φθαρούν υπερβολικά.

Βοήθεια για να τοποθετηθούν τα πατάκια 
(πλευρά οδηγού)
Αυτό το αυτοκίνητο έχει ένα μπρακέτα (A) για τα 
μπροστινά πατάκια ώστε  να βοηθάει στην τοποθέτη-
σή τους. Τα Γνήσια πατάκια της Nissan έχουν σχεδι-
αστεί ειδικά για το μοντέλο αυτοκινήτου σας. Τοπο-
θετήστε το πατάκι βάζοντας τον γάντζο του μπρακέ-
του μέσα από την τρύπα στο πατάκι ενώ κεντράρετε 
το πατάκι στην περιοχή των ποδιών. Κατά καιρούς 
ελέγχετε εάν τα πατάκια είναι σωστά τοποθετημένα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Χρησιμοποιείστε καθαριστικό τζαμιών για να αφαι-
ρέσετε το φιλμ του καπνού και της σκόνης από τις 
επιφάνειες των τζαμιών. Είναι φυσιολογικό για το 
τζάμι να σκεπάζεται με ένα φιλμ σκόνη μετά το παρ-
κάρισμα του αυτοκινήτου στον ήλιο. Το καθαριστικό 
τζαμιών και ένα μαλακό πανί θα αφαιρέσουν εύκολα 
αυτό το φιλμ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό των παραθύρων 
μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, διαβρω-
τικά καθαριστικά ή απολυμαντικά με βάση την 
χλωρίνη. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις 
ηλεκτρικές ενώσεις όπως είναι τα στοιχεία της 
κεραίας του ραδιοφώνου ή οι αντιστάσεις του 
θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ.
Μην κολλάτε ετικέτες στις εσωτερικές επιφά-
νειες του τζαμιού. Η αφαίρεση των αυτοκόλλη-
των και των υπολειμμάτων τους θα μπορούσε 
να κάνει ζημιά στις ηλεκτρικές ενώσεις όπως 
είναι τα στοιχεία της κεραίας του ραδιοφώνου 
ή το αντιθαμβωτικό του πίσω παρμπρίζ.
Να φροντίζετε ώστε οποιοδήποτε αντικείμενο 
είναι αποθηκευμένο στον χώρο αποσκευών να 
μην έρχεται σε επαφή με την εσωτερική επιφά-
νεια του πίσω παρμπρίζ. Αυτό για να αποφύγε-
τε την ζημιά στις ηλεκτρικές επαφές όπως είναι 
τα στοιχεία της κεραίας του ραδιοφώνου ή το 
αντιθαμβωτικό του πίσω παρμπρίζ.

Εσωτερικός καθρέπτης με αυτόματο 
εκθαμβωτικό (όπου υπάρχει)
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο μόνο με 
νερό για να καθαρίσετε τον εσωτερικό καθρέπτη με 
αυτόματο εκθαμβωτικό (όπου υπάρχει).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό τζαμιών. Εάν 
το κάνετε θα μειωθεί η ευαισθησία του αισθητή-
ρα με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά ο 
καθρέπτης.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ
Τα πλαστικά μέρη μπορούν να πλυθούν με ένα διά-
λυμα μαλακού σαπουνιού. Εάν η βρωμιά δεν βγαίνει 
εύκολα, χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλαστικών. 
Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην αφήνετε τις βρεγμένες ζώνες να δι-
πλώσουν στο καρούλι.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε  χρώματα, καυστι-
κά ή χημικά διαλυτικά γιατί φθείρουν τους 
ιμάντες των ζωνών

Μπορείτε να πλύνετε τις ζώνες ασφαλείας σκουπί-
ζοντάς τις με ένα σφουγγάρι βρεγμένο με διάλυμα 
μαλακού σαπουνιού. 

Αφήστε τις ζώνες να στεγνώσουν τελείως στην σκιά 
πριν τις χρησιμοποιήσετε. 

SAI0037Z
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
• Συνδυασμός υγρασίας που συγκρατεί την βρω-
μιά και κατάλοιπα στα μεταλλικά τμήματα του 
αμαξώματος, τις ενώσεις και τις άλλες περιοχές.

• Ζημιά στο χρώμα και τα άλλα προστατευτικά 
στρώματα που προέρχεται από γρατσουνιές, 
κτυπήματα από πετραδάκια ή μικροατυχήματα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ

Υγρασία
Η συσσώρευση άμμου, βρωμιάς και νερού στο 
κάτω μέρος του αμαξώματος του αυτοκινήτου μπο-
ρεί να επιταχύνει την σκουριά. Τα βρεγμένα ταπέτα 
δαπέδου δεν θα στεγνώσουν τελείως μέσα στο αυ-
τοκίνητο και θα πρέπει να αφαιρούνται για να στε-
γνώσουν καλά για να αποφύγετε την διάβρωση του 
δαπέδου του αυτοκινήτου.

Ατμοσφαιρική υγρασία
Η διάβρωση επιταχύνεται σε περιοχές με υψηλή 
ατμοσφαιρική υγρασία, ιδιαίτερα στις περιοχές 
εκείνες που η θερμοκρασία είναι υψηλή, υπάρχει 
ατμοσφαιρική ρύπανση και χρησιμοποιείται αλάτι 
στον δρόμο

Θερμοκρασία
Η αύξηση της θερμοκρασίας επιταχύνει τον βαθμό 
διάβρωσης των τμημάτων του αυτοκινήτου που δεν 
εξαερίζονται καλά

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Η βιομηχανική ρύπανση, η παρουσία αλατιού στην 
ατμόσφαιρα των παραθαλάσσιων περιοχών ή η 
χρήση αλατιού στον δρόμο επιταχύνουν την διαδι-
κασία διάβρωσης. Επίσης, το αλάτι που χρησιμο-
ποιείται στον δρόμο επιταχύνει το ξεθώριασμα των 
βαμμένων επιφανειών του αυτοκινήτου.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
• Πρέπει να πλένετε και να κερώνετε το αυτοκίνη-
τό σας τακτικά για να το κρατάτε καθαρό.

• Ελέγχετε συχνά την επιφάνεια του χρώματος 
και αν διαπιστώσετε την ύπαρξη μικροζημιών, 
επισκευάστε τις όσο το δυνατόν συντομότερα.

• Κρατήστε τις τρύπες αποστράγγισης στο κάτω 
μέρος των πορτών και της πόρτας του πορτμπα-
γκάζ ανοιχτές για να αποφύγετε την συσσώρευ-
ση νερού.

• Ελέγχεται το κάτω μέρος του αμαξώματος για 
τυχόν συσσώρευση άμμου, βρωμιάς ή αλατιού. 
Εάν διαπιστώσετε συσσώρευση των πιο πάνω, 
πλύνετε με νερό όσο το δυνατόν συντομότερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε την βρωμιά, την άμμο ή 
άλλα κατάλοιπα από τον χώρο των επιβατών 
πλένοντάς τα με πολύ νερό. Αφαιρέστε την 
βρωμιά με ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.

• Ποτέ μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να έρ-
θουν σε επαφή με τα ηλεκτρονικά εξαρτή-
ματα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Τα χημικά που χρησιμοποιούνται για το ξεπάγωμα 
των δρόμων είναι εξαιρετικά διαβρωτικά. Επιταχύ-
νουν την διάβρωση από σκουριά και την φθορά των 
εξαρτημάτων του κάτω μέρους του αμαξώματος 
όπως είναι το σύστημα της εξάτμισης, οι σωληνώ-
σεις του καυσίμου και των φρένων, τα καλώδια των 
φρένων, το δάπεδο του αυτοκινήτου και τα φτερά.

Το χειμώνα θα πρέπει κατά περιόδους να πλένετε 
το κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προ-
στασία από την σκουριά και την διάβρωση η οποία 
απαιτείται σε μερικές περιοχές, συμβουλευθείτε το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ
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Ορισμένες καθημερινές εργασίες συντήρησης είναι 
απαραίτητες για να διατηρήσουν το αυτοκίνητό σας 
σε καλή μηχανική κατάσταση καθώς και για τις χα-
μηλές εκπομπές ρύπων και την καλή απόδοση του 
κινητήρα.

Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να κάνει τις προβλε-
πόμενες εργασίες συντήρησης όπως και τους κα-
θορισμένους ελέγχους.

Ο ιδιοκτήτης είναι εκείνος που γνωρίζει εάν το αυ-
τοκίνητό του συντηρείται κανονικά. Είστε ένας ζωτι-
κός σύνδεσμος την αλυσίδα συντήρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για την διευκόλυνσή σας, τα σημεία που απαιτούν 
προγραμματισμένη συντήρηση περιγράφονται και 
αναφέρονται στο ξεχωριστό βιβλίο συντήρησης. Θα 
πρέπει να ανατρέχετε σε αυτό το βιβλίο για να βε-
βαιωθείτε ότι η απαραίτητη συντήρηση γίνεται στο 
αυτοκίνητό σας στα τακτά  διαστήματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η γενική συντήρηση συμπεριλαμβάνει τα σημεία 
εκείνα που πρέπει να ελέγχονται κατά την διάρκεια 
της καθημερινής χρήσης του αυτοκινήτου και ο 
έλεγχός τους θεωρείται αυτονόητος για να συνεχί-
ζει το αυτοκίνητό σας να λειτουργεί σωστά. Είναι 
δική σας ευθύνη να ακολουθείτε τις διαδικασίες αυ-
τές τακτικά όπως προαναφέρεται.

Για να κάνετε τους ελέγχους της γενικής συντήρη-
σης απαιτούνται ελάχιστες τεχνικές ικανότητες και 
μόνο εργαλεία γενικής χρήσης για το αυτοκίνητο.

Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να γίνουν από εσάς, έναν 

ειδικευμένο τεχνίτη ή εάν το προτιμάτε από το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας χρειάζεται 
συντήρηση ή δεν λειτουργεί κανονικά, πρέπει να 
ελέγχεται, συντηρείται και ρυθμίζεται από εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο.

Κατά την διάρκεια της καθημερινής χρήσης του αυ-
τοκινήτου σας, θα πρέπει να κάνετε τακτικά τις σχε-
τικές συντηρήσεις όπως περιγράφονται στο κεφά-
λαιο αυτό. Εάν διακρίνετε κάποιον ασυνήθιστο θό-
ρυβο ή τράνταγμα ή κάποια μυρωδιά, ελέγξτε αμέ-
σως για να εξακριβώσετε την αιτία που τα προκάλε-
σε ή απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN όπου θα γίνουν οι σωστοί έλεγχοι. Επιπλέ-
ον, θα πρέπει να ενημερώσετε το εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο NISSAN εάν νομίζετε ότι είναι αναγκαίο 
να γίνουν κάποιες εργασίες επισκευής.

Όταν κάνετε κάποιον έλεγχο στο αυτοκίνητό σας 
ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και τις προφυλάξεις 
που δίνονται παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες για τα θέματα που ανα-
φέρονται με αστερίσκο («*»).

Τα παρακάτω μέρη του αυτοκινήτου θα πρέπει να 
επιθεωρούνται κατά καιρούς, εκτός εάν καθορίζε-
ται διαφορετικά.

Στο εξωτερικό του αυτοκινήτου
Πόρτες και καπό κινητήρα: 

Ελέγξτε εάν λειτουργούν σωστά οι πόρτες, το 
άνοιγμα του καπό και της πίσω πόρτας. Ακόμη, εάν 
οι κλειδαριές ασφαλίζουν σωστά. Εάν χρειάζεται 
λαδώστε τις. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι όταν ανοίγει η 
πρώτη κλειδαριά, η δεύτερη εμποδίζει το καπό να 
ανοίξει.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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Όταν οδηγείτε σε περιοχή που υπάρχει αλάτι ή 
άλλο υλικό που προκαλεί σκουριά, ελέγξτε για συ-
χνότερη λίπανση.

Φώτα*:

Καθαρίζετε του προβολείς τακτικά. Βεβαιωθείτε ότι 
οι προβολείς, τα φλας, τα φώτα πορείας και όλες οι 
λάμπες έχουν τοποθετηθεί σωστά και λειτουργούν 
κανονικά. Ελέγξτε επίσης την ρύθμιση των φώτων.

Ελαστικά*: 

Ελέγχετε την πίεση του αέρα με δείκτη τακτικά και 
πάντα πριν από ταξίδια μεγάλης απόστασης. Ρυθμί-
στε την πίεση σε όλα τα ελαστικά, συμπεριλαμβανο-
μένης της ρεζέρβας, στην καθορισμένη πίεση.

Περιστροφή των ελαστικών*:

Στην περίπτωση των οχημάτων με κίνηση στους 
δύο τροχούς (2WD) που τα μπροστινά και τα πίσω 
λάστιχα έχουν το ίδιο μέγεθος, τα ελαστικά θα πρέ-
πει να περιστρέφονται κάθε 10.000 χλμ. Στα ελαστι-
κά που έχουν ένδειξη κατεύθυνσης κύλισης μπορεί 
να γίνει εναλλαγή μόνο ανάμεσα στα μπροστά και 
τα πίσω. Βεβαιωθείτε ότι οι δείκτες κατεύθυνσης 
δείχνουν στην κατεύθυνσης περιστροφής του τρο-
χού μετά την ολοκλήρωση της εναλλαγής.

Στην περίπτωση των οχημάτων με κίνηση τους τέσ-
σερεις τροχούς (4WD) που τα μπροστινά και τα πίσω 
ελαστικά είναι του ίδιου μεγέθους, τα ελαστικά θα 
πρέπει να περιστρέφονται κάθε 5.000 χλμ. Στα ελα-
στικά που έχουν ένδειξη κατεύθυνσης κύλισης μπο-
ρεί να γίνει εναλλαγή μόνο ανάμεσα στα μπροστά 
και τα πίσω. Βεβαιωθείτε ότι οι δείκτες κατεύθυνσης 
δείχνουν στην κατεύθυνσης περιστροφής του τρο-
χού μετά την ολοκλήρωση της εναλλαγής.

Στην περίπτωση που τα μπροστινά ελαστικά είναι 
διαφορετικού μεγέθους από τα πίσω ελαστικά δεν 
μπορεί να γίνει περιστροφή.

Ο κατάλληλος χρόνος για την περιστροφή των ελα-
στικών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο 
της οδήγησης και τις συνθήκες στους δρόμους που 
οδηγείται το αυτοκίνητο.

Εξαρτήματα του μεταδότη του Συστήματος Παρα-
κολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) (όπου 
υπάρχει):

Αντικαταστήστε την ροδέλα του μεταδότη, την βαλ-
βίδα, την τάπα και την βίδα (όπου υπάρχει), όποτε 
αντικαθιστάτε τα ελαστικά λόγω φθοράς ή ηλικίας. Η 
βίδα (όπου υπάρχει) θα πρέπει να τοποθετείται σω-
στά με μία δύναμη σύσφιξης των 1.4 +/- 0.1 N.m. Ο 
αισθητήρας TPMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση: 

Εάν το αυτοκίνητο τραβάει προς οποιαδήποτε 
πλευρά, σε ευθύ ομαλό δρόμο, ή εάν διαπιστώσετε 
ανομοιόμορφη και αφύσικη φθορά των ελαστικό, 
μπορεί να υπάρχει ανάγκη για ευθυγράμμιση. Εάν 
το τιμόνι ή το κάθισμα έχει δονήσεις σε φυσιολογι-
κές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να 
χρειάζεται ζυγοστάθμιση.

Μπουλόνια τροχών: 

Όταν ελέγχετε τα ελαστικά, να βεβαιώνεστε ότι δεν 
λείπει κάποιο μπουλόνι από τους τροχούς και εάν 
κάποιο μπουλόνι είναι χαλαρό. Εάν χρειάζεται σφίξ-
τε τα μπουλόνια.

Παρμπρίζ:

Καθαρίζετε το παρμπρίζ τακτικά. Ελέγχετε το παρ-

μπρίζ τουλάχιστον κάθε έξι μήνες για φθορές ή 
άλλη ζημιά. Εάν χρειάζεται, επισκευάστε το παρ-
μπρίζ σε ειδικό κατάστημα επισκευής.

Λεπίδες καθαριστήρων*:

Εάν δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε για τυχόν 
σπασίματα και φθορές.

Κάτω από το καπό και κάτω από το 
αυτοκίνητο
Τα παρακάτω μέρη του αυτοκινήτου πρέπει να 
ελέγχονται περιοδικά, κάθε φορά που αλλάζετε 
λάδι κινητήρα ή βάζετε καύσιμα.

Μπαταρία 12V (εκτός από τις μπαταρίες χωρίς 
συντήρηση)*: 

Η μπαταρία 12V βρίσκεται στο κάτω μέρος του χώ-
ρου αποσκευών

Ελέγξτε την στάθμη του υγρού σε κάθε κελί. Θα 
πρέπει να είναι ανάμεσα στις γραμμές < UPPER 
(επάνω – μέγιστο) και < LOWER (κάτω – ελάχιστο). 
Τα αυτοκίνητα που λειτουργούν σε υψηλές θερμο-
κρασίες ή σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης, χρειά-
ζονται έλεγχο της στάθμης του υγρού συχνά.

Στάθμη υγρών φρένων*:

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη των υγρών των φρένων 
βρίσκεται μεταξύ των γραμμών <ΜΑΧ> και <MΙΝ> 
στο ρεζερβουάρ.

∆είτε το «Υγρό φρένων» παρακάτω.

