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Πρόλογος 
 
Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων 
NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά 
του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και 
κάτω από τον πιο αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. 
 
Με το βιβλίο αυτό, θέλουµε να σας βοηθήσουµε να εξοικειωθείτε γρήγορα µε 
την λειτουργία του αυτοκινήτου σας και µε τον τρόπο συντήρησής του, ώστε 
να το χαρείτε για πάρα πολύ χρόνο. Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, σας 
παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο. 
 
Ένα ξεχωριστό βιβλίο, το «Βιβλίο Εγγυήσεως και Αρχείο Συντηρήσεως», σας 
εξηγεί λεπτοµερώς τι καλύπτεται από την εγγύηση του αυτοκινήτου σας. 
 
Πρέπει να ξέρετε ότι ο αντιπρόσωπος 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 πολύ να σας προσφέρει την πολύτιµη 
γνώση και πείρα του. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΠΡΙΝ Ο∆ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ! 
  
Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω 4 βασικούς κανόνες για να εξασφαλίσετε 
άνετο και ασφαλές οδήγηµα για σας και τους συνεπιβάτες σας! 
 
• ΠΟΤΕ µην οδηγείτε κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. 
• ΠΑΝΤΑ ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας της περιοχής όπου βρίσκεστε 
και µην οδηγείτε ποτέ πολύ γρήγορα. 

• ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας και τα κατάλληλα 
παιδικά καθίσµατα. 

• Πρέπει ΠΑΝΤΑ να δίνετε σε όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου 
πληροφορίες σχετικά µε την σωστή χρήση των συστηµάτων 
ασφαλείας του οχήµατος. 

 
∆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. 
 
• Για τις περιγραφές που αφορούν το αυτοκίνητα µε σύστηµα 4Χ4, το 

σύµβολο 4Χ4 έχει τεθεί στην αρχή των αντίστοιχων τµηµάτων / θεµάτων. 
 

Η λάθος λειτουργία των µοντέλων µε κίνηση στους 4 τροχούς µπορεί να 
οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου ή σε ατύχηµα. 
∆ιαβάστε οπωσδήποτε στο κεφάλαιο «Ξεκίνηµα και Οδήγηση» το «4Χ4 
ΑΣΦΑΛΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ». 
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Όλες οι πληροφορίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το βιβλίο, τίθενται σε 
ισχύ από την ηµέρα που αυτό εκδίδεται. Η NISSAN διατηρεί το δικαίωµα να 
αλλάξει τις προδιαγραφές και τις εικόνες οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς καµία 
προειδοποίηση και χωρίς καµία υποχρέωση. 
 
ΠΡΩΤΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΠΕΙΤΑ Ο∆ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το 
Βιβλίο Οδηγιών Χρήσεως που έχετε στα χέρια σας. Με αυτόν τον τρόπο θα 
εξοικειωθείτε µε τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται για την 
συντήρηση του αυτοκινήτου σας και που θα σας βοηθήσουν να το οδηγήσετε 
µε ασφάλεια. 
 
Στο βιβλίο αυτό, χρησιµοποιήσαµε το σύµβολο ακολουθούµενο από την 
λέξη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ για να σας επισηµάνουµε την ύπαρξη κάποιων 
κινδύνων που πιθανόν να προκαλέσουν ζηµιά στο αυτοκίνητό σας ή και δικό 
σας τραυµατισµό. Ακολουθείστε τις οδηγίες µε ακρίβεια. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Χρησιµοποιούµε την λέξη αυτή στο βιβλίο για να σας γνωρίσουµε 
κάποιους άλλους κινδύνους που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά σε κάποιο 
σύστηµα του αυτοκινήτου σας ή µικρό τραυµατισµό, για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις διαδικασίες. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Με την λέξη αυτή σας δίνουµε πρόσθετες χρήσιµες 
πληροφορίες. 
 
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. 
Επιπλέον, ζηµιά ή προβλήµατα απόδοσης που οφείλονται σε τροποποίηση 
του αυτοκινήτου µπορεί να µην καλυφθούν από την εγγύηση NISSAN. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Όργανα και χειριστήρια        Σελίδα 005 
 
2. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση  Σελίδα 045  
 
3. Καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστηµα Σελίδα 087 
 
4. Ξεκίνηµα και οδήγηση     Σελίδα 119 
 
5. Σε περίπτωση ανάγκης    Σελίδα 154 
 
6. Εµφάνιση και εσωτερική φροντίδα   Σελίδα 165 
 
7. Κάντε το µόνος σας     Σελίδα 172 
 
8. Συντήρηση      Σελίδα  209 
 
9. Τεχνικές πληροφορίες     Σελίδα 213 
 
10. Ευρετήριο      Σελίδα 224 
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1  Όργανα και χειριστήρια 
 
Ταµπλό οργάνων 6 
Μετρητές και δείκτες 7 
 Ταχύµετρο και χιλιοµετρητής 7 
Στροφόµετρο 8 
∆είκτης θερµοκρασίας ψυκτικού µηχανής 9 
∆είκτης καυσίµου 9 
Πυξίδα και ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας (όπου υπάρχει) 10 
 Ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας 11 
 Ένδειξη πυξίδας 12 
Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα και βοµβητές  14 
 Προειδοποιητικά φώτα 15 
 Ενδεικτικά φώτα 19 
 Βοµβητές υπενθύµισης 21 
Αντικλεπτικό σύστηµα Nissan (NATS) 21 
∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού παρµπρίζ 22 
∆ιακόπτης αφαίρεσης πάγου από το παρµπρίζ (όπου υπάρχει) 23 
∆ιακόπτης καθαρισµού προβολέων (όπου υπάρχει) 24 
∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού πίσω παρµπρίζ  24 
∆ιακόπτης αντιθαµβωτικού πίσω παρµπρίζ / εξωτερικών καθρεπτών 
(όπου υπάρχει) 

25 

∆ιακόπτης προβολέων, φώτων και φλας 26 
Έλεγχος φωτισµού οργάνων 27 
∆ιακόπτης ρύθµισης δέσµης προβολέων (όπου υπάρχει) 27 
∆ιακόπτης  φώτων οµίχλης 28 
 Μπροστινά φώτα οµίχλης (όπου υπάρχει) 28 
 Πίσω φώτα οµίχλης  28 
∆ιακόπτης προειδοποιητικών φώτων κινδύνου (αλάρµ) 29 
Κόρνα 29 
∆ιακόπτης κλειδώµατος πίσω διαφορικού (όπου υπάρχει) 30 
∆ιακόπτης απελευθέρωσης πίσω ράβδου ευστάθειας (όπου υπάρχει) 31 
Θέρµανση καθίσµατος (όπου υπάρχει) 32 
Αναπτήρας και τασάκια 33 
Παροχή ρεύµατος (όπου υπάρχει) 34 
Θήκη γυαλιών (όπου υπάρχει) 35 
Θέσεις συγκράτησης ποτηριών 35 
Αποθήκευση 36 
Χειροκίνητα παράθυρα 37 
Ηλεκτρικά παράθυρα (όπου υπάρχει) 38 
Ηλιοροφή (όπου υπάρχει) 40 
Ψηφιακό ρολόι 42 
Εσωτερικό φως 43 
Φως σποτ (όπου υπάρχει) 44 
Φως καθρέφτη σκιαδίου (όπου υπάρχει)  44 
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Ταµπλό Οργάνων 
 

 
1. ∆ιακόπτης θέρµανσης 
2. ∆ιακόπτης προβολέων και φλας / µπροστινών και πίσω φώτων οµίχλης 
3. Κόρνα / Αερόσακος οδηγού 
4. Μετρητές / δείκτες 
5. ∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού µπροστά και πίσω παρµπρίζ 
6. ∆ιακόπτης αντιθαµβωτικού πίσω παρµπρίζ και εξωτερικών καθρεπτών 
7. ∆ιακόπτης αλάρµ 
8. Ηχοσύστηµα 
9. Κεντρικοί εξαεριστήρες 
10.  Αερόσακος συνοδηγού 
11. Πλευρικός εξαεριστήρας 
12. Ντουλαπάκι 
13. Έλεγχος καλοριφέρ / air conditioner 
14. Παροχή ρεύµατος 
15. Αναπτήρας 
16. ∆ιακόπτης ελέγχου ανεµιστήρα καλοριφέρ πίσω καθισµάτων 
17. ∆ιακόπτης κλειδώµατος πίσω διαφορικού 
18. ∆ιακόπτης καθαρισµού προβολέων 
19. ∆ιακόπτης µηχανής / κλειδαριά τιµονιού 
20. Κεντρικός διακόπτης / διακόπτης ρύθµισης ελέγχου πλοήγησης 
21. Μοχλός κλειδώµατος ρυθµιζόµενου τιµονιού 
22. ∆ιακόπτης ρύθµισης φωτισµού ταµπλό 
23. ∆ιακόπτης απελευθέρωσης πίσω ράβδου ευστάθειας ή διακόπτης ηλεκτρικής 

κλειδαριάς πόρτας 
24. Μοχλός απελευθέρωσης καπό 
25. Κάλυµµα ασφαλειοθήκης 
26. Άνοιγµα καλύµµατος τάπας καυσίµου 
27. ∆ιακόπτης τιµονιού για τον έλεγχο του ηχοσυστήµατος ∆ιακόπτης ρύθµισης 

προβολέων 
28.  ∆ιακόπτης ρύθµισης δέσµης προβολέων 
29. Μοχλός ρύθµισης εξωτερικού καθρέπτη 
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Μετρητές και δείκτες 
 

 
 
 
Ταχύµετρο και χιλιοµετρητής 
 

 
 
Ταχύµετρο 
 
Το ταχύµετρο δείχνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου. 
 
Χιλιοµετρητής / ∆ιπλός χιλιοµετρητής ταξιδιών 
 
Ο χιλιοµετρητής καταγράφει την συνολική απόσταση που έχει διανύσει το 
αυτοκίνητο. 
 
Ο διπλός χιλιοµετρητής ταξιδιών καταγράφει την απόσταση µεµονωµένων 
ταξιδιών.  
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Αλλαγή της ένδειξης: 
Πατήστε το κουµπί επαναφοράς για να αλλάξετε την ένδειξη του χιλιοµετρητή 
ταξιδιών ως ακολούθως:  
 
ODO - TRIP A – TRIP B – ODO 
(Χιλιοµετρητής - Ταξίδι Α – Ταξίδι Β – Χιλιοµετρητής) 
 
Επαναφορά του χιλιοµετρητή ταξιδιών: 
Για να µηδενίσετε τον χιλιοµετρητή ταξιδιών, κρατήστε το κουµπί επαναφοράς 
πατηµένο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. 
 