Στάθμη αντιψυκτικού κινητήρα*: 

Ελέγξτε την στάθμη του αντιψυκτικού όταν ο κινη-
τήρας είναι κρύος. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του 
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ψυκτικού υγρού βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 
<ΜΑΧ> και <ΜΙΝ> στο ρεζερβουάρ

∆είτε το «Σύστημα ψύξης κινητήρα» παρακάτω.

Ιμάντες κινητήρα*: 

Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες δεν είναι ξεροί, φθαρμέ-
νοι, ραγισμένοι ή λιπαροί.

Στάθμη λαδιού κινητήρα*: 

Αφού παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος 
και σβήσετε τον κινητήρα, ελέγξτε την στάθμη του 
λαδιού στην βυθομετρική ράβδο.

∆είτε το «Λάδι κινητήρα» παρακάτω.

∆ιαρροές υγρών: 

Ελέγξτε κάτω από το αυτοκίνητο για διαρροές καυ-
σίμου, λαδιού, νερού ή άλλου υγρού, αφού το αυτο-
κίνητο έχει μείνει παρκαρισμένο για λίγο. Είναι φυ-
σιολογικό να στάζει νερό από το air conditioner 
μετά την χρήση του. Εάν παρατηρήσετε οποιαδή-
ποτε διαρροή ή είναι φανερά αέρια καυσίμου, ελέγ-
ξτε για την αιτία και διορθώστε την αμέσως. 

Υγρό πλυστικού καθαριστήρων*:

Ελέγξτε εάν υπάρχει αρκετό υγρό μέσα στο ρεζερ-
βουάρ.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
Τα παρακάτω μέρη του αυτοκινήτου πρέπει να 
ελέγχονται συχνότερα, κάθε φορά που κάνετε συ-
ντήρηση ή καθαρίζετε το αυτοκίνητο.

Πεντάλ γκαζιού: 

Ελέγξτε την ομαλή λειτουργία του πεντάλ και βε-
βαιωθείτε ότι δεν μαγκώνει ή δεν απαιτεί υπερβολι-

κή πίεση. Κρατήστε τα πατάκια μακριά από το πε-
ντάλ.

Πεντάλ φρένου*: 

Ελέγξτε την ομαλή λειτουργία του πεντάλ. Εάν το 
πεντάλ του φρένου κατεβαίνει ξαφνικά, περισσότε-
ρο από το φυσιολογικό, το πεντάλ έχει σπογγώδη 
αίσθηση ή το αυτοκίνητο φαίνεται να χρειάζεται πε-
ρισσότερο για να σταματήσει, αποτανθείτε αμέσως 
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο. Kρατήστε τα πατάκια μακριά 
από το πεντάλ.

Χειρόφρενο*: 

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο συγκρατείται καλά 
σε ένα έδαφος με αρκετά απότομη κλίση, όταν έχει 
εφαρμοστεί μόνο το χειρόφρενο.

Καθίσματα: Ελέγξτε τους μοχλούς ρύθμισης των 
καθισμάτων (ανάκλιση, κλίση πλάτης κλπ) για να 
βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν ομαλά και ότι ασφαλί-
ζουν σε κάθε θέση. Ελέγξτε εάν τα προσκέφαλα 
των καθισμάτων μετακινούνται επάνω και κάτω ομα-
λά και οι ασφάλειες τα σταθεροποιούν στις θέσεις 
κλειδώματος

Ζώνες ασφαλείας: 

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα των ζωνών ασφαλείας 
(π.χ. πόρπες, ρυθμιστές, καρούλι μαζέματος) για 
την κανονική και σωστή λειτουργία καθώς και την 
ασφαλή τοποθέτησή τους. Ελέγχετε τον ιμάντα της 
ζώνης για κοψίματα, φθορές και ξεφτίσματα. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες δείτε «Συντήρηση των 
ζωνών ασφαλείας» στο κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – κα-
θίσματα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο σύστημα 

συγκράτησης».

Βολάν τιμονιού:

Ελέγξτε για τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά του 
τιμονιού όπως μεγαλύτερος τζόγος, σκληρό τιμόνι, 
παράξενοι θόρυβοι κλπ.

Προειδοποιητικά φώτα και βομβητές: 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προειδοποιητικά φώτα και 
οι βομβητές λειτουργούν κανονικά.

Αντιθαμβωτικό παρμπρίζ: Ελέγξτε εάν ο αέρας 
βγαίνει από τις εξόδους σωστά όταν λειτουργείτε 
το καλοριφέρ ή το air conditioner.

Καθαριστήρας και πλυστικό παρμπρίζ*: 

Ελέγξτε ότι οι καθαριστήρες και το πλυστικό λει-
τουργούν κανονικά και οι καθαριστήρες δεν κολλά-
νε.
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Όταν κάνετε οποιονδήποτε έλεγχο ή εργασία συ-
ντήρησης στο αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να προσέ-
χετε ώστε να αποφύγετε τον κατά λάθος σοβαρό 
τραυματισμό σας ή την πρόκληση ζημιάς στο αυτο-
κίνητο. Οι παρακάτω είναι γενικές προφυλάξεις οι 
οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

• Ποτέ μην ακουμπάτε, αποσυναρμολογείτε, 
αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα 
υψηλής τάσης και τα καλώδια καθώς και τα 
φις τους. Οι καλωδιώσεις υψηλής τάσης εί-
ναι πορτοκαλί. Η επαφή, αποσυναρμολόγη-
ση, αφαίρεση ή αντικατάσταση αυτών των 
εξαρτημάτων και των καλωδιώσεων μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα ή ηλε-
κτροπληξία που μπορεί να οδηγήσει σε σο-
βαρό τραυματισμό ή θάνατο.

• Ποτέ μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον 
διακόπτη ασφαλείας που βρίσκεται κάτω από 
το κουτί της κονσόλας. Ο διακόπτης ασφαλεί-
ας χρησιμοποιείται μόνο όταν το αυτοκίνητο 
συντηρείται από εκπαιδευμένους τεχνικούς 
που φοράνε εξοπλισμό προσωπικής προστα-
σίας και είναι τμήμα του συστήματος υψηλής 
τάσης. Η επαφή με τον διακόπτη ασφαλείας 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα ή 
ηλεκτροπληξία που μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

• Το σύστημα e-POWER χρησιμοποιεί υψηλή 
τάση έως περίπου 420 volts. Το σύστημα 
μπορεί να είναι ζεστό στην διάρκεια και 
μετά την εκκίνηση. Προσέχετε τόσο την 
υψηλή τάση όσο και την υψηλή θερμοκρα-
σία. Τηρείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες 
που είναι τοποθετημένες στο αυτοκίνητο.

• Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει οποιαδή-
ποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, όταν το 
σύστημα e-POWER είναι στην λειτουργία 
ετοιμότητας για την οδήγησης READY. Εάν 
πρέπει να δουλέψετε με το σύστημα 
e-POWER στην λειτουργία ετοιμότητας για 
την οδήγηση READY, κρατήστε τα χέρια σας, 
τα ρούχα σας, τα  μαλλιά σας και τα εργαλεία 
μακριά από τα βεντιλατέρ που κινούνται, ιμά-
ντες και τα άλλα κινούμενα μέρη.

• Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδα-
φος, βάλτε το χειρόφρενο και τακάρετε 
τους τροχούς για να μην μπορεί να κινηθεί 
το αυτοκίνητο. Πατήστε τον διακόπτη της 
θέσης Ρ για την θέση Ρ (παρκάρισμα).

• Βεβαιωθείτε ο διακόπτης παροχής είναι 
στην OFF όταν κάνετε οποιαδήποτε αντικα-
τάσταση ή επισκευή εξαρτήματος.

• Μην δουλεύετε κάτω από καπό του κινητή-
ρα όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Να σβή-
νετε πάντα το σύστημα e-POWER και να 
περιμένετε έως ότου να κρυώσει.

• Εάν πρέπει να δουλέψετε με τον κινητήρα 
να λειτουργεί, κρατήστε τα χέρια σας, τα 
ρούχα σας, τα  μαλλιά σας και τα εργαλεία 
μακριά από τα βεντιλατέρ που κινούνται, 
ιμάντες και τα άλλα κινούμενα μέρη.

• Συνιστάται να ασφαλίζετε ή να βγάζετε 
οποιονδήποτε χαλαρό ρουχισμό και οποιο-
δήποτε κόσμημα όπως είναι δαχτυλίδια, ρο-
λόγια κλπ πριν δουλέψετε στο αυτοκίνητο.

• Εάν πρέπει να βάλετε μπροστά τον κινητή-
ρα σε κλειστό χώρο όπως γκαράζ, βεβαιω-
θείτε ότι υπάρχει αρκετός εξαερισμός για 
την διαφυγή των καυσαερίων της εξάτμισης.

• Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητο 
όταν αυτό στηρίζεται μόνο από τον γρύλο.

• Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά, τις φλόγες και 
τους σπινθήρες μακριά από το καύσιμο και 
την μπαταρία.

• Ποτέ μην συνδέετε ή αποσυνδέετε είτε την 
μπαταρία ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό 
εξάρτημα όταν ο διακόπτης παροχής είναι 
ανοικτός (θέση ΟΝ).

• Το φίλτρο καυσίμου και οι σωληνώσεις καυ-
σίμου, θα πρέπει να συντηρούνται από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο καθώς οι σωληνώ-
σεις καυσίμου είναι υπό υψηλή πίεση ακόμη 
και όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

• Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με ένα 
αυτόματο βεντιλατέρ ψύξης του κινητήρα. 
Μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε 
στιγμή χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και εάν 
ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση OFF 
και το σύστημα e-POWER δεν λειτουργεί. 
Για να αποφύγετε τραυματισμό, να αποσυν-
δέετε πάντα τον αρνητικό πόλο του καλωδί-
ου της μπαταρίας πριν δουλέψετε κοντά 
στον ανεμιστήρα.

• Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών όταν 
δουλεύετε πάνω στο αυτοκίνητό σας.

• Ποτέ μην αφήνετε το σύστημα e-POWER ή 
τα βύσματα των σχετικών καλωδιώσεων 
αποσυνδεμένα όταν ο διακόπτης παροχής 
είναι ανοικτός (ΟΝ).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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•  Αποφύγετε την άμεση επαφή με το 
χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα και ψυκτικό 
υγρό. Τα λάθος πεταμένα λάδια κινητήρα, 
αντιψυκτικό κινητήρα και / ή άλλα υγρά του 
αυτοκινήτου μπορεί να μολύνουν το περι-
βάλλον. Να συμμορφώνεστε πάντα με τους 
τοπικούς κανονισμούς για την διάθεση των 
υγρών του αυτοκινήτου.

Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει οδηγίες που αφορούν 
τις εργασίες εκείνες που είναι εύκολο για έναν ιδιο-
κτήτη να κάνει.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ελλιπής ή λανθασμένη 
συντήρηση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα δυσκο-
λίες στην λειτουργία του ή υπερβολική εκπομπή 
καυσαερίων και μπορεί να επηρεάσει την κάλυψή 
σας από την εγγύηση.Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφι-
βολία σχετικά με κάποια εργασία συντήρησης, απο-
τανθείτε στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
σε εξειδικευμένο συνεργείο.

Για μία επισκόπηση του χώρου του κινητήρα, δεί-
τε το «Χώρος κινητήρα» στο κεφάλαιο «0. Πίνακας 
περιεχομένων με εικόνες».

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην αφαιρείτε την τάπα του ψυγείου 
όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Το ζεστό υπό 
υψηλή πίεση ψυκτικό υγρό που θα διαφύγει 
από το ψυγείο μπορεί να προκαλέσει σοβα-
ρά εγκαύματα. Περιμένετε έως ότου κρυώ-
σουν ο κινητήρας και το ψυγείο. 

• Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και θα 
πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικά δοχεία με 
ειδική ετικέτα, μακριά από παιδιά.

Το σύστημα ψύξης του κινητήρα έχει γεμιστεί από 
το εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας και μακράς 
διαρκείας μείγμα ψυκτικού κατάλληλο για όλο τον 
χρόνο. Το  υψηλής ποιότητας ψυκτικό κινητήρα πε-
ριέχει τα κατάλληλα διαλύματα που είναι αντιψυκτι-
κά και αποτελεσματικά κατά της σκουριάς. Για τον 
λόγο αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε άλλα 
πρόσθετα στο σύστημα ψύξεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα στο σύ-
στημα ψύξης, όπως για παράδειγμα στεγα-
νοποιητικό ψυγείου. Τα πρόσθετα μπορεί 
να βουλώσουν το σύστημα ψύξης και να 
προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα, το σαζ-
μάν και / ή στο σύστημα ψύξης.

• Όταν προσθέτετε ή αντικαθιστάτε το ψυκτι-
κό υγρό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το 
γνήσιο αντιψυκτικό της NISSAN ή ισάξιο σε 
ποιότητα, στην σωστή αναλογία ανάμιξης. Η 
χρήση άλλου τύπου αντιψυκτικών κινητήρα

μπορεί να κάνει ζημιά στο σύστημα ψύξης 
του κινητήρα.

Εξωτερική 
θερμοκρασία 
κάτω από (0C)

Σύνθεση

Ψυκτικό 
κινητήρα 

(συμπυκνωμένο)

Απεστεγμένο 
ή απιονισμένο 

νερό

-15 30% 70%

-35 50% 50%

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
ΥΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(A) Ρεζερβουάρ αντιψυκτικού κινητήρα

(B) Ρεζερβουάρ αντιψυκτικού αντιστροφέα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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Ελέγξτε την στάθμη του αντιψυκτικού στα ρεζερβου-
άρ (A) και (B) όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Εάν η 
στάθμη του αντιψυκτικού είναι κάτω από την ένδειξη 
MIN (2), προσθέστε αντιψυκτικό έως την ένδειξη MAX 
(1). 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν το σύστημα ψύξης απαιτεί συχνά αντιψυκτι-
κό, ζητήστε τον έλεγχό του από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Μεγάλες επισκευές στο σύστημα ψύξης θα πρέπει 
να γίνονται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο. Οι διαδικασίες 
συντήρησης μπορούν να βρεθούν στο κατάλληλο 
Service Manual της NISSAN.
Όταν απαιτείται έλεγχος ή αντικατάσταση, η 
NISSAN συνιστά να επικοινωνήστε με ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο για την συντήρηση.
Η ελλιπής συντήρηση ή αλλαγή του αντιψυκτικού 
του κινητήρα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την 

μειωμένη απόδοση του καλοριφέρ και την υπερθέρ-
μανση του κινητήρα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην βγάζετε την τάπα του ψυγείου 
όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Μπορεί να 
προκληθούν σοβαρά εγκαύματα από το ζε-
στό υγρό που διαφεύγει με υψηλή πίεση 
από το ψυγείο. Περιμένετε έως ότου να 
έχουν κρυώσει ο κινητήρας και το ψυγείο.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, 
ποτέ μην αλλάζετε το ψυκτικό υγρό όταν ο 
κινητήρας είναι ζεστός.

• Αποφύγετε την απευθείας επαφή του δέρ-
ματος με το χρησιμοποιημένο αντιψυκτικό. 
Εάν γίνει επαφή με το δέρμα, πλύνετε καλά 
χρησιμοποιώντας σαπούνι ή απορρυπαντι-
κό χεριών το συντομότερο δυνατόν.

• Κρατήστε το ψυκτικό υγρό μακριά από παι-
διά ή κατοικίδια. 

 NISSAN Blue Citizenship

Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να πετιέται κατάλληλα. 
Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην ανοίγετε την τάπα του ρεζερβου-
άρ του ψυκτικού υγρού του αντιστροφέα, 
όσο ο κινητήρας και / ή ο αντιστροφέας εί-
ναι ζεστός. Θα μπορούσαν να προκληθούν 
σοβαρά εγκαύματα από το υγρό που θα δια-
φύγει με υψηλή πίεση από το ρεζερβουάρ 
αντιψυκτικού του αντιστροφέα. Περιμένετε 
έως ότου ο κινητήρας και ο αντιστροφέας 
να έχουν κρυώσει.

• Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και θα 
πρέπει να αποθηκεύεται προσεκτικά, σε δο-
χεία με σήμανση και μακριά από τα παιδιά.

Το σύστημα ψύξης του αντιστροφέα έχει γεμιστεί 
από το εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας και μα-
κράς διαρκείας μείγμα ψυκτικού κατάλληλο για όλο 
τον χρόνο. Το  υψηλής ποιότητας ψυκτικό περιέχει 
τα κατάλληλα διαλύματα που είναι αντιψυκτικά και 
αποτελεσματικά κατά της σκουριάς. Για τον λόγο 
αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε άλλα πρό-
σθετα στο σύστημα ψύξεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα στο σύ-
στημα ψύξης, όπως για παράδειγμα στεγα-
νοποιητικό ψυγείου. Τα πρόσθετα μπορεί 
να βουλώσουν το σύστημα ψύξης και να 
προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα, τον αντι-
στροφέα και / ή στο σύστημα ψύξης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ
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• Όταν προσθέτετε ή αντικαθιστάτε ψυκτικό 
υγρό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Γνή-
σιο αντιψυκτικό της NISSAN ή ισάξιο σε ποι-
ότητα, στην σωστή αναλογία ανάμιξης. Η 
χρήση άλλου τύπου διαλυμάτων αντιψυκτι-
κού μπορεί να κάνει ζημιά στο σύστημα ψύ-
ξης του αντιστροφέα.

Εξωτερική 
θερμοκρασία 
κάτω από (0C)

Σύνθεση

Ψυκτικό 
κινητήρα 

(συμπυκνωμένο)

Απεστεγμένο 
ή απιονισμένο 

νερό

-15 30% 70%

-35 50% 50%

Ελέγχοντας την στάθμη του αντιψυκτικού του 
αντιστροφέα

(A) Ρεζερβουάρ αντιψυκτικού κινητήρα

(B) Ρεζερβουάρ αντιψυκτικού αντιστροφέα

Ελέγξτε την στάθμη του αντιψυκτικού στα ρεζερβουάρ 
(A) και (B) όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Εάν η στάθμη 
του αντιψυκτικού είναι κάτω από την ένδειξη MIN (2), 
προσθέστε αντιψυκτικό έως την ένδειξη MAX (1). 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν το σύστημα ψύξης απαιτεί συχνά αντιψυκτι-
κό, ζητήστε τον έλεγχό του από εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

 10Μεγάλες επισκευές στο σύστημα ψύ-
ξης θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο της NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο. Οι 
διαδικασίες συντήρησης μπορούν να βρεθούν στο 
κατάλληλο Service Manual της NISSAN.
Όταν απαιτείται έλεγχος ή αντικατάσταση, η 
NISSAN συνιστά να επικοινωνήστε με ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο για την συντήρηση.
Η ελλιπής συντήρηση ή αλλαγή του αντιψυκτικού 
του κινητήρα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την 
μειωμένη απόδοση του καλοριφέρ και την υπερθέρ-
μανση του κινητήρα ή του αντιστροφέα.
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποτέ μην βγάζετε την τάπα του ρεζερβουάρ 
του ψυκτικού υγρού του αντιστροφέα όταν 
ο κινητήρας είναι ζεστός. Θα μπορούσαν να 
προκληθούν σοβαρά εγκαύματα από το 
υγρό που θα διαφύγει με υψηλή πίεση από 
το ρεζερβουάρ αντιψυκτικού του αντιστρο-
φέα. Περιμένετε έως ότου ο κινητήρας και ο 
αντιστροφέας να έχουν κρυώσει.

• Για να αποφύγετε ζημιά ή να καείτε, ποτέ 
μην αλλάζετε το αντιψυκτικό όταν ο κινητή-
ρας είναι ζεστός.

• Αποφύγετε την απευθείας επαφή του δέρ-
ματος με το χρησιμοποιημένο αντιψυκτικό. 
Εάν γίνει επαφή με το δέρμα, πλύνετε προ-
σεκτικά με σαπούνι ή καθαριστικό χεριών 
και άφθονο νερό το συντομότερο δυνατόν.

• ∆ιατηρήστε το ψυκτικό μακριά από την πρό-
σβαση παιδικών και κατοικίδιων. 

 NISSAN Blue Citizenship

Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να πετιέται κατάλλη-
λα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η στάθμη του λαδιού του κινητήρα θα πρέπει να 
ελέγχεται τακτικά. Η λειτουργία του κινητήρα με 
ανεπαρκή ποσότητα λαδιού μπορεί να του προ-
καλέσει ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένα μοντέλα χρησιμοποιούν την λειτουργία 
Επιτήρησης Κατάστασης Λαδιού (OCS). Άλλα μο-
ντέλα έχουν μία υπενθύμιση συντήρησης που ορί-
ζεται από τον χρήστη με το χέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
“[Maintenance]” (συντήρηση) στο κεφάλαιο «2. 
Όργανα και χειριστήρια».

Κινητήρας KR15DDT

(A) Στάθμη ΜΙΝ (ελάχιστη)

(B) Στάθμη ΜΑΧ (μέγιστη)

(C) Κανονική περιοχή

1. Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδη επιφάνεια 
και δέστε το χειρόφρενο.

2. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα. Εάν ο κινητήρας 
είναι κρύος, βάλτε τον να δουλέψει έως ότου φτά-
σει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας (περί-
που 5 λεπτά).

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ

NDI1808

SDI1993Z
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3. Σβήστε τον κινητήρα.

4. Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά έως ότου το 
λάδι επιστρέψει στο κάρτερ.

5. Βγάλτε την βυθομετρική ράβδο και σκουπίστε 
την.

6. Βάλτε την πάλι στην θέση της.

7. Βγάλτε την βυθομετρική ράβδο ξανά και ελέγξτε 
την στάθμη του λαδιού. Θα πρέπει να είναι στην κα-
νονική περιοχή (C).

8. Εάν η στάθμη του λαδιού είναι κάτω από την έν-
δειξη ΜΙΝ (A), βγάλτε την τάπα γεμίσματος λαδιού 
και προσθέστε το συνιστώμενο λάδι από το άνοιγ-
μα.Μην γεμίζετε πολύ (B).

9. Ελέγξτε πάλι την στάθμη του λαδιού με την βυθο-
μετρική ράβδο.

Είναι φυσιολογικό να προσθέτετε ορισμένο λάδι 
ανάμεσα στα διαστήματα συντήρησης, ανάλογα 
με την δυσκολία των συνθηκών λειτουργίας.

Αλλαγή του λαδιού και του φίλτρου λαδιού 
του κινητήρα

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 NISSAN Blue Citizenship
∆εν θα πρέπει να χύνετε το χρησιμοποιημένο 
λάδι στο έδαφος, σε κανάλια, ποτάμια κλπ. Θα 
πρέπει να το πετάτε σε σημείο απόρριψης που 
έχει ειδικά για αυτόν τον σκοπό βαρέλια.

• Συνιστάται να επικοινωνήσετε με ένα εξου-
σιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο για την υπηρεσία αλλα-
γής λαδιού.

• Επειδή το λάδι κινητήρα είναι ζεστό, προσέ-
χετε να μην καείτε.

• Η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη 
επαφή με τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητή-
ρα, μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρ-
ματος.

• Αποφύγετε την επαφή των χρησιμοποιημέ-
νων λαδιών με το δέρμα. Εάν γίνει επαφή με 
το δέρμα, πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι ή 
καθαριστικό χεριών και άφθονο νερό το συ-
ντομότερο δυνατόν.

• Κρατήστε τα χρησιμοποιημένα λάδια σε δο-
χεία με κατάλληλη σήμανση, μακριά από τα 
παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα θα πρέπει 
να απορρίπτεται κατάλληλα.Ελέγξτε τους τοπι-
κούς κανονισμούς.

Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα

1. Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδη επιφάνεια 
και δέστε το χειρόφρενο.

2. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα. Εάν ο κινητήρας 
είναι κρύος, βάλτε τον να δουλέψει έως ότου φτά-
σει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας (περί-
που 5 λεπτά).

3. Σβήστε τον κινητήρα.

4. Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά έως ότου το 
λάδι του κινητήρα να επιστρέψει στο κάρτερ.
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5. Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα του αμαξώματος 
(όπου υπάρχει)

6. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο αποστράγγισης 
κάτω από την τάπα αποστράγγισης.

7. Βγάλτε την τάπα αποστράγγισης με ένα γαλλικό 
κλειδί.

8. Βγάλτε την τάπα γεμίσματος λαδιού και στραγγί-
στε τελείως το λάδι.
Εάν χρειάζεται αλλαγή το φίλτρο λαδιού, αφαι-
ρέστε το και αντικαταστήστε το τώρα. ∆είτε «Αλ-
λάζοντας το φίλτρο λαδιού του κινητήρα» πιο 
κάτω.

9. Καθαρίστε και τοποθετήστε ξανά την τάπα απο-
στράγγισης και μία καινούργια φλάντζα. Σφίξτε την 
τάπα αποστράγγισης με ένα γαλλικό κλειδί.Μην 
χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη.
∆υνάμεις σύσφιξης τάπας αποστράγγισης:
30,0 έως 37,0 N• m (3.1 έως 3.8 kg-m, 22 έως 27 
ft-lb)

10. Γεμίστε ξανά τον κινητήρα με το συνιστώμενο 
λάδι κινητήρα και ποσότητα. (∆είτε κεφάλαιο 9.)
Όταν γεμίζετε με λάδι κινητήρα, μην βγάζετε 
την βυθομετρική ράβδο.

11. Τοποθετήστε καλά την τάπα γεμίσματος λαδιού.

12. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα.

13. Ελέγξτε για διαρροές γύρω από την τάπα απο-
στράγγισης. ∆ιορθώστε εάν χρειάζεται.

14. Ελέγξτε πάλι την στάθμη του λαδιού με την βυ-
θομετρική ράβδο. Για λεπτομέρειες δείτε το «Έλεγ-
χος της στάθμης του λαδιού του κινητήρα» πιο 
πριν.

Αλλάζοντας το φίλτρο λαδιού του κινητήρα

1. Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδη επιφάνεια 
και δέστε το χειρόφρενο.

2. Σβήστε τον κινητήρα.
3. Στραγγίξτε το λάδι του κινητήρα σύμφωνα με την 
κατάλληλη διαδικασία. ∆είτε «Αντικατάσταση λα-
διού του κινητήρα» πιο πριν.
4. Χαλαρώστε το φίλτρο λαδιού του κινητήρα με 
ένα κλειδί για φίλτρο λαδιού.
Ανάλογα με το μοντέλο του κινητήρα, μπορεί να 
απαιτείται ένα ειδικό κλειδί φίλτρου λαδιού. Για 
περισσότερες πληροφορίες  δείτε ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο 
συνεργείο.

5. Βγάλτε το φίλτρο λαδιού του κινητήρα γυρίζο-
ντας το με το χέρι.
6. Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής του φίλ-
τρου λαδιού με ένα καθαρό πανί.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν υπολείμ-
ματα της παλιάς φλάντζας από την επιφάνεια 
στερέωσης.

7. Καλύψτε την λαστιχένια φλάντζα του καινούρ-
γιου φίλτρου με καθαρό λάδι κινητήρα.

8. Βιδώστε το φίλτρο λαδιού με το χέρι έως ότου 
νιώσετε ελαφριά αντίσταση, στην συνέχεια σφίξτε 
κατά 2/3 της στροφής.

∆υνάμεις σύσφιξης φίλτρου λαδιού:15,0 έως 21,0 
N• m (1.5 έως 2.1 kg-m, 11 έως 15 ft-lb)

9. Γεμίστε με λάδι κινητήρα. (∆είτε κεφάλαιο 9.)

10. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ελέγξτε για δι-
αρροή γύρω από το φίλτρο λαδιού. ∆ιορθώστε εάν 
χρειάζεται.

11. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε αρκετά λε-
πτά.

12. Ελέγξτε την στάθμη λαδιού κινητήρα σύμφωνα 
με την κατάλληλη διαδικασία. (∆είτε «Έλεγχος της 
στάθμης του λαδιού κινητήρα» πιο πριν.)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 NISSAN Blue Citizenship

Είναι παράνομο να μολύνετε υπονόμους, πηγές νε-
ρού και το έδαφος. Χρησιμοποιήστε εξουσιοδοτη-
μένες εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων, συμπε-
ριλαμβανομένων των δημόσιων εγκαταστάσεων και 
των συνεργείων που έχουν εγκατάσταση για την 
απόρριψη χρησιμοποιημένου λαδιού και χρησιμο-
ποιημένων φίλτρων λαδιού. Εάν έχετε αμφιβολία 
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για να σας συμ-
βουλέψουν για την απόρριψη.

Οι κανονισμοί για την ρύπανση του περιβάλλο-
ντος θα ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
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Όταν απαιτείται έλεγχος ή αντικατάσταση, η 
NISSAN συνιστά να επικοινωνήστε με ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο για την συντήρηση.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Γνήσιο NISSAN Matic S ATF*. Μην αναμιγνύ-
ετε με άλλα υγρά.

• Η χρήση υγρού κιβωτίου ταχυτήτων διαφο-
ρετικού από το Γνήσιο NISSAN Matic S ATF 
θα προκαλέσει επιδείνωση της οδήγησης και 
στην διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων, 
ενώ μπορεί να γίνει ζημιά στο κιβώτιο ταχυ-
τήτων η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύ-
ηση.

*: Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
Ελέγχετε περιοδικά την απόδοση του χειρόφρενου, 
παρκάροντας το αυτοκίνητο σε μία απότομη κατη-
φόρα και συγκρατώντας το μόνο με το χειρόφρενο. 
Εάν δεν φρενάρει ικανοποιητικά, αποτανθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο για έλεγχο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ
Εάν κατέβει απότομα το πεντάλ του φρένου, περισ-
σότερο από το κανονικό ή  η αίσθηση του πεντάλ 
είναι σπογγώδης, ή το αυτοκίνητο φαίνεται ότι χρει-
άζεται περισσότερο χρόνο για να σταματήσει, απο-
τανθείτε αμέσως στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο για έλεγχο.

Αυτορυθμιζόμενα φρένα
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με αυτορυθμι-
ζόμενα φρένα. Τα αυτορυθμιζόμενα φρένα με δι-
σκόπλακες ρυθμίζονται κάθε φορά που πατάτε το 
φρένο.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Χρησιμοποιήστε μόνο καινούργιο υγρό. Το 
παλιό, χαμηλής ποιότητας , ή νοθευμένο 
υγρό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα συ-
στήματα των φρένων. Η χρήση ακατάλλη-
λων υγρών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
σύστημα των φρένων και να επηρεάσει την 
ικανότητα φρεναρίσματος του αυτοκινήτου.

• Καθαρίστε την τάπα γεμίσματος πριν την 
βγάλετε.

• Το υγρό των φρένων είναι δηλητηριώδες και 
θα πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά, σε 
ειδικά δοχεία με ετικέτα, μακριά από τα παι-
διά..

Ελέγξτε την στάθμη του υγρού στο ρεζερβουάρ. 
Εάν το υγρό είναι ανάμεσα στην ένδειξη ΜΙΝ (2) 
(ελάχιστο) και ΜΑΧ (μέγιστο) (1) ή ανάβει το προει-
δοποιητικό φως φρένων, προσθέστε υγρό φρένων 
έως την γραμμή ΜΑΧ (μέγιστο) (1) . 

ΦΡΕΝΑ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝΥΓΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
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∆είτε το «Περιεκτικότητες και συνιστώμενα καύσιμα 
/ λιπαντικά» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορί-
ες» για τον συνιστώμενο τύπο υγρού φρένων.
Εάν χρειάζεται να συμπληρώνετε συχνά υγρό, το 
σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί επισταμένα από το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η NISSAN συνιστά, το γέμισμα και ο έλεγ-
χος του συστήματος των φρένων να γίνεται 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο διαθέτει 
τα κατάλληλα υγρά και τις τεχνικές γνώσεις.

• Μην χύνετε το υγρό πάνω σε βαμμένες επι-
φάνειες. Θα προκληθεί ζημιά στο χρώμα. 
Εάν χυθεί υγρό φρένων, πλύνετε την επιφά-
νεια αμέσως με νερό.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Το αντιψυκτικό του πλυστικού του παρμπρίζ εί-
ναι δηλητηριώδες. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει 
να φυλάσσεται προσεκτικά σε ειδικά δοχεία με 
ετικέτα, μακριά από τα παιδιά.

• Ελέγξτε την στάθμη του υγρού στο ρεζερβουάρ 
του πλυστικού του παρμπρίζ. Εάν η στάθμη του 
υγρού είναι χαμηλή ή όταν ανάψει το προειδο-
ποιητικό φως (όπου υπάρχει), προσθέστε υγρό 
πλυστικού έως την ένδειξη ΜΑΧ.

• Να γεμίζετε το ρεζερβουάρ πιο τακτικά όταν οι 
συνθήκες οδήγησης απαιτούν μεγάλη ποσότητα 
υγρού πλυστικού παρμπρίζ.

• Προσθέστε απορρυπαντικό στο νερό για καλύ-
τερο καθάρισμα. Την χειμερινή περίοδο προ-
σθέστε αντιψυκτικό για πλυστικό παρμπρίζ. Ακο-
λουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την 
αναλογία του μείγματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην χρησιμοποιείτε αντιψυκτικό κινητήρα 
στο πλυστικό παρμπρίζ γιατί μπορεί να προ-
κληθεί ζημιά στο χρώμα του αυτοκινήτου.

• Χρησιμοποιείτε πάντα το υγρό για το πλύσι-
μο του παρμπρίζ που συνιστάται από τα 
Μέλη του ∆ικτύου της Nissan.

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 
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Προειδοποιητικά σύμβολα μπαταρίας
 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

(1) Προειδοποιητικά σύμ-
βολα μπαταρίας Προειδοποιητικά σύμβολα μπαταρίας

(2) Καλύψτε τα μάτια σας Χειριστείτε την μπαταρία με προσοχή. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυα-
λιά για τα μάτια σας για την περίπτωση έκρηξης ή οξέως μπαταρίας.

(3) Μακριά από παιδιά Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να πιάνουν την μπαταρία. Κρατήστε την μπαταρία 
μακριά από τα παιδιά.

(4) Οξύ μπαταρίας

Μην αφήνετε το υγρό της μπαταρίας να έλθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια, 
τα υφάσματα ή βαμμένες επιφάνειες. Μόλις πιάσετε την μπαταρία ή το κάλυμ-
μά της, πλύνετε αμέσως προσεκτικά τα χέρια σας. Εάν το υγρό της μπαταρίας 
μπει στα μάτια σας, το δέρμα σας ή τα ρούχα σας, πλύνετε με άφθονο νερό 
αμέσως για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό 
της μπαταρίας είναι οξύ. Εάν το υγρό της μπαταρίας μπει στα μάτια σας ή στο 
δέρμα σας μπορεί να προκαλέσει απώλεια όρασης ή εγκαύματα.