 
 
Στροφόµετρο 
 
Το στροφόµετρο δείχνει την ταχύτητα της µηχανής σε στροφές ανά λεπτό 
(rpm). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν η ταχύτητα της µηχανής πλησιάζει την κόκκινη ζώνη, βάλτε 
µεγαλύτερη ταχύτητα. Όταν η µηχανή δουλεύει σε υψηλές στροφές 
(δείκτης στην κόκκινη ζώνη) µπορεί να της προκληθεί σοβαρή ζηµιά. 
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∆είκτης θερµοκρασίας ψυκτικού µηχανής 
 
Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει την θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού της 
µηχανής. 
 
Η θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού της µηχανής ποικίλει ανάλογα µε την 
θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα και τις συνθήκες οδήγησης. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εάν ο δείκτης περάσει την ένδειξη της περιοχής κανονικής λειτουργίας, 
σταµατήστε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν συντοµότερα. Η συνέχιση 
της λειτουργίας του αυτοκινήτου ενώ η µηχανή έχει υπερθερµανθεί 
µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στην µηχανή. Για τις άµεσες 
ενέργειες που πρέπει να κάνετε, δείτε το τµήµα «Εάν η µηχανή σας 
υπερθερµανθεί» στο κεφάλαιο «5. Σε περίπτωση ανάγκης». 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην βγάζετε την τάπα του ψυγείου όσο η µηχανή είναι ζεστή. Υπάρχει 
κίνδυνος να καείτε από το νερό που µπορεί να τιναχτεί από το στόµιο 
γεµίσµατος. 
 

 
 
∆είκτης καυσίµου 
 
Ο δείκτης υποδεικνύει την κατά προσέγγιση στάθµη του καυσίµου στο 
ρεζερβουάρ. 
 
Ο δείκτης µπορεί να κινηθεί ελαφρά κατά το φρενάρισµα, το στρίψιµο, την 
επιτάχυνση ή το ανέβασµα ή κατέβασµα σε επικλινή εδάφη. 
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Ο δείκτης είναι σχεδιασµένος ώστε να κινείται προς την θέση χαµηλής 
στάθµης καυσίµου όταν ο διακόπτης της µηχανής γυρίσει στην θέση OFF. 
 
Το σύµβολο  δηλώνει ότι το στόµιο γεµίσµατος του ρεζερβουάρ βρίσκεται 
στην δεξιά πλευρά του οχήµατος. 
 
Το φως ένδειξης χαµηλής στάθµης καυσίµου θα ανάψει όταν η στάθµη 
στο ρεζερβουάρ χαµηλώσει. Γεµίστε το ρεζερβουάρ όσο µπορείτε πιο 
γρήγορα και κατά προτίµηση πριν ο δείκτης φτάσει στην θέση χαµηλής 
στάθµης καυσίµου. Συνήθως, όταν ο δείκτης καυσίµου φτάσει στην 
ένδειξη χαµηλής στάθµης καυσίµου, υπάρχει ακόµη ένα µικρό απόθεµα 
στο ρεζερβουάρ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ξαναγεµίστε το ρεζερβουάρ καυσίµου πριν ο δείκτης δείξει ότι είναι 
άδειο. 
 
Πυξίδα και ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 
Πρόκειται για µία µονάδα ένδειξης µε τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 

• Λειτουργία µέτρησης του µαγνητισµού της γης ώστε να δείξει την 
κατεύθυνση της πορείας του αυτοκινήτου. 
 

• Λειτουργίας ένδειξης εξωτερικής θερµοκρασίας. 
 

• Λειτουργίας για την ένδειξη προειδοποίησης όταν οι δρόµοι είναι 
παγωµένοι. 
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Ένδειξη Εξωτερικής Θερµοκρασίας 
Πατήστε τον διακόπτη όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ACC ή 
ΟΝ. Η εξωτερική θερµοκρασία θα εµφανιστεί σε Φαρενάιτ (0F). 
 

• Επιλογή της κλίµακας ένδειξης. 
Πατήστε τον διακόπτη για να αλλάξετε από Φαρενάιτ (0F) σε Κελσίου 
(0C). 
 

• Εάν η εξωτερική θερµοκρασία πέσει κάτω από το σηµείο ψύξεως, η 
ένδειξη δείχνει ICE (πάγος). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι ανάµεσα στους 550C (1300F) και 
700C (1580F) ή ένδειξη δείχνει 550C (1300F). 
 

• Όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από -300C (-200F) ή 
µεγαλύτερη από 700C (1580F), ή ένδειξη δείχνει µόνο ---- παρά το ότι 
λειτουργεί. Αυτό δεν είναι πρόβληµα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Ο αισθητήρας της εξωτερικής θερµοκρασίας βρίσκεται µπροστά 
από το ψυγείο του κινητήρα. Η ένδειξη µπορεί να µην δείχνει την 
ακριβή θερµοκρασία λόγω της ζέστης από τον δρόµο και την 
µηχανή, ανάλογα µε την κατεύθυνση του ανέµου και τις συνθήκες 
οδήγησης κλπ. 