(5) ∆είτε τις οδηγίες 
λειτουργίας

Πριν πιάσετε την μπαταρία, διαβάστε αυτή την οδηγία προσεκτικά για να βε-
βαιωθείτε για τον σωστό και ασφαλή χειρισμό.

(6) Εκρηκτικό αέριο Το αέριο Υδρογόνο το οποίο παράγεται από το υγρό της μπαταρίας είναι εκρη-
κτικό.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην βάζετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο εάν η 
στάθμη των υγρών της μπαταρίας είναι χαμηλή. 
Η χαμηλή στάθμη των υγρών της μπαταρίας 
μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο φορτίο στην 
μπαταρία που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 
της θερμοκρασία της, μείωση της διάρκειάς 
της και σε μερικές περιπτώσεις να οδηγήσει σε 
έκρηξη.

Παράδειγμα θέσης μπαταρίας 12V

Η μπαταρία 12-volt (1) βρίσκεται στον χώρο των 
αποσκευών. Η ακριβής τοποθεσί α εξαρτάται από 
το εάν υπάρχει ρεζέρβα ή όχι. Για να έχετε πρόσβα-
ση στην μπαταρία 12-volt, σηκώστε το κάλυμμα του 
χώρου αποσκευών και βγάλτε την συγκράτηση των 
εργαλείων ή, εάν υπάρχει πάνελ πρόσβασης, σηκώ-
στε το πάνελ πρόσβασης όπως φαίνεται στην εικό-
να.
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Για την μπαταρία χωρίς συντήρηση δεν χρειάζεται 
να ελέγχετε την στάθμη των υγρών. Ωστόσο η 
NISSAN συνιστά να ζητάτε κατά περιόδους τον 
έλεγχο της μπαταρίας από ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

∆ιαδικασία επανεκκίνησης μετά την 
επανασύνδεση της μπαταρίας
Εάν έχει αποσυνδεθεί η μπαταρία, ελέγξτε τα παρα-
κάτω:

• Την ρύθμιση του ρολογιού (όπου υπάρχει).

• Ρυθμίστε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα 
κουμπιά προεπιλογής.

Για λεπτομέρειες δείτε στο κεφάλαιο 2, ή το ξεχωρι-
στό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης NissanConnect, ή τις 
περιγραφές του ηχοσυστήματος στο στο κεφάλαιο 
4.

Αποφυγή αδειάσματος της μπαταρίας
Η μπαταρία του αυτοκινήτου θα αδειάσει αργά κατά 
τις περιόδους παρατεταμένης αδράνειας. Υπάρχει 
ένας αριθμός τρόπων για να αποφύγετε το άδεια-
σμα της μπαταρίας σε τόσο χαμηλό επίπεδο ώστε 
το αυτοκίνητο να μην μπορεί να πάρει μπροστά.

• Γεμίστε την μπαταρία, φορτίζοντας την με έναν 
φορτιστή αργής φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε 
ταχυφορτιστή καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά 
στην μπαταρία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
παρέχονται με τον φορτιστή της μπαταρίας.

• Συνιστάται το αυτοκίνητο να κινείται για τουλάχι-
στον 15 λεπτά κάθε 2 εβδομάδες.

• Εάν δεν είναι δυνατό να κινηθεί το αυτοκίνητο, 
βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον λει-
τουργήσει στο ρελαντί για 25-30 λεπτά κάθε 4 
εβδομάδες.

Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία
Εάν είναι απαραίτητη η εκκίνηση με βοηθητική μπα-
ταρία δείτε στο κεφάλαιο 6 . Εάν ο κινητήρας δεν 
παίρνει μπροστά με την βοηθητική μπαταρία, μπο-
ρεί να χρειάζεται να αντικαταστήσετε την μπαταρία 
του αυτοκινήτου σας. Επικοινωνήστε με ένα εξουσι-
οδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Το σύμβολο  πάνω στο Έξυπνο Κλειδί έχει 
σκοπό να σας προειδοποιήσει για την πα-
ρουσία σημαντικών οδηγιών για την λειτουρ-
γία και την συντήρηση της συσκευής που 
υπάρχουν στο βιβλίο που την συνοδεύει.

• Προσέχετε ώστε να μην καταπιεί κάποιο 
παιδί την μπαταρία και τα μέρη που αφαι-
ρούνται.

• Εάν η μπαταρία λιθίου δεν αντικατασταθεί 
σωστά υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης. Να 
αντικαθιστάτε μόνο με ίδιο ή ισάξιο τύπο. 

• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική 
ζέστη όπως κατευθείαν σε έντονο ήλιο, σε 
φωτιά ή τα παρόμοια.

• Μην σπάτε ή κόβετε την μπαταρία.
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολικά 
χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλο υψόμετρο.

• Όταν αλλάζετε μπαταρίες, μην αφήνετε 
σκόνη ή λάδι να μπει μέσα στα εξαρτήματα.

• Προσέχετε να μην ακουμπάτε το κύκλωμα ή 
τους πόλους της μπαταρίας.

Μία μπαταρία που δεν απορρίπτεται σωστά 
μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Να συμβου-
λεύεστε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς 
για την απόρριψη των παλιών μπαταριών. 

• Το τηλεχειριστήριο / Έξυπνο Κλειδί είναι 
αδιάβροχο ωστόσο, εάν βραχεί σκουπίστε 
το αμέσως έως ότου στεγνώσει τελείως. Για 
να αντικαταστήσετε την μπαταρία του ενσω-
ματωμένου στο κλειδί τηλεχειριστηρίου /  
του Έξυπνου Κλειδιού, ανοίξτε το κάλυμμα 
προσεκτικά, ακολουθώντας την σειρά που 
φαίνεται στην εικόνα.

• Όταν αλλάζετε μπαταρίες, μην αφήνετε σκό-
νη ή λάδι να μπει μέσα στο Έξυπνο Κλειδί.
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην καταπίνετε την μπαταρία, Κίνδυνος Χη-
μικού Εγκαύματος (Το χειριστήριο που σας 
παρέχεται με) Αυτό το προϊόν περιέχει μία 
μπαταρία σε μέγεθος κέρματος. Εάν κατα-
πιείτε αυτή την μπαταρία μπορεί αυτή να 
προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα 
μέσα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγή-
σει σε θάνατο.

• Κρατήστε τις καινούργιες και τις μεταχειρι-
σμένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. 
Εάν ο χώρος της μπαταρίας δεν κλείνει σω-
στά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊ-
όν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

• Εάν νομίζετε ότι κάποια μπαταρία έχει κατα-
ποθεί ή έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό 
οποιουδήποτε μέρους του σώματος, αναζη-
τήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κρατάτε την μπαταρία πάντοτε από τα άκρα, 
όπως φαίνεται στην εικόνα. Εάν κρατάτε την 
μπαταρία από τις επαφές θα μειωθεί σημαντικά 
η αποθηκευτική της ικανότητα

Έξυπνο Κλειδί

Αντικατάσταση
1. Σύρετε την ασφάλεια στην θέση ξεκλειδώματος.

2. Βγάλτε το κλειδί.

3. Τοποθετήστε ένα πλακέ κατσαβίδι ή κατάλληλο 
εργαλείο στην εγκοπή και στρίψτε το για να 
ανοίξετε το καπάκι.

4. Αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούργια 
των ίδιων προδιαγραφών.
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Για μοντέλα με Έξυπνο Κλειδί χρησιμοποιήστε 
μπαταρία τύπου CR2032
• Μην ακουμπάτε το εσωτερικό κύκλωμα και 
τους πόλους της μπαταρίας γιατί μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία.

• Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος (+) έχει όψη 
στο κάτω μέρος της θήκης.

5. Ευθυγραμμίστε τις άκρες του επάνω και του 
κάτω μέρους και μετά πιέστε τις μαζί έως ότου  
να κλείσουν καλά.

6. Πατήστε τα κουμπιά για να ελέγξετε εάν λει-
τουργούν σωστά.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την αντικατάσταση 
της μπαταρίας, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο της NISSAN ή σε εξειδικευμένο 
συνεργείο.

1.Αντλία νερού

2.Τροχαλία στροφάλου

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της μίζας είναι 
στην θέση OFF ή LOCK. Σε διαφορετική περί-
πτωση μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να λειτουργεί 
το βεντιλατέρ του κινητήρα.

1. Ελέγξτε οπτικά τον κάθε ιμάντα για ενδείξεις 
ασυνήθιστης φθοράς, κοψίματα, ξηρότητα ή χα-
λαρότητα. Εάν ο ιμάντας είναι σε κακή κατάστα-
ση ή χαλαρός ζητήστε από το εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευμένο συνερ-
γείο να τον αντικαταστήσει ή να τον ρυθμίσει.

2. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση και την τάση 
των ιμάντων, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντή-
ρησης που δίνεται στο ξεχωριστό Βιβλίο Εγγύη-
σης και Αρχείο Συντήρησης.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο σύστημα e-POWER και ο δια-
κόπτης παροχής είναι σβηστός και το χειρό-
φρενο έχει δέσει καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Χρησιμοποιείστε κατάλληλο μπουζόκλειδο 
για να βγάλετε τα μπουζί. Λάθος μπουζό-
κλειδο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα 
μπουζί.

• Αντικαθιστάτε πάντα τα μπουζί με τα συνι-
στώμενα ή ισάξια.

 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΠΟΥΖΙ 
 Εάν απαιτείται αντικατάσταση, επικοινωνήσετε με 
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN  ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο  για αυτή την υπηρεσία. 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΠΟΥΖΙ
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 Πλατινένια μπουζί με ακίδα Ιριδίου 
 ∆εν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τα πλατι-
νένια μπουζί με ακίδα ιριδίου τόσο συχνά όσο τα 
συμβατικά μπουζί καθώς θα διαρκέσουν πολύ πε-
ρισσότερο. Ακολουθήστε το πρόγραμμα συντήρη-
σης που εμφανίζεται στο ξεχωριστό βιβλίο συντή-
ρησης. Μην χρησιμοποιείται ξανά τα πλατινένια 
μπουζί με ακίδα ιριδίου καθαρίζοντας ή ανοίγοντας 
το διάκενο. 

ΤΥΠΟΣ ΞΗΡΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Πριν ανοίξετε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα, απο-
συνδέστε αγωγό εισαγωγής αέρα από το σύνολο 
του φίλτρου αέρα. Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας 
για να πιέσετε κάτω στο (1), αποσυνδέσετε τα δύο 
κλιπ ασφάλισης (2), και τραβήξτε τον λαστιχένιο αε-
ραγωγό μπροστά (προς το μέρος σας) για να τον 
αποσυνδέσετε από την μονάδα του φίλτρου αέρα. 
Μετακινήστε τον αεραγωγό μακριά από την μονάδα 
του συνόλου του φίλτρου αέρα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν έχετε τον κινητήρα σε λειτουργία έχο-
ντας βγάλει το φίλτρο αέρα μπορεί να προ-
καλέσετε εγκαύματα στον εαυτό σας και 
τους άλλους. Το φίλτρο αέρα δεν καθαρίζει 
μόνο τον αέρα αλλά, χρησιμεύει και σαν σύ-
στημα συγκράτησης της φλόγας στην περί-
πτωση που ο κινητήρας κάνει σκάσιμο στην 
εισαγωγή. Σε περίπτωση που το αφαιρέσετε 
και ο κινητήρας κάνει σκασίματα στην εισα-
γωγή, τότε υπάρχει η πιθανότητα φωτιάς, με 
αποτέλεσμα να καείτε.

•  Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο έχοντας βγάλει 
το φίλτρο αέρα.

• Προσέχετε όταν δουλεύετε στο αυτοκίνητο 
με το φίλτρο αέρα βγαλμένο

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
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Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, ελευθερώστε τα κλιπ 
ασφάλισης (4) και τραβήξτε το κάλυμμα του φίλ-
τρου μπροστά και στο πλάι (5).

Το φίλτρο μπορεί τώρα να αφαιρεθεί από το κάλυμ-
μα.

Ελέγξτε το σώμα του φίλτρου (A) για να δείτε εάν 
είναι βρώμικο. Εάν είναι βρώμικο, κουνήστε το στοι-
χείο και αφαιρέστε την σκόνη.

Καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το σύμφωνα με το 
πρόγραμμα συντήρησης που δίνεται στο ξεχωριστό 
Βιβλίο Εγγυήσεως και Αρχείο Συντηρήσεως. Όταν 
καθαρίζετε ή αλλάζετε το φίλτρο, καθαρίστε το 
εσωτερικό του παπά και το κάλυμμα με ένα υγρό 
πανί.

Συναρμολογήστε πάλι το φίλτρο, το κάλυμμα και 
τον αεραγωγό σε σειρά αντίστροφη από την απο-
συναρμολόγηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Εάν το παρμπρίζ / πίσω παρμπρίζ σας δεν είναι κα-
θαρό μετά την χρήση του πλυστικού ή η λεπίδα του 
υαλοκαθαριστήρα κάνει θόρυβο όταν λειτουργεί, 
μπορεί να υπάρχει κερί ή άλλο υλικό στο λάστιχο 
του υαλοκαθαριστήρα ή το παρμπρίζ.

Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του παρμπρίζ / του 
πίσω παρμπρίζ με ένα διάλυμα απορρυπαντικού ή 
με μαλακό απολυμαντικό. Το παρμπρίζ είναι καθα-
ρό όταν δεν σχηματίζονται μικρές φυσαλίδες καθώς 
το ξεβγάζετε με νερό.

Καθαρίστε τις λεπίδες χρησιμοποιώντας ένα πανί 
βουτηγμένο σε διάλυμα νερού ή καθαριστικού με 
βάση το αλκοόλ. Εάν το παρμπρίζ σας εξακολουθεί 
να μην καθαρίζει καλά και μετά τον καθαρισμό των 
λεπίδων, τότε πρέπει να τις αντικαταστήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μετά την αντικατάσταση, επαναφέρετε την 
λεπίδα του υαλοκαθαριστήρα στην θέση 
της, διαφορετικά μπορεί να πάθει ζημιά από 
το άνοιγμα του καπό.

• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα του υαλοκαθαρι-
στήρα εφάπτεται στο παρμπρίζ γιατί διαφο-
ρετικά το μπράτσο μπορεί να πάθει ζημιά 
από την πίεση του αέρα.

• Μην ανοίγετε το καπό όταν οι μπροστινοί 
υαλοκαθαριστήρες είναι σηκωμένοι γιατί 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο χρώμα του 
καπό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

1. Σηκώστε το μπράτσο του υαλοκαθαριστήρα μα-
κριά από το παρμπρίζ.

2. Ανοίξτε (Α) χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργα-
λείο και μετά βγάλτε την λεπίδα που υαλοκαθα-
ριστήρα προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικό-
να.

3. Βάλτε μία καινούργια λεπίδα σε αντίστροφη σει-
ρά από αυτή της αφαίρεσης.

4. Σύρετε τη νέα λεπίδα υαλοκαθαριστήρα στο 
μπράτσο έως ότου ακούσετε τον ήχο κλικ.

5. Κλείστε (Α).

ΛΕΠΙ∆ΕΣ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΙΣΩ 
ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Συνιστάται να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Τα μπεκ ψεκασμού παρμπρίζ είναι ενσωματωμένα 
στα μπράτσα των υαλοκαθαριστήρων.

Εάν το μπεκ ψεκασμού παρμπρίζ είναι βουλωμένο ή 
δεν λειτουργεί σωστά συνιστάται να επικοινωνήσε-
τε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο. Μην προσπαθήσετε να το κα-
θαρίσετε με χρήση βελόνας ή καρφίτσας. Εάν το 
κάνετε μπορεί να γίνει ζημιά στο μπεκ.

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Πρωτεύουσα ασφαλειοθήκη Αριστεροτίμονα μοντέλα

∆ευτερεύουσα ασφαλειοθήκη Αριστεροτίμονα μοντέλα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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Πρωτεύουσα ασφαλειοθήκη ∆εξιοτίμονα μοντέλα
∆ευτερεύουσα ασφαλειοθήκη ∆εξιοτίμονα μοντέλα

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ασφάλεια περισσό-
τερων ή λιγότερων αμπέρ από αυτά που ανα-
φέρονται στο κάλυμμα της ασφαλειοθήκης.

• Ποτέ μην τραβάτε την καλωδίωση ή τα κα-
λώδια όταν αποσυνδέετε τον σύνδεσμο.

• Προσέχετε μην κάνετε ζημιά στο στήριγμα 
του συνδέσμου όταν τον αποσυνδέετε.

Εάν οποιοσδήποτε ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν λει-
τουργεί, ελέγξτε εάν υπάρχει καμένη ασφάλεια.

Αριστεροτίμονα μοντέλα: Η πρωτεύουσα ασφαλει-
οθήκη βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο στην αρι-
στερή πλευρά του ταμπλό των οργάνων. Η δευτε-
ρεύουσα ασφαλειοθήκη βρίσκεται πίσω από στο 
ντουλαπάκι. 

∆εξιοτίμονα μοντέλα: Η πρωταρχική ασφαλειοθή-
κη βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι. Η δευτερεύου-
σα ασφαλειοθήκη βρίσκεται στο χαμηλότερο ση-
μείο στην δεξιά πλευρά του ταμπλό των οργάνων.

NDI1791
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Τα επηρεαζόμενα κυκλώματα εμφανίζονται στο 
εσωτερικό του καλύμματος της ασφαλειοθήκης και 
στο πίσω μέρος από το ντουλαπάκι στα αριστεροτί-
μονα μοντέλα.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παροχής είναι σβη-
στός και ο διακόπτης των προβολέων είναι στην 
θέση OFF.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης ή για 
την δευτερεύουσα ασφαλειοθήκη στο αριστε-
ροτίμονο μοντέλο, βγάλτε το ντουλαπάκι και το 
εσωτερικό κάλυμμα (δείτε ).

3. Εντοπίστε και βγάλτε την ασφάλεια με τον εξω-
λκέα (1) (όπου υπάρχει).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Ο εξωλκέας βρίσκεται μέσα στην ασφαλειοθή-
κη.

4. Εάν η ασφάλεια είναι ανοικτή (A), αντικαταστή-
στε την με καινούργια  (B).

5. Κλείστε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης , ή για 
την δευτερεύουσα ασφαλειοθήκη στο αριστε-
ροτίμονο μοντέλο, τοποθετήσει πάλι το ντουλα-
πάκι και το εσωτερικό κάλυμμα (δείτε «Αφαιρώ-
ντας το ντουλαπάκι» παρακάτω ).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Εάν καεί και η καινούργια ασφάλεια, ζητήστε 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή 
εξειδικευμένο συνεργείο να ελέγξει και να επι-
σκευάσει το ηλεκτρικό σύστημα.

Αφαιρώντας το ντουλαπάκι
Για να έχετε πρόσβαση στην δευτερεύουσα ασφα-
λειοθήκη στα αριστεροτίμονα μοντέλα, είναι απα-
ραίτητο να βγάλετε το ντουλαπάκι και το πλευρικό 
κάλυμμα.

1. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο, 
βγάλτε το πλευρικό κάλυμμα.

2. Αφαιρέστε τις 7 βίδες στερέωσης (A).

3. Αποσυνδέστε τα μεταλλικά κλιπ στερέωσης στην 
σειρά που φαίνεται και μετά βγάλτε το ντουλαπάκι.

Αποσυνδέστε το φις της καλωδίωσης από το φως 
για το ντουλαπάκι.
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4. Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην δευτε-
ρεύουσα ασφαλειοθήκη. Μία λίστα των ασφαλειών 
και των θέσεών τους παρέχεται στο πίσω μέρος 
από το ντουλαπάκι.

5. Τοποθετήστε πάλι το ντουλαπάκι σε σειρά αντί-
στροφη της αφαίρεσης.

Ασφάλεια διακόπτη παρατεταμένης 
αποθήκευσης
Για να μειωθεί το άδειασμα της μπαταρίας, η ασφά-

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ασφάλεια περισσότε-
ρων ή λιγότερων αμπέρ από αυτά που αναφέ-
ρονται στο κάλυμμα της ασφαλειοθήκης.

Εάν οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα δεν λειτουρ-
γεί, ελέγξτε μήπως έχει καεί κάποια ασφάλεια.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της μίζας και ο δια-
κόπτης των προβολέων είναι στην θέση OFF.

λεια του διακόπτη παρατεταμένης αποθήκευσης (1) 
έρχεται σβηστός από το εργοστάσιο. Πριν από την 
παράδοση του αυτοκινήτου σας, ο διακόπτης πατιέ-
ται (ανοίγει) και θα πρέπει να παραμένει πάντα ανοι-
κτός.

Εάν κάποιος ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν λειτουργεί, 
βγάλτε την ασφάλεια του διακόπτη παρατεταμένης 
αποθήκευσης και ελέγξτε μήπως είναι καμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η ασφάλεια του διακόπτη παρατεταμένης 
αποθήκευσης δεν λειτουργεί σωστά ή η ασφάλεια 
είναι καμένη, δεν είναι απαραίτητο να αντικατα-
στήσετε τον διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση 
βγάλτε την ασφάλεια του διακόπτη παρατεταμέ-
νης αποθήκευσης και αντικαταστήστε την με μία 
καινούργια ασφάλεια της ίδιας ισχύος.

Πώς να αφαιρέσετε την ασφάλεια του διακόπτη 
παρατεταμένης αποθήκευσης:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της μίζας είναι 
στην θέση OFF.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης των προβολέων εί-
ναι στην θέση OFF.

3. Βγάλτε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης.

4. Πιέστε τα «αυτιά» που βρίσκονται σε κάθε πλευ-
ρά της ασφάλειας του διακόπτη παρατεταμένης 
αποθήκευσης (3).

5. Τραβήξτε την ασφάλεια του διακόπτη παρατε-
ταμένης αποθήκευσης σε ευθεία έξω από την 
ασφαλειοθήκη.
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2. Ανοίξτε το καπό. Για λεπτομέρειες δείτε το 
«Απελευθέρωση καπό» στο κεφάλαιο «3. Έλεγ-
χοι και ρυθμίσεις πριν την οδήγηση».

3. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο κοπής και άλλο 
κατάλληλο εργαλείο, εάν απαιτείται, ελευθερώ-
στε τα τρία κλιπ ασφάλισης και βγάλτε το κά-
λυμμα της ασφαλειοθήκης του χώρου του κινη-
τήρα.

4. Εντοπίστε την ασφάλεια που χρειάζεται αντικα-
τάσταση.

5. Βγάλτε την ασφάλεια με τον εξωλκέα (όπου 
υπάρχει). Ο εξωλκέας βρίσκεται στην ασφαλειο-
θήκη στον χώρο των επιβατών.

6. Εάν η ασφάλεια είναι ανοικτή (A) , αντικαταστή-
στε την με καινούργια (B) .

7. Τοποθετήστε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης.

8. Κλείστε το καπό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν καεί και η καινούργια ασφάλεια, ζητήστε από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευ-
μένο συνεργείο να ελέγξει και να επισκευάσει το 
ηλεκτρικό σύστημα.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Προβολέας LED (όπου υπάρχει)
Ο προβολέας LED χρησιμοποιεί μία μονάδα LED με 
ανταλλακτικά που δεν αντικαθίστανται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, ποτέ 
μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε ή να 
αποσυναρμολογήσετε την μονάδα των προ-
βολέων LED.

• Εάν απαιτείται αντικατάσταση, αποτανθείτε 
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή 
εξειδικευμένο συνεργείο.

Όταν βρέχει ή πλένετε το αυτοκίνητο μπορεί να εμ-
φανιστεί προσωρινά ομίχλη στο εσωτερικό των κρυ-
στάλλων του προβολέα. Η διαφορά θερμοκρασίας 
ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό των φα-
κών προκαλεί την ομίχλη. Αυτό δεν είναι δυσλει-
τουργία. Εάν βλέπετε μεγάλες σταγόνες νερού να 
συγκεντρώνονται μέσα στους φακούς, αποτανθείτε 
στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΑ 

Στοιχείο Τάση (W)

Συνδυασμός φώτων μπροστά

Φώτα ημέρας*1 LED

Προβολέας 
(μεγάλη σκάλα)*1 LED

Προβολέας 
(μεσαία σκάλα)*1 LED

Μπροστινό φλας*1 21 ή LED

Εμπρός πλευρικό φως*1 LED

Εμπρός φως ομίχλης*1 LED

Πλευρικό φλας *1 LED

Συνδυασμός πίσω φώτων*1

Φλας*1 21 ή LED

Φως στοπ / πορείας *1 LED

Φως όπισθεν*1 16

Τρίτο φως στοπ*1 LED

Φως πινακίδας κυκλοφορίας 5 ή LED

Πίσω φως ομίχλης*1 LED
*1:  Εάν απαιτείται αντικατάσταση αποτανθείτε σε εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

ΦΩΤΑ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΑ
Στοιχείο Τάση (W)

Φως χώρου επιβατών / Φώτα χαρ-
τών (όπου υπάρχει)

5

Φώτα ανάγνωσης – πίσω (όπου 
υπάρχει)*1

5

Φως χώρου επιβατών – πίσω (όπου 
υπάρχει)

5

Φως χώρου αποσκευών 5
Φως χώρου αποσκευών 5

*1:  Εάν απαιτείται αντικατάσταση αποτανθείτε σε εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Θέσεις φώτων (Τύπος Α) Θέσεις φώτων (Τύπος Β)
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ΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΩΝ
(1) Πλευρικό φλας

(2)  Φως χώρου επιβατών / Φώτα χάρτη (όπου υπάρ-
χει)

(3) Φώτα ημέρας

(4) Εμπρός πλευρικό φως

(5) Εμπρός φλας

(6)  Μεγάλη σκάλα προβολέων / Προσαρμοστική ∆έ-
σμη Προβολέων (μόνο Τύπος Α)

(7)  Μεσαία σκάλα προβολέων

(8) Εμπρός φως ομίχλης (όπου υπάρχει)

(9)  Φως σκαλοπατιού (όπου υπάρχει)

(10)  Φως χώρου επιβατών / φώτα ανάγνωσης – 
πίσω (όπου υπάρχει)

(11)  Τρίτο φως στοπ

(12) Φως πινακίδας κυκλοφορίας

(13) Πίσω φως ομίχλης (όπου υπάρχει)

(14) Φως όπισθεν

(15) Πίσω φλας

(16) Φως στοπ

(17) Φως πορείας

∆ιαδικασίες αντικατάστασης

Όλες οι άλλες λάμπες είναι τύπου A, B, C ή D ή 
LED. 

 ΒΓΑΛΤΕ

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ

Φως χώρου επιβατών / Φώτα χαρτών (όπου υπάρχει)
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Φως χώρου επιβατών – πίσω (όπου υπάρχει)

Φως χώρου αποσκευών

Φως πινακίδας κυκλοφορίας
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Εάν έχετε κάποιο σκασμένο λάστιχο, δείτε το κεφά-
λαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης».

ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Θα πρέπει κατά περιόδους να ελέγχετε την πίεση 
του αέρα στα ελαστικά σας, (συμπεριλαμβανομέ-
νης της ρεζέρβας). Η λάθος πίεση των ελαστικών 
μπορεί να επηρεάσει την ζωή τους και το κράτημα 
του αυτοκινήτου. Αφού ρυθμίσετε την πίεση των 
ελαστικών, κάντε καλιμπράρισμα θερμοκρασίας 
του TPMS (δείτε το «Καλιμπράρισμα θερμοκρασίας 
TPMS» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνημα και οδήγηση»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λάθος πίεση των ελαστικών μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα του τιμονιού και 
να κάνει τον οδηγό να υποπτευθεί ότι έχει πρό-
βλημα στο τιμόνι. Έχετε πάντα τα λάστιχα του αυ-
τοκινήτου φουσκωμένα στην σωστή πίεση.

Ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών θα πρέπει να 
γίνεται όταν αυτά είναι ΚΡΥΑ. Τα λάστιχα θεωρού-
νται ΚΡΥΑ όταν το αυτοκίνητο έχει μείνει παρκαρι-
σμένο για τρεις ή περισσότερες ώρες, ή έχει διανύ-
σει λιγότερο από 1,6 χιλιόμετρο. Η σωστή πίεση 
των ΚΡΥΩΝ ελαστικών αναγράφεται στο πινακιδάκι 
που βρίσκεται στερεωμένο στην μεσαία κολώνα 
από την πλευρά του οδηγού.

Η ανεπαρκής πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερθέρμανση των ελαστικών και σαν επακόλουθο 
σε εσωτερική ζημιά σε αυτά. Σε υψηλές ταχύτητες 
αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αποκόλλη-
ση του πέλματος καθώς ακόμη και σκάσιμο του 
ελαστικού.

ΤΥΠΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Όταν αντικαθιστάτε τα ελαστικά, βεβαιωθεί-
τε ότι και τα τέσσερα  καινούργια είναι του 
ίδιου τύπου (π.χ. καλοκαιρινά, χιονιού κλπ.) 
και δομής. 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον τύπο, το μέγεθος, τον δείκτη ταχύτητας 
και την διαθεσιμότητα των ελαστικών, απο-
τανθείτε στον αντιπρόσωπο / εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο 
συνεργείο. 

• Τα νέα ελαστικά μπορεί να έχουν χαμηλότε-
ρο δείκτη ταχύτητας από ότι αυτά που τοπο-
θετεί το εργοστάσιο και μπορεί να μην ται-
ριάζουν με την οριακή μέγιστη ταχύτητα του 
αυτοκινήτου. Ποτέ μην υπερβαίνετε την μέ-
γιστη ταχύτητα του ελαστικού.

• Η λειτουργία του ταχύμετρου μπορεί να 
επηρεαστεί εάν τροχοί και/ή τα ελαστικά 
που είναι διαφορετικού μεγέθους από τα 
εργοστασιακά τοποθετηθούν στο αυτοκίνη-
το (για παράδειγμα, χειμερινοί τροχοί). Συμ-
βουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο πριν 
τοποθετήσετε εναλλακτικό μέγεθος τροχών 
και / ή ελαστικών.

Ελαστικά όλων των εποχών
Η NISSAN καθορίζει ελαστικά αυτού του τύπου για 
μερικά από τα μοντέλα της για να έχουν καλή από-

δοση όλο τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της 
οδήγησης σε δρόμους με χιόνι ή πάγο. Τα λάστιχα 
αυτά μπορούν να αναγνωριστούν από το μαρκάρι-
σμα στα πλευρά τους «ALL SEASON» ή «M&S». Τα 
ελαστικά χιονιού όμως έχουν καλύτερο κράτημα σε 
χιονισμένο δρόμο από ότι τα λάστιχα όλων των επο-
χών και μπορεί να είναι πιο κατάλληλα σε ορισμένες 
περιοχές.

Καλοκαιρινά ελαστικά
Η NISSAN καθορίζει ελαστικά αυτού του τύπου σαν 
στάνταρ. Τα λάστιχα αυτά έχουν άριστη απόδοση 
κάτω από τυπικά ελαφριές συνθήκες χειμώνα. 
Η NISSAN συνιστά την χρήση ελαστικών χιονιού ή 
για όλες τις εποχές σε όλους τους τροχούς για την 
χρήση σε χιόνι ή πάγο.

Ελαστικά χιονιού
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ελαστικά χιονιού στο 
αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να διαλέξετε ελαστικά 
του ίδιου μεγέθους και δείκτη φορτίου όπως αυτά 
που αρχικά είχε το αυτοκίνητο διαφορετικά μπορεί 
να επηρεαστεί αρνητικά η οδήγηση και ο χειρισμός 
του αυτοκινήτου σας.
Σε γενικές γραμμές, τα ελαστικά χιονιού έχουν χα-
μηλότερο δείκτη ταχύτητας από τα ελαστικά που 
τοποθετεί το εργοστάσιο και μπορεί να μην ταιριά-
ζουν με την οριακή μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινή-
του. Ποτέ μην υπερβαίνεται την μέγιστη ταχύτητα 
των ελαστικών.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαστικά με καρφιά 
για οδήγηση σε παγωμένους δρόμους όμως, σε με-
ρικές περιοχές απαγορεύεται η χρήση τους. Πριν 

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ
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Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαστικά με καρφιά 
για οδήγηση σε παγωμένους δρόμους όμως, σε με-
ρικές περιοχές απαγορεύεται η χρήση τους. Πριν 
τοποθετήσετε ελαστικά με καρφιά, ελέγξτε εάν επι-
τρέπεται η χρήση τους. Η ικανότητα φρεναρίσματος 
και η πρόσφυση των ελαστικών με καρφιά για πάγο 
μπορεί να είναι φτωχότερη σε στεγνές ή βρεγμένες 
επιφάνειες από ότι των υπολοίπων ελαστικών.

ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ
Η χρήση αλυσίδων απαγορεύεται σε ορισμένες χώ-
ρες. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς πριν τις 
τοποθετήσετε. Όταν τοποθετείτε αλυσίδες ελαστι-
κών, βεβαιωθείτε ότι έχουν το κατάλληλο μέγεθος 
για τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας και έχουν το-
ποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα-
στή τους. Χρησιμοποιήστε ιμάντες για το τέντωμά 
τους όταν αυτό συνιστάται από τον κατασκευαστή 
τους για να τοποθετηθούν σφικτά. Τα χαλαρά άκρα 
των αλυσίδων χιονιού θα πρέπει να ασφαλίζονται ή 
να αφαιρούνται για να μην προκαλέσουν ζημιά στα 
φτερά ή το κάτω μέρος του αμαξώματος του αυτο-
κινήτου. Επίσης, θα πρέπει να οδηγείτε με μειωμένη 
ταχύτητα διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά 
στο αυτοκίνητο και να επηρεαστεί ανεπανόρθωτα ο 
χειρισμός του και η απόδοσή του.
Οι αλυσίδες χιονιού θα πρέπει να τοποθετούνται 
μόνο στους μπροστινούς τροχούς και όχι στους 
πίσω τροχούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ποτέ μην τοποθετείτε αλυσίδες σε ρεζέρβα 
προσωρινού τύπου ή μικρού μεγέθους.

• Μην οδηγείτε με τις αλυσίδες χιονιού σε 
άσφαλτο χωρίς χιόνι. Η οδήγηση με αλυσί-
δες σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να προκα-
λέσει ζημιά σε διάφορους μηχανισμούς του 
αυτοκινήτου λόγω της παραπάνω πίεσης.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η NISSAN συνιστά να γίνεται περιστροφή των ελα-
στικών κάθε 10.000 χλμ (6.000 μίλια). 
Ωστόσο, ο χρόνος για την περιστροφή των ελαστι-
κών μπορεί να ποικίλει σύμφωνα με τις συνήθειές 
σας κατά την οδήγηση και τις συνθήκες στην επιφά-
νεια του δρόμου. ∆είτε το «Σκασμένο ελαστικό» στο 
κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης» την διαδικασία 
αντικατάστασης του ελαστικού.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Μετά την περιστροφή των ελαστικών, ελέγ-
ξτε την πίεσή τους.