• Η ένδειξη ICE θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σαν αναφορά. 
Επιβεβαιώστε την πληροφορία για την κίνηση και τις συνθήκες 
του δρόµου για να οδηγείτε µε ασφάλεια. 
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Πίνακας ζωνών Μαγνητικής Απόκλισης 
 

 
 
Ένδειξη Πυξίδας 
Πατήστε τον διακόπτη όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ACC ή 
ΟΝ. Θα φανεί στην ένδειξη η κατεύθυνση. 
 
∆ιαδικασία αλλαγής µεταβλητής ζώνης 
Η διαφορά µεταξύ µαγνητικού βορά και γεωγραφικού βορά είναι γνωστή ως 
µεταβλητή. Σε ορισµένες περιοχές, η διαφορά µπορεί να είναι µερικές φορές 
αρκετά µεγάλη ώστε να προκαλέσει λανθασµένες ενδείξεις της πυξίδας. Σε 
περίπτωση που αυτό συµβεί, ακολουθήστε τις οδηγίες ώστε να ορίσετε την 
µεταβλητή της συγκεκριµένης περιοχής σας. 
 

1. Καθορίστε την περιοχή σας στον πίνακα ζωνών. Γράψτε τον αριθµό για 
την ζώνη της περιοχής σας. 

2. Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF µέσα για 5 δευτερόλεπτα έως ότου 
φανεί η ένδειξη καταχώρισης της παρούσας ζώνης. 

3. Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF κατά επανάληψη έως ότου φανεί στην 
ένδειξη ο αριθµός καταχώρισης της νέας ζώνης. 

 
Μόλις φανεί στην ένδειξη ο αριθµός της ζώνης που θέλετε, σταµατήστε να 
πατάτε τον διακόπτη ON/OFF και η ένδειξη θα δείξει την κατεύθυνση της 
πυξίδας µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Εάν τοποθετηθεί ένας µαγνήτης κοντά στην πυξίδα ή το αυτοκίνητο 
οδηγείται σε περιοχή όπου υπάρχει παρεµβολή στον µαγνητισµό της 
γης, η ένδειξη της πυξίδας µπορεί να µην δείχνει την σωστή 
κατεύθυνση. 

• Στις περιοχές όπου υπάρχει παρεµβολή στον µαγνητισµό της γης, η 
διόρθωση της κατεύθυνσης αρχίζει αυτόµατα, εξαντλώντας την µπάρα 
κατεύθυνσης. Εάν η στροφή γίνει µία ή δύο φορές, η διόρθωση είναι 
πλήρης και η µπάρα κατεύθυνσης επανέρχεται. 
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Λειτουργίες διόρθωσης της ένδειξης της πυξίδας 
Η ένδειξη της οθόνης είναι εξοπλισµένη µε µία λειτουργία αυτόµατης 
διόρθωσης. Εάν η κατεύθυνση δεν εµφανίζεται σωστά, ακολουθήστε την 
διαδικασία διόρθωσης µε το χέρι που περιγράφεται παρακάτω. 
 
∆ιαδικασία διόρθωσης µε το χέρι 

1. Πατήστε τον διακόπτη για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Η µπάρα 
κατεύθυνσης αρχίζει να αναβοσβήνει. 

2. Οδηγήστε το αυτοκίνητο αργά σε ανοικτή και ασφαλή περιοχή. Η 
αρχική διόρθωση ολοκληρώνεται ενώ κάνετε µία ή δύο στροφές. 

 
Σε περιοχές όπου ο µαγνητισµός της γης δέχεται εξαιρετικά έντονη 
παρεµβολή, η αρχική διαδικασία διόρθωσης µπορεί να ξεκινήσει αυτόµατα. 
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Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα και βοµβητές 

   Προειδοποιητικό φως αερόσακου (κόκκινο) 

   Προειδοποιητικό φως συστήµατος αντι - µπλοκαρίσµατος φρένων(πορτοκαλί) 
  Προειδοποιητικό φως ελέγχου αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων (αυτόµατα 

         µοντέλα µε 5 ταχύτητες) (κόκκινο) 

  Προειδοποιητικό φως θερµοκρασίας λαδιού αυτοµάτου κιβωτίου  
        ταχυτήτων (αυτόµατα µοντέλα µε 4 ταχύτητες) ( κόκκινο) 
  Προειδοποιητικό φως στάθµευσης αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων 
         (αυτόµατα µοντέλα) (κόκκινο) 

  Προειδοποιητικό φως φρένων (κόκκινο) 

  Προειδοποιητικό φως φόρτισης (κόκκινο) 

  Προειδοποιητικό φως ανοικτής πόρτας (κόκκινο) 

  Προειδοποιητικό φως χαµηλής στάθµης καυσίµου (κόκκινο) 

  Προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού µηχανής (κόκκινο) 

  Ενδεικτικό φως κλειδώµατος πίσω διαφορικού (κόκκινο) 

  Προειδοποιητικό φως ζωνών ασφαλείας (κόκκινο) 

 Ενδεικτικό φως προθέρµανσης (πετρελαιοµηχανές) (πορτοκαλί) 

  Ενδεικτικό φως δυσλειτουργίας (ΜΙ) (πορτοκαλί) 

 Ενδεικτικό φως σβηστού Overdrive(αυτόµατα µοντέλα µε 4 ταχύτητες) 
         (πορτοκαλί)  

  Ενδεικτικό φως για το πίσω φως οµίχλης (πορτοκαλί) 

  Ενδεικτικό φως κλειστής πίσω ράβδου ευστάθειας (πορτοκαλί) 

  Ενδεικτικό φως µεγάλης σκάλας προβολέων (µπλε) 

  Ενδεικτικό φως κίνησης στους 4 τροχούς (πράσινο) 

  Ενδεικτικό φως κεντρικού διακόπτη Cruise 

  Ενδεικτικό φως διακόπτη ρύθµισης Cruise 

   Ενδεικτικό φως φλας / αλάρµ (πράσινο) 

   Ενδεικτικό φως θέσης αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων (αυτόµατα 
          µοντέλα µε 5 ταχύτητες) 
 
Έλεγχος λαµπών 
Βάλτε το χειρόφρενο και γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ 
χωρίς να βάλετε µπροστά την µηχανή. Θα ανάψουν τα ακόλουθα φώτα: 
 

, , , ,  
 
Τα παρακάτω φώτα θα ανάψουν για σύντοµο διάστηµα και στην συνέχεια θα 
σβήσουν: 
 

, , , ,  
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Εάν κάποιο από τα φώτα δεν ανάψει, µπορεί να υπάρχει κάποια καµένη 
λάµπα ή κάποιο ανοικτό κύκλωµα στο ηλεκτρικό σύστηµα. Επισκεφθείτε το 
συνεργείο NISSAN για να γίνει η ανάλογη επισκευή. 
 
Προειδοποιητικά φώτα 
 

 Προειδοποιητικό φως αερόσακου 
Όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ ή START, το 
προειδοποιητικό φως αερόσακου θα ανάψει για περίπου 7 δευτερόλεπτα και 
στην συνέχεια θα σβήσει. Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα λειτουργεί. 
 
Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες, ο αερόσακος και/ή 
ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας χρειάζεται επισκευή και θα πρέπει να 
οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
NISSAN. 
 
• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου παραµένει αναµένο µετά τα 

περίπου 7 δευτερόλεπτα. 
• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου αναβοσβήνει κατά 

διαστήµατα. 
• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου δεν ανάβει καθόλου. 
 
Το πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης (SRS) µπορεί να µην λειτουργήσει 
κανονικά εάν προηγουµένως δεν ελεγχθεί και επισκευαστεί. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα του αερόσακου, δείτε 
το κεφάλαιο «2. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση». 
 

 Προειδοποιητικό φως συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος φρένων 
(όπου υπάρχει) 
Το φως θα ανάψει όταν γυρίσετε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ. 
Εάν το σύστηµα λειτουργεί κανονικά, το προειδοποιητικό αυτό φως θα σβήσει 
µετά από περίπου δύο δευτερόλεπτα. 
 
Εάν το φως ανάψει ενώ λειτουργεί η µηχανή, µπορεί να υποδεικνύει ότι 
υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την λειτουργία του αντιµπλοκαρίσµατος του 
συστήµατος φρένων. Ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της 
NISSAN να ελέγξει το σύστηµα. 
 
Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στο σύστηµα, η λειτουργία του αντι-
µπλοκαρίσµατος µπορεί να µην δουλέψει αλλά τα κανονικά φρένα θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν φυσιολογικά. 
 
Όταν το κλείδωµα διαφορικού είναι αναµµένο (DIFF-LOCK), το 
προειδοποιητικό φως του συστήµατος αντι-µπλοκαρίσµατος των 
φρένων αναβοσβήνει. Αυτό υποδηλώνει ότι το αντι-µπλοκάρισµα 
µπορεί να µην λειτουργήσει πλήρως. 
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Εάν το φως ανάψει ενώ οδηγείτε, ελάτε σε επαφή µε το εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο της Nissan για επισκευή. 
 

 Προειδοποιητικό φως Ελέγχου Αυτοµάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 
(Αυτόµατα Μοντέλα µε 5 ταχύτητες) 
Αυτό το φως δηλώνει τόσο την «Προειδοποίηση για την θερµοκρασία του 
λαδιού του Αυτόµατου Κιβωτίου Ταχυτήτων» όσο και την «Λειτουργία Fail – 
Safe». 
 
Προειδοποίηση θερµοκρασίας λαδιού Αυτοµάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων: 
Το φως ανάβει όταν η θερµοκρασία του λαδιού του Αυτοµάτου Κιβωτίου 
Ταχυτήτων είναι πολύ υψηλή. Εάν το φως ανάψει ενώ οδηγείτε, µειώστε την 
ταχύτητα του αυτοκινήτου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έως ότου το φως 
σβήσει. 
 
Λειτουργία Fail – Safe: 
Όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ, το φως ανάβει για 2 
δευτερόλεπτα, µπορεί να υποδηλώνει ότι το αυτόµατο σανζµάν δεν λειτουργεί 
σωστά. Ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan να ελέγξει και 
να επισκευάσει το σανζµάν. 
 
Εάν συνεχίσετε την λειτουργία του αυτοκινήτου όταν το 
προειδοποιητικό φως ελέγχου του Αυτοµάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 
είναι αναµµένο, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο αυτόµατο σανζµάν. 
 