• Ξανασφίξτε τα μπουλόνια των τροχών όταν 
το αυτοκίνητο διανύσει 1.000 χιλιόμετρα 
(ακόμη και στις περιπτώσεις σκασμένου 
ελαστικού κλπ).

• Μην συμπεριλαμβάνετε την προσωρινή ρε-
ζέρβα στην περιστροφή των ελαστικών.

• Λανθασμένη επιλογή τύπου ελαστικών, λαν-
θασμένη αντικατάσταση, ανεπαρκής φρο-
ντίδα και συντήρηση των ελαστικών μπορεί 
να οδηγήσουν σε σοβαρό ατύχημα και τραυ-
ματισμό. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, 
αποτανθείτε στο εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο NISSAN ή στον κατασκευαστή των ελα-
στικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μοντέλα με Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης 
Ελαστικών (TPMS)
Αφού κάνετε περιστροφή των ελαστικών, θα πρέ-
πει να γίνει ενεργοποίηση του TPMS. Για λεπτο-
μέρειες δείτε το «Ενεργοποίηση» στο κεφάλαιο 
«5. Ξεκίνημα και οδήγηση».
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ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα λάστιχα θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για τυ-
χόν φθορές, σκασίματα, εξογκώματα ή διάφορα αντι-
κείμενα που μπορεί να έχουν κολλήσει στα πέλματα. 
Εάν βρείτε σκασίματα, εξογκώματα ή ρωγμές στο 
λάστιχο, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε αμέσως.

Τα λάστιχά που τοποθετούνται από το εργοστάσιο 
έχουν ενσωματωμένο δείκτη φθοράς (1) . Όταν ο δεί-
κτης φθοράς αρχίσει να είναι ορατός θα πρέπει να 
αντικατασταθεί το λάστιχο.

Οι θέσεις του δείκτη φθοράς (2) υποδεικνύονται όπως 
φαίνονται στην παραπάνω εικόνα.

ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας την ηλικία των 
ελαστικών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ελαστικό ηλικί-
ας πάνω από έξι χρόνων ανεξάρτητα από το εάν εί-
ναι χρησιμοποιημένο ή όχι.
Ο χρόνος όπως και ο τρόπος χρήσης των ελαστικών 
επηρεάζουν την απόδοσή τους. Για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει τα ελαστικά σας να ελέγχονται και να ζυγο-
σταθμίζονται τακτικά από κάποιον ειδικό. Θα πρέπει 

να αναφέρετε κάθε κτύπημα στα ελαστικά του αυτοκι-
νήτου σας ακόμη και αν το θεωρείτε ασήμαντο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΩΝ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε στραβωμένο λάστιχο ακό-
μη και εάν έχει επισκευαστεί γιατί μπορεί να 
παρουσιάζει εσωτερικό πρόβλημα και να χαλά-
σει χωρίς προειδοποίηση.
Όταν αντικαθιστάτε κάποιο ελαστικό, χρησιμοποιεί-
στε πάντοτε ένα άλλο ίδιου μεγέθους και ίδιας ικανό-
τητας φορτίου. Οι συνιστώμενοι τύποι και μεγέθη 
φαίνονται στο «Τροχοί και ελαστικά» στο κεφάλαιο 
«9. Τεχνικές πληροφορίες».
Η χρήση διαφορετικού τύπου ελαστικών ή η χρήση 
τεσσάρων διαφορετικών μεταξύ τους ελαστικών 
μπορεί να επηρεάσει την οδήγηση, το φρενάρισμα, 
τον χειρισμό, την απόσταση από το έδαφος, την από-
σταση ελαστικού -  αμαξώματος, την χρήση των αλυ-
σίδων χιονιού, την ένδειξη του χιλιομετρητή την ρύθ-
μιση των φώτων και το ύψος του προφυλακτήρα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Μερικά από τα παραπάνω μπορεί να οδηγή-
σουν σε ατύχημα και σοβαρό τραυματισμό.

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ
Οι αζυγοστάθμιστοι τροχοί μπορεί να επηρεάσουν 
την συμπεριφορά του αυτοκινήτου και την ζωή των 
ελαστικών. Ακόμη και έπειτα από κανονική χρήση, 

οι τροχοί μπορεί να χάσουν το ζύγισμά τους γι’αυτό 
θα πρέπει να ζυγοσταθμίζονται όποτε χρειάζεται.
Η ζυγοστάθμιση θα πρέπει να γίνεται με τους τρο-
χούς εκτός αυτοκινήτου.  Η περιστροφή για την ζυ-
γοστάθμιση των τροχών επάνω στο αυτοκίνητο 
μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του κιβωτίου ταχυτή-
των.

ΡΕΖΕΡΒΑ
Ρεζέρβα συμβατικού τύπου (όπου υπάρχει)
Το αυτοκίνητό σας διαθέτει έναν στάνταρ τροχό με 
κανονικό ελαστικό.

Ρεζέρβα προσωρινού τύπου (όπου υπάρχει)

Η προσωρινή ρεζέρβα μπορεί να αναγνωριστεί από 
την ειδική ετικέτα που την κάνει να ξεχωρίζει από τα 
στάνταρ ελαστικά. Εάν έχετε αμφιβολία, αποτανθεί-
τε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan, σε εξειδι-
κευμένο συνεργείο ή δείτε το «Ρεζέρβα» στο κεφά-
λαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης».

Κιτ επισκευής σκασμένου ελαστικού 
(όπου υπάρχει)
Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με κιτ επισκευής 
σκασμένου ελαστικού ανάγκης αντί για ρεζέρβα. 
Αυτό το κιτ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
προσωρινή επισκευή μικρών σκασιμάτων σε λάστι-
χο. Μετά την χρήση του κιτ επισκευής αποτανθείτε 
το συντομότερο σε Εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο για έλεγχο και 
επισκευή / αντικατάσταση του ελαστικού.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε το κιτ επισκευής στις πα-
ρακάτω συνθήκες. Αποτανθείτε σε εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συ-
νεργείο για επαγγελματική βοήθεια.

• Όταν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης του 
στεγανοποιητικού (φαίνεται στην ετικέτα 
της φιάλης).

• Όταν το κόψιμο ή το σκάσιμο είναι περίπου 
4 χιλιοστά ή μακρύτερο.

• Όταν η πλευρά του ελαστικού έχει πάθει ζη-
μιά.

• Όταν το αυτοκίνητο έχει οδηγηθεί με σημα-
ντική απώλεια αέρα από το λάστιχο.

• Όταν το αυτοκίνητο έχει μετατοπιστεί τελεί-
ως προς τα μέσα ή προς τα έξω στην ζάντα.

• Όταν η ζάντα έχει πάθει ζημιά.

• Όταν είναι σκασμένα δύο ή περισσότερα 
λάστιχα.

∆είτε το «Ρεζέρβα» στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση 
ανάγκης».

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Για λεπτομέρειες δείτε το «Φροντίδα των τροχών» 
στο κεφάλαιο «7. Εμφάνιση και φροντίδα».
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ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ / ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Οι ποσότητες που ακολουθούν είναι κατά προσέγγιση. Οι πραγματικές ποσότητες γεμίσματος μπορεί να διαφέρουν λίγο. Όταν γεμίζετε, ακολουθήστε την διαδικα-
σία που σας δίνεται στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και Κάντε το μόνος σας» για να προσδιορίσετε την σωστή ποσότητα γεμίσματος.

Τύπος υγρού Συνιστώμενα υγρά / λιπαντικά
Ποσότητα σε λίτρα

Καύσιμο 55 •  ∆είτε τις συστάσεις για τα καύσιμα παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο

Λάδι κινιτήρα KR15DDT

Με αλλαγή φίλ-
τρου λαδιού 5.1

•  Συνιστάται Γνήσιο “NISSAN Motor Oil 0W-20 SP” ή “NISSAN Motor Oil 
0W-20 SN”. · Εάν το παραπάνω λάδι κινητήρα δεν είναι διαθέσιμο, χρησι-
μοποιήστε «Λάδι κινητήρα NISSAN» ή ισάξιο για να ικανοποιήσετε τον 
παρακάτω βαθμό και ρευστότητα.
- Βαθμός λαδιού: – API: SN ή SP, ILSAC GF-5 ή GF-6
- Ρευστότητα SAE: ∆είτε  «ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE» παρακάτω

Χωρίς αλλαγή 
φίλτρου λαδιού 5

Αντιψυκτικό κινητήρα με ρεζερ-
βουάρ

Συνολική χωρητι-
κότητα συστήμα-
τος

8.15
• Γνήσιο Αντιψυκτικό Κινητήρα NISSAN L255N ή ισάξιο
• Χρησιμοποιήστε Γνήσιο αντιψυκτικό Κινητήρα NISSAN L255N ή ισάξιο 
σε ποιότητα προκειμένου να αποφύγετε πιθανή διάβρωση του αλουμινί-
ου μέσα στο σύστημα ψύξης που μπορεί να προκληθεί από την χρήση 
μη γνήσιου αντιψυκτικού.Σημειώστε ότι οποιαδήποτε επισκευή περιστα-
τικών που αφορούν το σύστημα ψύξης ενώ δεν γίνεται χρήση γνήσιου 
αντιψυκτικού κινητήρα μπορεί να μην καλυφθούν από την εγγύηση, ακό-
μη και αν αυτά εμφανιστούν στην διάρκειά της.Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με τον τύπο του αντιψυκτικού και την ποσότητά του 
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο 
συνεργείο.

• Εάν απαιτείται η διάλυση του νέου ψυκτικού υγρού για να πετύχετε την 
σωστή συγκέντρωση, χρησιμοποιείτε για την διάλυση μόνο αποσταγμέ-
νο ή απιονισμένο νερό.

Μέγιστη στάθμη 
ρεζερβουάρ 0.83

Αντιψυκτικό αντιστροφέα με 
ρεζερβουάρ

Συνολική χωρητι-
κότητα συστήμα-
τος

5.37

Μέγιστη στάθμη 
ρεζερβουάρ 0.55
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Τύπος υγρού
Xωρητικότητα (κατά προσέγγιση)

Συνιστώμενα υγρά / λιπαντικά
Ποσότητα σε λίτρα

Βαλβολίνη κιβωτίου ταχυτήτων 1.54

• Γνήσιο NISSAN Matic S ATF.

Η χρήση υγρού κιβωτίου ταχυτήτων διαφορετικού από το Γνήσιο NISSAN 
Matic S ATF θα προκαλέσει επιδείνωση της οδήγησης και στην διάρκεια 
ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων, ενώ μπορεί να γίνει ζημιά στο κιβώτιο ταχυ-
τήτων η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Υγρό φρένων
Γεμίστε έως το κατάλληλο σημείο σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «8. 
Συντήρηση και Κάντε το μόνος σας»

• Γνήσιο “NISSAN Brake Fluid” ή ισάξιο

• DOT 4 (US FMVSS No. 116)

Γράσο πολλαπλής χρήσης - • NLGI No. 2 (με βάση το σαπούνι λιθίου)

Φρέον air-conditioning
500g • Για την Ευρώπη: HFO-1234yf

500g • Εκτός Ευρώπης: HFC-134a (R-134a)

Λιπαντικά συστήματος air-conditioning - • Λάδι SP-A2 ή ισάξιο
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Κινητήρες Βενζίνης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη με μόλυβδο. Η 
χρήση βενζίνης με μόλυβδο μπορεί να κατα-
στρέψει τον καταλυτικό μετατροπέα.

Καύσιμα συμβατά για τους κινητήρες βενζίνης
Οι κινητήρες βενζίνης είναι συμβατοί με τα παρό-
ντα και μελλοντικά Ευρωπαϊκά δεδομένα για τα 
βιοκαύσιμα.

Βενζίνη που πληροί το ΕΝ228 και ανα-
μεμιγμένη με βιοκαύσιμο που πληροί το 
ΕΝ15376 (έχει εφαρμογή μόνο  στην 
Ευρώπη, την Τουρκία, την Χιλή, τη Νέα 
Καληδονία, την Ταϊτή, το Χονγκ Κογκ, 
την Σιγκαπούρη. ∆εν έχει εφαρμογή το 
Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία, την 
Μογγολία και την Ουκρανία).

Για την Ευρώπη, την Τουρκία, την Χιλή, τη Νέα 
Καληδονία, την Ταϊτή, το Χονγκ Κονγκ και την Σι-
γκαπούρη:
Πρέπει να χρησιμοποιείται Premium Αμόλυβδη Βεν-
ζίνη τουλάχιστον 95 οκτανίων (RON).
Για το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία, την Μογ-
γολία, την Ουκρανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλαν-
δία, τη Νότια Αφρική και άλλους προορισμούς:
Εάν δεν είναι διαθέσιμη Premium Αμόλυβδη Βενζίνη 
, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλή αμόλυβδη βεν-
ζίνη τουλάχιστον 91 οκτανίων αλλά με ελαφρά μει-
ωμένη απόδοση. Ωστόσο, για την μέγιστη απόδοση  

και την καλύτερη ανταπόκριση στην οδήγηση, συνι-
στάται η χρήση Premium Αμόλυβδης Βενζίνης του-
λάχιστον 95 οκτανίων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE

Εκτιμώμενη κλίμακα εξωτερικής θερμοκρασί-
ας Πριν την Επόμενη Αλλαγή Λαδιού

Λάδι κινητήρα
• Κινητήρας KR15DDT:
Προτιμάται το 0W-20. Εάν δεν είναι διαθέσιμο το 
0W-20, επιλέξτε την ρευστότητα που είναι κα-
τάλληλη για την κλίμακα εξωτερικής θερμοκρα-
σίας από τον πίνακα..

 ΦΡΕΟΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AIR 
CONDITIONER 
  Για την Ευρώπη: Το σύστημα air conditioner του αυ-
τοκινήτου σας πρέπει να γεμίζεται με φρέον 
HFO1234yf (R1234yf) και λιπαντικό NISSAN Συστή-
ματος A/C Τύπου SP-A2 ή ισάξιο. 
  Εκτός Ευρώπης: Το σύστημα air conditioner του αυ-
τοκινήτου σας πρέπει να γεμίζεται με φρέον HFC 
-134a και λιπαντικό NISSAN Συστήματος A/C Τύπου 
SP-A2 ή ισάξιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φρέοντος ή λιπα-
ντικού θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά και μπορεί 
να χρειαστεί να αντικαταστήσετε όλο το σύστη-
μα του air conditioner του αυτοκινήτου σας.

     Η απελευθέρωση φρέοντος στην ατμόσφαιρα απα-
γορεύεται σε πολλές χώρες και περιοχές. Το φρέον 
στο αυτοκίνητό σας δεν θα βλάψει το στρώμα όζο-
ντος της ατμόσφαιρας. Ωστόσο, μπορεί να συμβάλ-
λει κατά ένα μικρό μέρος στο φαινόμενο θερμοκη-
πίου του πλανήτη. Η NISSAN συνιστά το φρέον να 
συλλέγεται και να ανακυκλώνεται κατάλληλα. Το 
σύστημα του air conditioner θα πρέπει να συντηρεί-
ται μόνο από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους 
τεχνικούς για να διασφαλιστεί η σωστή και ασφα-
λής λειτουργία. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο 
όταν κάνετε συντήρηση του συστήματος του air 
conditioner. 
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Μοντέλο KR15DDT

Τύπος Βενζίνη, 4-χρο-
νη, DOHC

∆ιάταξη κυλίνδρων 3-κύλινδρη  σε 
σειρά

∆ιάμετρος Χ διαδρομή

όταν η σχέση 
συμπίεσης = 8 χλστ 84,0 × 90,1 

(3,307 × 3,547)

όταν η σχέση 
συμπίεσης = 14 χλστ 84,0 × 88,9 

(3,307 × 3,500)

Κυβισμός           1332

όταν η σχέση 
συμπίεσης = 8 κυβ. εκ. 1.497 (91,4)

όταν η σχέση 
συμπίεσης = 14  κυβ. εκ. 1.477 (90,1)

Στροφές ρελαντί              rpm 1500+/-125

Μπουζί                       Στάνταρ ILMAR8G8GS

∆ιάκενο μπουζί               χλστ. 0,8 

Λειτουργία 
εκκεντροφόρου

Καδένα χρονι-
σμού

Μονάδα μέτρησης: Χιλιοστά

Στοιχείο Μέγεθος Offset

Τροχός 
(ζάντα)

Ατσάλινη *1 18 x 4T* 1 30

Αλουμινίου*

18 x 7.5J 45

19 x 7.5J 45

20 x 8.0J 40

Μέγεθος 
ελαστι-
κού

Συμβατικό

235/55R18 100V*

235/50R19 99V*

235/45R20 100V XL*

Ρεζέρβα
215/55R18 99V *1

145/80R18 109M *1

*: Όπου υπάρχει
*1: Ρεζέρβα προσωρινού τύπου (όπου υπάρχει)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μονάδα μέτρησης: Χιλιοστά

Χιλιοστά

Ολικό μήκος 4.425 

Ολικό πλάτος Χωρίς καθρέπτες 1.835

Με καθρέπτες 2.084

Ολικό ύψος Με κεραία 1.625

Χωρίς κεραία 1.610

Εμπρός 
μετατρόχιο

Τροχοί 18” και 19” 1.580

Τροχοί 20” 1.590

Πίσω μετατρόχιο 
(δοκός ανάρτησης) Τροχοί 18” και 19” 1.580

Πίσω μετατρόχιο 
(ανάρτηση πολλα-
πλών συνδέσμων)

Ζάντες 18΄΄ και 19΄΄ 1.586

Μεταξόνιο 2.665
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Όταν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα θα 
πρέπει πρώτα να ρωτήσετε εάν το καύσιμο που δια-
τίθεται εκεί κάνει για τον κινητήρα του αυτοκινήτου 
σας.