 Προειδοποιητικό φως θερµοκρασίας Αυτοµάτου Κιβωτίου 
Ταχυτήτων (µοντέλα µε 4 ταχύτητες) 
Το φως ανάβει όταν η θερµοκρασία του λαδιού του Αυτοµάτου Κιβωτίου 
Ταχυτήτων είναι πολύ υψηλή. Εάν το φως ανάψει ενώ οδηγείτε, µειώστε την 
ταχύτητα του αυτοκινήτου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έως ότου το φως 
σβήσει. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εάν συνεχίσετε την λειτουργία του αυτοκινήτου όταν το 
προειδοποιητικό φως θερµοκρασίας του Αυτοµάτου Κιβωτίου 
Ταχυτήτων είναι αναµµένο, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο αυτόµατο 
σανζµάν. 
 

 Προειδοποιητικό φως στάθµευσης αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων 
         (αυτόµατα µοντέλα)  
Το φως αυτό υποδηλώνει ότι ο µηχανισµός στάθµευσης δεν συµπλέκει. Εάν ο 
έλεγχος µετάδοσης δεν ασφαλιστεί σε οποιαδήποτε από τις θέσεις οδήγησης 
όταν ο επιλογέας του αυτοµάτου σανζµάν είναι στην θέση Ρ (παρκάρισµα), το 
σανζµάν θα αποσυµπλέξει και ο τροχός δεν θα κλειδώσει. 
 
Βάλτε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση 2Η ή 4L όταν ανάψει το 
προειδοποιητικό φως. 
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 Προειδοποιητικό φως φρένων  
Το φως αυτό λειτουργεί τόσο για το σύστηµα του χειρόφρενου όσο και του 
ποδόφρενου. 
 
Ενδεικτικό χειρόφρενου: 
Το φως ανάβει όταν έχετε βάλει το χειρόφρενο. 
 
Προειδοποιητικό χαµηλής στάθµης υγρών φρένων:  
Το φως προειδοποιεί για την χαµηλή στάθµη του υγρού των φρένων. Εάν το 
φως ανάψει ενώ λειτουργεί η µηχανή και δεν έχετε βάλει χειρόφρενο, 
σταµατήστε το αυτοκίνητο και κάντε τα ακόλουθα: 
 
1. Ελέγξτε την στάθµη των υγρών των φρένων. Προσθέστε όσο υγρό 

φρένων χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο «7. 
Κάντε το µόνος σας» στην παράγραφο «Υγρό φρένων και συµπλέκτη». 

 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Εάν η στάθµη είναι κάτω από την ένδειξη MIN (Ελάχιστο) στο 
ρεζερβουάρ των υγρών των φρένων, µην οδηγήσετε έως ότου ελεγχθεί 
το σύστηµα των φρένων από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
 
2. Εάν η στάθµη των υγρών των φρένων είναι σωστή : 
 
Ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN να ελέγξει το σύστηµα 
των φρένων σας. 
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

• Μπορεί η οδήγηση του αυτοκινήτου να είναι επικίνδυνη, για τον λόγο 
αυτό ζητήστε να ρυµουλκηθεί το αυτοκίνητο στο εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο NISSAN. 

• Η χρήση του πεντάλ του φρένου µε σβηστή την µηχανή και/ή µε 
χαµηλή στάθµη των υγρών των φρένων µπορεί  να αυξήσει την 
απόσταση φρεναρίσµατος και να απαιτείται µεγαλύτερη δύναµη στο 
πεντάλ, ενώ µπορεί να µεγαλώσει και η διαδροµή του πεντάλ. 

 

 Προειδοποιητικό φως φόρτισης  
Εάν το φως ανάψει ενώ λειτουργεί η µηχανή, µπορεί να υποδεικνύει ότι το 
σύστηµα φόρτισης δεν λειτουργεί κανονικά. Σβήστε την µηχανή και ελέγξτε 
τον ιµάντα του δυναµό. Εάν ο ιµάντας είναι χαλαρός, κοµµένος, λείπει ή το 
φως παραµένει αναµµένο, αποτανθείτε αµέσως στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην συνεχίζετε την οδήγηση εάν ο ιµάντας είναι χαλαρός, κοµµένος ή 
λείπει. 
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 Προειδοποιητικό φως ανοικτής πόρτας (όπου υπάρχει) 
Το φως ανάβει όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ και 
οποιαδήποτε από τις πόρτες και / ή η πίσω πόρτα δεν είναι καλά κλεισµένη. 
 

 Προειδοποιητικό φως χαµηλής στάθµης καυσίµου 
Το φως αυτό ανάβει όταν το ρεζερβουάρ του καυσίµου είναι σχεδόν άδειο. 
Βάλτε καύσιµο στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίµων. 
 

 Προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού 
Αυτό το φως προειδοποιεί για την χαµηλή πίεση του λαδιού της µηχανής. 
 
Για κινητήρα TB48DE 
Εάν το φως αναβοσβήνει ή ανάβει κατά την κανονική οδήγηση, βγείτε στην 
άκρη του δρόµου σε ασφαλή περιοχή, σταµατήστε την µηχανή αµέσως και 
επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζηµιά στην µηχανή εάν αυτή συνεχίσει 
να λειτουργεί ενώ είναι αναµµένο το προειδοποιητικό φως πίεσης 
λαδιού. 