Η χρήση καυσίμου χαμηλού σε οκτάνια/ σετάνια 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα του αυ-
τοκινήτου σας. Για τον λόγο αυτό αποφεύγετε να 
πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας σε περιοχές όπου δεν 
διατίθεται το κατάλληλο καύσιμο.

Όταν θέλετε να βγάλετε πινακίδες κυκλοφορίας 
σε άλλη χώρα ελέγξτε με τις αρμόδιες αρχές εάν 
το αυτοκίνητο πληρεί τις προδιαγραφές της χώρας 
αυτής καθώς είναι πιθανό να μην μπορεί να ταξινο-
μηθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αυτοκίνητο δεν 
πληρεί τις νομικές απαιτήσεις και σε άλλες, χρειά-
ζεται να γίνουν μετατροπές για να μπορεί να τις 
πληρεί.

Οι νόμοι και οι κανονισμοί για το σύστημα καυσαε-
ρίων και τα στάνταρτ ασφαλείας ποικίλουν ανάλογα 
με την χώρα και μπορεί για τον λόγο αυτό να διαφέ-
ρουν οι προδιαγραφές.

Όταν πρόκειται να πάτε το αυτοκίνητο σε άλλη 
χώρα από την χώρα αγοράς του, οι μετατροπές, η 
μεταφορά και η ταξινόμηση είναι ευθύνη του ιδιο-
κτήτη του. Η NISSAN δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα προκύψει.

ΟΤΑΝ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΤΕ Ή 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η ετικέτα είναι στερεωμένη στην κολόνα Β όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

  

      (1) Αριθμοί έγκρισης τύπου 

    (2)        Αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου (VIN) 

           (3) Μέγιστο Μικτό Βάρος Αυτοκινήτου 

    (4)        Μέγιστο Βάρος Φορτίου του Συνδυασμού 

    (5)        Μέγιστο Βάρος στον μπροστινό άξονα 

          (6) Μέγιστο Βάρος στον πίσω άξονα .

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
(VIN) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΣΙ) 

Ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου (VIN) βρίσκε-
ται στο σημείο που δείχνει η εικόνα.

Για να έχετε πρόσβαση στον αριθμό πλαισίου (VIN) 
που είναι χτυπημένος στην δοκό του πλαισίου στο 
πάτωμα, τραβήξτε πίσω την μοκέτα (1)   για να φαίνε-
ται ο αριθμός πλαισίου (VIN) (2)  .
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ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας KR15DDT
Ο αριθμός σειράς παραγωγής του κινητήρα είναι 
χτυπημένος στον κορμό στο σημείο που δείχνει η 
εικόνα.

ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΚΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1. ∆εξιοτίμονα μοντέλα
2. Αριστεροτίμονα μοντέλα
Η κρύα πίεση ελαστικών φαίνεται στο πινακιδάκι 
των ελαστικών που βρίσκεται στερεωμένο στην με-
σαία κολώνα στην πλευρά του οδηγού.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ AIR 
CONDITIONER (όπου υπάρχει) 

Ανοίξτε το καπό. Η ετικέτα είναι στερεωμένη στο 
μπροστά τμήμα του καπό.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
(όπου υπάρχει)
Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Σύστη-
μα ProPILOT, θα είναι επίσης εξοπλισμένο με συ-
μπληρωματική λειτουργία καταγραφής δεδομένων 
που προορίζεται να βοηθάει στην κατανόηση πώς 
το Σύστημα ProPILOT εκτελεί σενάρια σε συγκεκρι-
μένες μη τετριμμένες συγκρούσεις ή σχεδόν συ-
γκρούσεις. Συγκεκριμένα, η συμπληρωματική κατα-
γραφή είναι σχεδιασμένη να συλλαμβάνει τα εξής:

• Την κατάσταση λειτουργίας του γκαζιού, των 
φρένων, του τιμονιού κλπ από τον οδηγό.

• Την κατάσταση εντοπισμού ενός προπορευόμενου 
οχήματος και των διαγραμμίσεων των λωρίδων 
κυκλοφορίας.

• Τις πληροφορίες του αυτοκινήτου που 
συμπεριλαμβάνουν την απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα και την πλευρική θέση.

• Τις πληροφορίες για την λειτουργία του 
συστήματος ProPILOT και των άλλων 
λειτουργιών αποφυγής σύγκρουσης.

• Τις πληροφορίες διάγνωσης δυσλειτουργίας 
του συστήματος ProPILOT.

• Τις εξωτερικές εικόνες από την κάμερα 
πολλαπλής ανίχνευσης (διαθέσιμη μόνο όταν έχει 
ενεργοποιηθεί ο αερόσακος ή το σύστημα ΙΕΒ).

Το σύστημα ProPILOT δεν καταγράφει συνομιλίες, 
ήχους ή εικόνες του εσωτερικού του αυτοκινήτου.
Για να διαβάσετε αυτά τα συμπληρωματικά δεδομέ-
να, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και πρόσβαση 
στο αυτοκίνητο ή την μονάδα καταγραφής. Η πρό-
σβαση σε αυτά τα πρόσθετα δεδομένα μπορεί να 
γίνει μόνο με την συναίνεση του ιδιοκτήτη του αυτο-
κινήτου ή του μισθωτή ή όπως διαφορετικά απαιτεί-
ται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Εάν κατέβουν, η Nissan και τρίτα μέρη διαπιστευμένα 
από τη Nissan μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα δεδομέ-
να που έχουν καταγραφεί με σκοπό την βελτίωση της 
απόδοσης ασφαλείας των αυτοκινήτων Nissan.
Η Nissan και τρίτα μέρη που είναι διαπιστευμένα 
από τη Nissan δεν θα δώσουν / παρέχουν τα κατα-
γραμμένα δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός:
• Εάν υπάρχει η γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη 
του αυτοκινήτου ή με την συναίνεση του 
εκμισθωτή.

• Σε απάντηση επίσημου αιτήματος από επιβολή 
του νόμου, εντολή δικαστηρίου, κυβερνητικές 
υπηρεσίες ή άλλο νομικά επιβαλλόμενο αίτημα.

• Για λόγους έρευνας αφού τα δεδομένα έχουν 
τροποποιηθεί ώστε να μην δέονται πλέον με το 
συγκεκριμένο αυτοκίνητο ή τον ιδιοκτήτη του 
(ανώνυμα). 
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Για τις χώρες που συμμορφώνονται με τον κανο-
νισμό των Ηνωμένων Εθνών Νο. 10 ή ισάξιο:

Η τοποθέτηση μεταδότη ραδιοσυχνοτήτων στο αυ-
τοκίνητό σας μπορεί να επηρεάσει τα συστήματα 
του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
ελέγξει με το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan ή 
με εξειδικευμένο συνεργείο τα προληπτικά μέτρα ή 
τις ειδικές οδηγίες που αφορούν την τοποθέτηση. 
Εφόσον το ζητήσετε, το Εξουσιοδοτημένο Συνερ-
γείο Nissan ή το εξειδικευμένο συνεργείο θα σας 
δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες για την τοποθέ-
τηση (μπάντα συχνότητας, τάση, θέση κεραίας, 
οδηγό τοποθέτησης κλπ).

Όλα τα προϊόντα ραδιοσυχνοτήτων ή συχνοτήτων 
ήχου που τοποθετήθηκαν στην γκάμα NISSAN κατά 
την παραγωγή, πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγί-
ας R&TTE.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

Μονάδα χειρός Έξυπνου Κλειδιού (όπου 
υπάρχει)
 Μοντέλο TXN1, Σύστημα Παθητικής Εισόδου (Μο-
νάδα Χειρός): 

 Με το παρόν η Contintental Automotive GmbH δη-
λώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων 
τύπου TXN1 συμμορφώνεται με την Οδηγία 
2014/53/ΕΕ. 

 Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU 
είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύ-
θυνση: 

 https://continental-homologation.com/nissan 

  •  Όνομα κατασκευαστή:   Continental Automotive 
GmbH 

•     ∆ιεύθυνση Εισαγωγέα:   Nissan International SA 
  Zone d’activites La Piece 12   1180 Rolle, 
Switzerland 

•    Μπάντα συχνότητας λειτουργίας: 433,92 MHz 

•  Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:  10 dBm

Για την Ουκρανία

Για το Μαρόκο

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ∆ΟΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

NTI545

NTI548



Τεχνικές πληροφορίες 9

 Μονάδα ελέγχου Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει) 
 Με το παρόν η Contintental δηλώνει ότι αυτός ο 
εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου HFM401 συμ-
μορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. 
 Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU 
είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύ-
θυνση: 
 https://continental-homologation.com/nissan 
•    Όνομα κατασκευαστή, διεύθυνση:   Continental 

Automotive GmbH  Siemensstraße 12, 
D-93055  Regensburg Γερμανία 

•     ∆ιεύθυνση Εισαγωγέα:   Nissan International 
SA  Zone d’activites La Piece 12   1180 Rolle, 
Switzerland 

•     Μπάντα συχνότητας λειτουργίας: 433,92 MHz 
  •  Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:  10 dBm 

Για την Ουκρανία

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS) (Πομπός)
Η μονάδα αυτή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των 
Κανονισμών Ραδιοσυχνοτήτων. Η λειτουργία 
υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες:

1) Η μονάδα αυτή μπορεί να μην προκαλέσει βλα-
πτική παρεμβολή, 
Και

2) Η μονάδα αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε 
παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης 
της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανε-
πιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Οι αλλαγές ή 
μετατροπές που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το 
μέρος που είναι υπεύθυνο για την συμμόρφωση θα 
μπορούσε να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του 
χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

ΝΤΙ454

NTI546
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Με το παρόν, η Continental δηλώνει ότι ο ραδιοφω-
νικός εξοπλισμός τύπου TIS-09DL συμμορφώνεται 
με την Οδηγία 2014/53/EU. 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU 
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύ-
θυνση: 

https://continental-homologation.com/nissan

• Μπάντα ραδιοφώνου στην οποία λειτουργεί ο 
ραδιοφωνικός εξοπλισμός: 433,92MHz

• Μέγιστη ισχύς πομπού: -17 dBm

Για την Ουκρανία

Για την Ουκρανία

Για το Ισραήλ

Για το Ισραήλ

Για το Ισραήλ

Για το Μαρόκκο

Για την Παλαιστίνη

NTI445

ΝΤΙ450

ΝΤΙ451

ΝΤΙ452

ΝΤΙ453

ΝΤΙ462

ΝΤΙ485
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

Μπροστινός αισθητήρας ραντάρ 
(όπου υπάρχει)

Απλοποιημέ-
νη δήλωση 
συμμόρφω-
σης EU

Με το παρόν η Robert Bosch GmbH 
δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοσυ-
χνοτήτων τύπου FR5CPEC συμμορ-
φώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. 
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο 
στην ακόλουθη διεύθυνση στο δια-
δίκτυο: http://eu.doc.bosch.com/

 Με το παρόν η Robert Bosch GmbH, δηλώνει ότι ο 
εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου FR5CPEC 
συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ραδιοσυχνο-
τήτων 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμ-
μόρφωσης UK είναι διαθέσιμο στην παρακάτω δια-
δικτυακή διεύθυνση: https://ita.bosch.com 

Για την Ουκρανία

Για την Ουκρανία

Για το Ισραήλ

Για το Μαρόκο

Πλευρικός αισθητήρας ραντάρ (όπου 
υπάρχει)

Απλοποιημένη 
δήλωση 
συμμόρφωσης 
EU

Με το παρόν η APTIN 42367 
Wuppertal δηλώνει ότι ο εξοπλισμός 
ραδιοσυχνοτήτων SR5TR συμμορφώ-
νεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το 
πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρ-
φωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακό-
λουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.
aptiv.com/automotive-homologation

Μπάντα ραδιοφώνου στην οποία λει-
τουργεί ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός: 
76 – 77 GHz.

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης της ραδιο-
συχνότητας στις μπάντες συχνοτήτων 
στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοφωνι-
κός εξοπλισμός: 30 dBm (1 W)

Με το παρόν η Robert Bosch GmbH δηλώνει ότι ο ρα-
διοφωνικός εξοπλισμός τύπου RN5TR συμμορφώνεται 
με τον Κανονισμό Ραδιοφωνικού Εξοπλισμού 2017. Το 
πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του Ηνω-
μένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδι-
κτυακή διεύθυνση: https://ita.bosch.com

Για την Ουκρανία

ΝΤΙ482

ΝΤΙ562

ΝΤΙ560

ΝΤΙ564 NTI566
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Για την Ουκρανία

Για το Μαρόκο

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ραδιόφωνο FM AM (όπου υπάρχει)

Απλοποιημένη 
δήλωση 
συμμόρφωσης 
EU

Με το παρόν η Visteon Electronics 
Co., Ltd.  δηλώνει ότι αυτό το 
σύστημα συμμορφώνεται με την 
Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες 
κείμενο της δήλωσης συμμόρφω-
σης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην 
ακόλουθη διεύθυνση στο 
διαδίκτυο: http://www.visteon.com/
g17ahudirective.2014.53.eu.pdf

Μπάντα συχνοτήτων στην οποία 
λειτουργεί ο εξοπλισμός ραδιοσυ-
χνοτήτων: 2400 – 2483.5 GHz.

Μέγιστη ισχύς των ραδιοσυχνοτή-
των που μεταδίδονται στην μπά-
ντα συχνοτήτων στην οποία λει-
τουργεί ο εξοπλισμός: Bluetooth 
<10 mW (EIRP).

ΝΤΙ480

ΝΤΙ567

ΝΤΙ571
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Για την Ουκρανία

ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ(ΟΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ)
 Με το παρόν η Valeo δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλι-
σμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου A-IVC-EU-01 συμ-
μορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες 
κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU είναι δια-
θέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: 

 https://www.valeo.com/declaration-of-conformity/ 

ΝΤΙ445

ΝΤΙ528

 Με το παρόν η Contintental δηλώνει ότι αυτός ο 
εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου IVC Μονάδα 
Ελέγχου Τηλεματικής συμμορφώνεται με την Οδη-
γία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω 
διαδικτυακή διεύθυνση: 

http://www.continental-homologation.com/nissan

Για το Ισραήλ

ΝΤΙ572
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Όλα τα προϊόντα ραδιοσυχνοτήτων που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εκδόσεις του αυτοκινήτου κατά την παραγωγή του, πληρούν τις απαιτήσεις τη Οδηγίας για 
τον Εξοπλισμό Ραδιοσυχνοτήτων (RED) 2014/53/ΕΕ.

Οι χώρες που καλύπτονται από αυτή την Οδηγία, ή που την αποδέχονται, είναι: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, ∆η-
μοκρατία της Τσεχίας, ∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Γουαδελούπη, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κόσ-
σοβο, Λετονία, Λιχνενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Π.Γ.∆.Μ., Μάλτα, Μαρτινίκα, Μαγιότ, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Επανένωση, Ρουμανία, Σεντ Πιερ και Μικελόν, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Τουβαλού, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Κλίμακα ραδιοσυχνότητας Τεχνολογία Ισχύς / Μαγνητικό πεδίο 

125 kHz (119 – 135 kHz) Remote Keyless Entry Transponder Ring  42 dBμA/m at 10m 

433 MHz (433.05 – 434.79 MHz) Tyre Pressure Monitoring  10 mW e.r.p. 

433.92 MHz (433.05 MHz – 434.79 MHz) Remote Keyless Entry  10 mW e.r.p. 

20kHz (9 – 90kHz) Keyless Go system  72 dBμA/m at 10m 

2.4 GHz (2400 – 2483.5 MHz) Bluetooth®, Wi-Fi  100 mW e.i.r.p. 

824 – 894 MHz GSM 850 (2G)  39 dBm e.i.r.p. 

880 – 960 MHz GSM 900 (2G)  39 dBm e.i.r.p. 

1710 – 1880 MHz GSM 1800 (2G)  36 dBm e.i.r.p. 

1850 – 1890 MHz GSM 1900 (2G)  33 dBm e.i.r.p. 

1922 – 2168 MHz W-CDMA Band I (3G)  24 dBm e.i.r.p. 

24.05 – 24.25 GHz 24 GHz ISM Radar  100 mW e.i.r.p. 

24.25 – 26.65 GHz 24 GHz UWB Radar  -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. mean 
 0 dBm/50MHz e.i.r.p. peak 

76 – 77 GHz 77 GHz Radar  55 dBm e.i.r.p. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
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ΜΟΝΤΕΛΟ TXN1, ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ (ΜΟΝΑ∆Α ΧΕΙΡΟΣ)::
Με το παρόν η Continental Automotive GmbH., δη-
λώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου TXN1 
συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ 
είναι διαθέσιμη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: 

https://continental-homologation.com/nissan

• Όνομα κατασκευαστή:

 Continental Automotive GmbH.

• Όνομα εισαγωγέα, διεύθυνση:

 Nissan International S.A.

 Zone d’activites La Piece 12

 1180 Rolle, Switzerland

• Μπάντα συχνότητας λειτουργίας: 433.92MHz.

• Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:  10 dBm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS) ΠΟΜΠΟΣ
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU 
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύ-
θυνση: 

https://continental-homologation.com/nissan

• Όνομα κατασκευαστή:

 Continental Automotive GmbH, Siemensstrasse 
12, D-93055 Regensburg

• Όνομα εισαγωγέα, διεύθυνση:

 Nissan International S.A.

 Zone d’activites La Piece 12

 1180 Rolle, Switzerland

• Μπάντα ραδιοφώνου στην οποία λειτουργεί ο 
ραδιοφωνικός εξοπλισμός: 433,92MHz

• Μέγιστη ισχύς πομπού: </+ -17dBm

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΡΑΝΤΑΡ
Με το παρόν, η Robert Bosch GmbH δηλώνει ότι ο 
ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου FR5CPE συμμορ-
φώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU 
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύ-
θυνση: 

http://eu-doc.bosch.com

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ
Με το παρόν η APTIN 42367 Wuppertal δηλώνει ότι 
ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων SR5TR συμμορφώ-
νεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο 
της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο 
στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: 

www.aptiv.com/automotive-homologation 

• Μπάντα ραδιοφώνου στην οποία λειτουργεί ο 
ραδιοφωνικός εξοπλισμός: 76 – 77 GHz.

• Μέγιστη ισχύς μετάδοσης της ραδιοσυχνότητας 
στις μπάντες συχνοτήτων στις οποίες λειτουρ-
γεί ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός: 

 30 dBm (1 W)
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Με το παρόν, η Continental δηλώνει ότι ο ραδιοφω-
νικός εξοπλισμός τύπου «Σύστημα Έξυπνου Κλει-
διού» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU 
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύ-
θυνση: 

https://continental-homologation.com/nissan

• Όνομα κατασκευαστή:

Continental Automotive GmbH, Siemensstrasse 
12, D-93055 Regensburg

• Όνομα εισαγωγέα, διεύθυνση:

Nissan International S.A.

Zone d’activites La Piece 12

1180 Rolle, Switzerland

•  Μπάντα ραδιοφώνου στην οποία λειτουργεί ο 
ραδιοφωνικός εξοπλισμός: 433,92MHz

• Μέγιστη ισχύς πομπού: <10dBm

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
Ραδιόφωνο FM AM (όπου υπάρχει)
Με το παρόν, η Visteon Automotive Electronics Co. 
Ltd, δηλώνει ότι αυτό το σύστημα συμμορφώνεται 
με την Οδηγία 2014/53/EU. 

• Όνομα εισαγωγέα, διεύθυνση:

Nissan International S.A.

Zone d’activites La Piece 12

1180 Rolle, Switzerland

• Μπάντα ραδιοφώνου στην οποία λειτουργεί ο 
ραδιοφωνικός εξοπλισμός: 2.400 – 2483,5 MHz

• Μέγιστη ισχύς πομπού: <10 mW e.i.r.p.

   

NTI480



Πληροφορίες για το περιβάλλον ...........................................................10-2
 Η δέσμευση της Nissan για το περιβάλλον ...............................10-2
 Συμμόρφωση σε κάθε βήμα .......................................................10-2

  Κατασκευάζουμε τα αυτοκίνητά μας έχοντας 
στο μυαλό μας την ανακύκλωση ................................................10-2

  Πληροφορίες για τον καταναλωτή και την ασφάλεια 
του χρήστη (REACh) ...................................................................10-3

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ (όπου υπάρχει) .................................................10-4

10 Πληροφορίες Κανονισμών



2 Πληροφορίες Κανονισμών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ NISSAN ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σήμερα, οι προσπάθειές μας αποδίδουν και υπερ-
καλύπτουμε την υποχρέωσή μας για την προστασία 
και την διατήρηση του περιβάλλοντος. Μέσα στην 
εταιρία μας, προβάλλουμε τα υψηλότερα επίπεδα 
πρακτικών σε κάθε τομέα και σε κάθε περιοχή λει-
τουργιών.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ
Η Nissan εστιάζει ώστε να διαβεβαιώσει ότι τα 
εξαρτήματα των οχημάτων τέλους ζωής χρησιμο-
ποιούνται και πάλι, ανακυκλώνονται ή ανακτώνται 
σαν θερμική ενέργεια και εγγυάται ότι συμμορφώ-
νεται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Οδηγία για τα Οχήματα Τέλους Ζωής).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΣ 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Καθημερινά δίνεται έμφαση στην μείωση των στε-
ρεών απορριμμάτων, την μείωση των εκπομπών 
καυσαερίων, την συντήρηση των φυσικών πηγών 
ενέργειας και την ανάληψη δραστηριοτήτων ανακύ-
κλωσης, τόσο στον κατασκευαστικό μας τομέα όσο 
και στις πωλήσεις μας, τις λειτουργίες συντήρησης 
και την διάθεση των οχημάτων τέλους ζωής.

Φάση σχεδιασμού
Για να μειώσουμε το αντίκτυπο στο περιβάλλον, 
εξελίξαμε το Nissan αυτοκίνητό σας ώστε να είναι 

πάνω από 95% ανακτήσιμο. Σημαδεύουμε τα εξαρ-
τήματα ώστε να διευκολύνουμε την αποσυναρμολό-
γηση και την ανακύκλωση και να μειώσουμε τα επι-
κίνδυνα συστατικά. Εκτιμούμε με προσοχή και ελέγ-
χουμε τα συστατικά που ενδιαφέρουν. Έχουμε ήδη 
μειώσει στο ελάχιστο το κάδμιο, τον υδράργυρο και 
τον μόλυβδο στο Nissan αυτοκίνητό σας. Η Nissan 
περιλαμβάνει ανακυκλωμένα υλικά στο αυτοκίνητο 
σας και αναζητεί ευκαιρίες να αυξήσει το ποσοστό 
των ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιεί.

Φάση κατασκευής
 Τα εργοστάσια της NISSAN με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ισπανία έχουν ήδη επιτύχει ένα πο-
σοστό ανακύκλωσης πάνω από 90% και αναζητούν 
τρόπους για περαιτέρω βελτιώσεις. Το εργοστάσιο 
του Ηνωμένου Βασιλείου τοποθέτησε 10 ανεμογεν-
νήτριες για να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου 
του άνθρακα στα εργοστάσιο ισχύος για περισσό-
τερους από 3.000 τόνους το έτος .

Φάση παραγωγής και διανομής
Χρησιμοποιώντας τις πηγές αποτελεσματικά για να 
μειωθεί η ποσότητα αποβλήτων που δημιουργείται 
στην διάρκεια των σταδίων παραγωγής και διανο-
μής, η Nissan προάγει ενέργειες βασισμένες στην 
Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση υλι-
κών, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Το NISSAN GREEN 
PROGRAM 2010 (NGP2010) αποτελεί το μεσοπρό-
θεσμο περιβαλλοντικό μας πλάνο ενεργειών που 
προσδιορίζει τους στόχους μας για επίτευξη ποσο-
στού 100% ανακύκλωσης των εργασιών στην Ιαπω-
νία και παγκοσμίως.

Φάση χρήσης και συντήρησης
Οι εκθέσεις Nissan είναι το παράθυρο της Nissan 
σε εσάς, τους πελάτες μας. Προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στις προσδοκίες σας, παρέχουν όχι μόνο 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά έχουν και υπεύ-
θυνη αντιμετώπιση σε θέματα περιβάλλοντος. Η 
Nissan προβάλει τις ενέργειες των Μελών του 
Εξουσιοδοτημένου ∆ικτύου της για την ανακύκλω-
ση των απορριμμάτων που παράγονται σαν αποτέ-
λεσμα των λειτουργιών συντήρησης.

Φάση απόρριψης
Ανακυκλώστε το όχημά σας τέλους ζωής ή τα εξαρ-
τήματά του. Όταν το παλιό σας Nissan φτάσει στο 
τέλος της ζωής του και δεν είναι πλέον κατάλληλο 
για καθημερινή χρήση, έχει ακόμη αξία. Να έχετε 
σωστή περιβαλλοντική συνείδηση και να φέρετε το 
παλιό σας Nissan στα σημεία συλλογής της περιο-
χής σας για να ανακυκλωθεί. Μπορείτε να βοηθήσε-
τε ώστε να αποφύγουμε την απόρριψη των υλικών 
εκείνων που βλάπτουν το περιβάλλον. Τα σημεία 
συλλογής εγγυώνται ότι δεν θα υπάρξει κόστος για 
εσάς για την διαχείριση του οχήματος τέλους ζωής. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς 
και που μπορείτε να διαθέσετε το αυτοκίνητό σας, 
αποτανθείτε σε Μέλος του ∆ικτύου Nissan ή επι-
σκεφθείτε το www.edoe.gr.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (REACh)
To REACh είναι ο κανονισμός για τα χημικά στην ΕΕ 
που εστιάζει στην Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Έγκρι-
ση και Περιορισμό των Χημικών που κατασκευάζονται 
ή εισάγονται στην Οικονομική Ζώνη της Ευρώπης. Η 
Nissan πληροί τις υποχρεώσεις του REACh και υπο-
στηρίζει πλήρως τους στόχους του για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και την μείωση των περιβαλ-
λοντικών κινδύνων που δημιουργούνται από τα χημι-
κά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

www.nissan-safetysheets.com

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει πληροφορίες για τις ου-
σίες που υπάρχουν στα προϊόντα Nissan που αγορά-
ζετε και συστάσεις για την ασφαλή χρήση τους.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑΝ 
Ο∆ΗΓΕΙΤΕ
Η συμπεριφορά σας κατά την οδήγηση έχει μεγάλο 
αντίκτυπο στην επίτευξη οικονομίας καυσίμου και το 
περιβάλλον. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές 
για καλύτερη αποτελεσματικότητα καυσίμου, συνή-
θειες κατά την οδήγηση και για να είστε φιλικός προς 
το περιβάλλον μειώνοντας τις εκπομπές καυσαερίων.

Οδήγηση με εξοικονόμηση καυσίμου
Εκτιμώντας σωστά τις συνθήκες κίνησης και ενεργώ-
ντας ανάλογα, θα μειώσετε την κατανάλωση καυσί-
μου, συντελώντας στην προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Πάρτε το πόδι σας από το πεντάλ του 
γκαζιού όταν πλησιάζετε στα φανάρια και αποφύγε-
τε το φρενάρισμα της τελευταίας στιγμής όταν το 
φανάρι γίνεται κόκκινο. Αποφύγετε τις επιταχύνσεις, 

το να πατάτε απότομα το γκάζι και τα απότομα φρε-
ναρίσματα. Ο χρόνος που πιθανόν κερδίσετε δεν 
αντισταθμίζει την μόλυνση του περιβάλλοντος. Προ-
σπαθήστε να διατηρήσετε την ταχύτητά σας όταν 
ανεβαίνετε σε ένα βουνό, καθώς θα μειωθεί η κατα-
νάλωση καυσίμου και η μόλυνση. ∆ιατηρείτε απλώς 
την ίδια ταχύτητα ή επιτρέψτε στο αυτοκίνητο να 
επιβραδύνει λίγο όταν το επιτρέπει η κίνηση.

Κλείνετε τα παράθυρα όταν οδηγείτε
Οδηγώντας με το παράθυρο ανοικτό με ταχύτητα 
100 χιλιομέτρων την ώρα, αυξάνεται την κατανάλω-
ση καυσίμου έως και 4%.

Οδηγώντας με το παράθυρο κλειστό, έχετε άνεση στο 
ταξίδι σας και έχετε καλύτερη οικονομία καυσίμου.

Χρησιμοποιείτε την σχάρα οροφής μόνο όταν 
είναι απαραίτητο
Να τοποθετείτε το σύστημα της σχάρας οροφής 
μόνο όταν πραγματικά το χρειάζεστε, διαφορετικά 
βάλτε το μέσα στο αυτοκίνητο ή αποθηκεύστε το 
στο γκαράζ σας. Μην οδηγείτε με μία άδεια σχάρα 
οροφής, σχάρα καγιάκ ή σχάρα σκι καθώς θα μειω-
θεί σημαντικά η αεροδυναμική έλξη.

Βελτιώστε την χρήση του air conditioner
Το σύστημα του air conditioner έχει θετική επίδρα-
ση στην οδήγησή σας και την διατήρηση της επα-
γρύπνησή σας. Ωστόσο, η χρήση του συστήματος 
του air conditioner θα αυξήσει σημαντικά την κατα-
νάλωση καυσίμου στο ανοικτό περιβάλλον. Βελτιώ-
στε την χρήση του air conditioner χρησιμοποιώντας 
όσο ποιο πολύ γίνεται τους αεραγωγούς.

Στο έδαφος με κλίση χρησιμοποιείτε το 
χειρόφρενο
Όταν συγκρατείτε το αυτοκίνητο σε έδαφος με κλί-
ση, να χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο. Αποφύγετε 
την χρήση του συμπλέκτη (μηχανικό σαζμάν) ή του 
γκαζιού (DCT) για να κρατήσετε το αυτοκίνητο κα-
θώς αυτό οδηγεί σε περιττή κατανάλωση καυσίμου 
και φθορά.

∆ιατηρείτε ασφαλή απόσταση
Εκτιμήστε τις συνθήκες της κίνησης για ομαλότερη 
οδήγηση και για να διασφαλίσετε την άνεση και την 
ασφάλεια κατά την διαδρομή σας. Οδηγείτε διατη-
ρώντας ασφαλή απόσταση από τα άλλα αυτοκίνη-
τα, όταν έχει πυκνή κίνηση. Αυτό θα σας βοηθήσει 
να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου καθώς δεν 
θα πατάτε συνέχεια το φρένο.

Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας
Η χαμηλή πίεση των ελαστικών αυξάνει την κατανά-
λωση καυσίμου, όπως και η χρήση ελαστικών που 
δεν συνιστώνται. ∆ιορθώνοντας την πίεση των ελα-
στικών θα μεγιστοποιηθεί η πρόσφυση του αυτοκινή-
του σας και θα βελτιωθεί η κατανάλωση καυσίμου.

Κάνετε τακτικές συντηρήσεις στο αυτοκίνητό 
σας
Η τακτική συντήρηση σας επιτρέπει να διατηρείτε 
το αυτοκίνητό σας στην καλύτερη κατάσταση και με 
την καλύτερη οικονομία καυσίμου. Για να διασφαλί-
σετε ότι το αυτοκίνητό σας διατηρείται κατά τα αρ-
χικά πρότυπα, συντηρείτε το αυτοκίνητό σας σε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο. 
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ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ 
(όπου υπάρχει)
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 Πίεση ελαστικών ........................................................................5-188
 Προφυλάξεις λειτουργίας ........................................................5-188
 Τοποθέτηση του κοτσαδόρου ..................................................5-189
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 Σύστημα RCTA προσωρινά μη διαθέσιμο ..................................5-41
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 Χρησιμοποιώντας το σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί ..................3-5
Σύστημα Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει) ...........................................3-6
 Ακτίνα λειτουργίας του Έξυπνου Κλειδιού ..................................3-7
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 Περιορισμοί του ILI .....................................................................5-55
 Συντήρηση κάμερας πολλαπλής ανίχνευσης ............................5-51
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Τυφλού Σημείου ..........................................................................5-32
 Συντήρηση του συστήματος .......................................................5-36
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Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HSA) (όπου υπάρχει) 5-196
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 ∆υσλειτουργία του ELA ..............................................................5-63
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Σύστημα NISSAN e-POWER ..................................................... e-POWER-2
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 Αριθμός κινητήρα ..........................................................................9-7
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Τιμόνι  .....................................................................................................3-29
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Υγρό φρένων ..........................................................................................8-12
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Φίλτρο αέρα ............................................................................................8-18
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 Χειρισμός του ProPILOT .............................................................5-93



11-12

Γρήγορη αναφορά
 ● Σε περίπτωση ανάγκης ................................6-1 

(Σκασμένο ελαστικό, ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει, 
υπερθέρμανση, ρυμούλκηση)

 ● Πως να εκκινήσετε το σύστημα e-POWER.5-5 
 ● Πώς να διαβάσετε τους μετρητές και  

τους δείκτες ................................................2-3

 ● Συντήρηση και κάντε το μόνος σας ............8-2 
 ● Τεχνικές πληροφορίες .................................9-2 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σαν ιδιοκτήτη αυτού του αυτοκινήτου, σας έχει δο-
θεί ένας αριθμός σημαντικών κωδικών που μπορεί 
να χρειαστείτε σε περίπτωση που θα ζητήσετε δεύ-
τερο κλειδί ή επισκευή του ηχοσυστήματός σας.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες πε-
ριοχές ή να κολλήσετε σε αυτές τα αυτοκόλλητα 
(εάν υπάρχουν). Βγάλτε την σελίδα αυτή από το Βι-
βλίο Οδηγιών Χρήσης και φυλάξτε την σε ασφαλές 
σημείο, όχι μέσα στο αυτοκίνητο.

Σας παρακαλούμε, εάν μεταπωλήσετε το αυτοκίνη-
τό σας, να δώσετε την σελίδα αυτή στον αγορα-
στή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κωδικός ασφαλείας 
ηχοσυστήματος 
(όπου υπάρχει)

Κωδικός κλειδιού     

Κωδικός κλειδιού 
ασφαλείας τροχών 
(όπου υπάρχει)

Βγάλτε την σελίδα αυτή από το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσεως και φυλάξτε την 
σε ασφαλές σημείο, όχι μέσα στο αυτοκίνητο.

Εάν μεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούμε να δώσετε την σελίδα αυτή 
στον αγοραστή.
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