• Το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού δεν είναι σχεδιασµένο για 
να υποδεικνύει την χαµηλή στάθµη του λαδιού. Για να ελέγξετε την 
στάθµη του λαδιού χρησιµοποιείστε την βυθοµετρική ράβδο. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο «7. Συντήρηση και Κάντε το 
µόνος σας» την παράγραφο «Λάδι µηχανής». 
 
Για κινητήρα ZD30DDTi 
Εάν το φως αναβοσβήνει ή ανάβει κατά την κανονική οδήγηση, βγείτε στην 
άκρη του δρόµου σε ασφαλή περιοχή και σταµατήστε την µηχανή αµέσως. Σε 
περισσότερα από 5 λεπτά από την στιγµή που θα σβήσετε την µηχανή, 
ελέγξτε την στάθµη του λαδιού της µηχανής και κάντε τα ακόλουθα:  
 

1. Εάν υπάρχει µία µικρή ποσότητα λαδιού µηχανής (π.χ. όταν το λάδι 
κολλάει στο χαµηλότερο τµήµα της βυθοµετρικής ράβδου), οδηγήστε 
µε στροφές κάτω από 3000 στροφές / λεπτό στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan. 

2. Εάν υπάρχει έλλειψη λαδιού µηχανής (π.χ. όταν δεν κολλάει καθόλου 
λάδι στην βυθοµετρική ράβδο), επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο της Nissan χωρίς να οδηγήσετε καθόλου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζηµιά στην µηχανή εάν αυτή συνεχίσει 
να λειτουργεί ενώ είναι αναµµένο το προειδοποιητικό φως πίεσης 
λαδιού. 

• Το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού δεν είναι σχεδιασµένο για 
να υποδεικνύει την χαµηλή στάθµη του λαδιού. Για να ελέγξετε την 
στάθµη του λαδιού χρησιµοποιείστε την βυθοµετρική ράβδο. 
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Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο «7. Συντήρηση και Κάντε το 
µόνος σας» την παράγραφο «Λάδι µηχανής». 
 
 

 Προειδοποιητικό φως ζωνών ασφαλείας  
Το φως σας υπενθυµίζει να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας. Το φως ανάβει όποτε 
γυρίσετε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ και παραµένει αναµµένο 
έως ότου δεθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού. 
 
Ενδεικτικά φώτα 
 

 Ενδεικτικό φως κλειδώµατος πίσω διαφορικού (όπου υπάρχει) 
Όταν ο διακόπτης κλειδώµατος πίσω διαφορικού είναι στην θέση ΟΝ, το φως 
αυτό θα αναβοσβήσει και στην συνέχεια, όταν τα γρανάζια του διαφορικού θα 
έχουν όντως κλειδώσει, θα παραµείνει αναµµένο. 
 

 Ενδεικτικό φως προθέρµανσης (πετρελαιοκινητήρες) 
Το φως αυτό ανάβει όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ και 
σβήνει όταν έχουν ζεσταθεί οι προθερµαντήρες. Ο χρόνος προθέρµανσης 
είναι µεγαλύτερος όταν η µηχανή είναι κρύα. 
 

 Ενδεικτικό φως δυσλειτουργίας (ΜΙ)  
Το φως αυτό λειτουργεί για «Προειδοποίηση νερού στο φίλτρο καυσίµου» 
(µόνο για τον κινητήρα ZD30DDTi) και για την ένδειξη δυσλειτουργίας του 
συστήµατος ελέγχου του κινητήρα (κινητήρες TB48DE και ZD30DDTi). 
 
Προειδοποίηση νερού στο καύσιµο (για κινήτρες ZD30DDTi): 
Εάν το φως ανάψει ενώ η µηχανή λειτουργεί, µπορεί να σας προειδοποιεί ότι 
χρειάζεται να αδειάσετε το νερό από το φίλτρο καυσίµου. Αυτό θα πρέπει να 
ελεγχθεί αµέσως. ∆είτε το «Φίλτρο καυσίµου» στο κεφάλαιο «7. Κάντε το 
µόνος σας». 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εάν δεν στραγγίξετε το νερό, µπορεί να προκληθεί σοβαρή ζηµιά στην 
µηχανή. 
 
Ένδειξη δυσλειτουργίας του συστήµατος ελέγχου του κινητήρα (για 
κινητήρες TB48DE και ZD30DDTi): 
Εάν το φως αυτό ανάψει ή αναβοσβήνει όταν η µηχανή λειτουργεί, µπορεί να 
υποδηλώνει σηµαντικό πρόβληµα στο σύστηµα ελέγχου της. Παρά το ότι το 
αυτοκίνητο εξακολουθεί να µπορεί να οδηγηθεί, αποτανθείτε σε 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan για έλεγχο και επισκευή το συντοµότερο 
δυνατόν. Το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να ρυµουλκηθεί στο συνεργείο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η συνέχιση της χρήσης του αυτοκινήτου χωρίς να ελεγχθεί και να 
επισκευαστεί προηγουµένως το σύστηµα ελέγχου της µηχανής, µπορεί 
να έχει σαν αποτέλεσµα µειωµένη απόδοση, αυξηµένη κατανάλωση 
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καυσίµου και πιθανή ζηµιά στο σύστηµα ελέγχου της µηχανής που 
µπορεί να επηρεάσει την κάλυψή σας από την εγγύηση. 
 
Λάθος ρύθµιση του συστήµατος ελέγχου της µηχανής µπορεί να οδηγήσει σε 
µη συµµόρφωση µε τους τοπικούς και εθνικούς νόµους και κανονισµούς 
καυσαερίων. 
 

 Ενδεικτικό φως σβηστού Over Drive  (αυτόµατα µοντέλα µε 4 
ταχύτητες)  
Το φως ανάβει όταν ο διακόπτης του Over Drive του αυτόµατου κιβωτίου 
ταχυτήτων είναι πατηµένος στην θέση OFF  (κλειστό). 
 

  Ενδεικτικό φως για το πίσω φως οµίχλης  
Το φως αυτό ανάβει όταν ανάψετε τα πίσω φώτα οµίχλης. 
 

  Ενδεικτικό φως κλειστής πίσω ράβδου ευστάθειας 
Το φως αυτό ανάβει όταν το κουµπί απελευθέρωσης της πίσω ράβδου 
ευστάθειας είναι στην θέση OFF (κλειστό). 
 

 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 κίνησης στους 4 τροχούς  
Το φως αυτό ανάβει όταν ο επιλογέας µετάδοσης είναι στην θέση 4Η ή 4L. 
 

  Ενδεικτικό φως κεντρικού διακόπτη Cruise ( όπου υπάρχει) 
Το φως ανάβει όταν πατηθεί ο κεντρικός διακόπτης. Το φως σβήνει όταν ο 
κεντρικός διακόπτης πατηθεί πάλι. Όταν το ενδεικτικό φως κεντρικού 
διακόπτη Cruise ανάβει, το σύστηµα Cruise λειτουργεί κανονικά. 
 

  Ενδεικτικό φως διακόπτη ρύθµισης Cruise ( όπου υπάρχει) 
Το φως ανάβει όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου ελέγχεται από το σύστηµα 
Cruise Control. Εάν το φως αναβοσβήνει ενώ λειτουργεί η µηχανή, µπορεί να 
υποδηλώνει ότι το σύστηµα Cruise δεν λειτουργεί κανονικά. Ζητήστε από 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan να ελέγξει το σύστηµα. 
 

 Ενδεικτικό φως φλας / αλάρµ 
Το φως αυτό αναβοσβήνει όταν τίθεται σε λειτουργία ο διακόπτης των φλας ή 
των αλάρµ. 
 

 Ενδεικτικό φως θέσης αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων (αυτόµατα 
        µοντέλα µε 5 ταχύτητες) 
Όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ, το ενδεικτικό φως στο 
στροφόµετρο δείχνει την θέση του επιλογέα ταχυτήτων του αυτοµάτου 
σανζµάν. ∆είτε στο κεφάλαιο «Ξεκίνηµα και οδήγηση» το «Οδήγηση µε 
αυτόµατο σανζµάν (µοντέλα µε 5 ταχύτητες)». 
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Βοµβητές Υπενθύµισης 
 
Προειδοποίηση φθοράς στα τακάκια 
Τα τακάκια έχουν ηχητικές προειδοποιήσεις φθοράς. Όταν ένα τακάκι απαιτεί 
αντικατάσταση, θα κάνει έναν οξύ έντονο θόρυβο. Θα πρέπει να ελέγξετε τα 
φρένα το δυνατό συντοµότερο εάν ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος όταν 
κινείται το αυτοκίνητο ανεξάρτητα µε το εάν πατάτε το πεντάλ του φρένου ή 
όχι. 
 
Βοµβητής προειδοποίησης κλειδώµατος διαφορικού (DIFF-LOCK) 
(όπου υπάρχει) 
Ο βοµβητής ηχεί όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβαίνει τα 20 
χιλιόµετρα / ώρα µε το διαφορικό κλειδωµένο. 
 
Βοµβητής υπενθύµισης κλειδιών 
 
Τύπος Α 
Ο βοµβητής θα ηχήσει εάν ανοίξετε την πόρτα του οδηγού ενώ το κλειδί είναι 
στον διακόπτη της µηχανής. Βγάλτε το κλειδί και πάρτε το µαζί σας όταν 
αφήνετε το αυτοκίνητο. 
 
Τύπος Β (µοντέλα εξοπλισµένα µε super lock) 
Ο βοµβητής θα ηχήσει εάν κλειδώσετε την πόρτα του οδηγού ενώ αυτή είναι 
ανοιχτή και το κλειδί είναι στον διακόπτη της µηχανής (ο διακόπτης της 
µηχανής είναι στην θέση OFF). Βγάλτε το κλειδί και πάρτε το µαζί σας όταν 
αφήνετε το αυτοκίνητο. 
 
Βοµβητής υπενθύµισης φώτων 
Ο βοµβητής θα ηχήσει όταν ο διακόπτης των φώτων είναι αναµµένος και 
ανοίξετε την πόρτα του οδηγού (ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση 
OFF). Σβήνετε τον διακόπτη των φώτων όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο. 
 
Αντικλεπτικό σύστηµα Nissan (NATS) 
Το αντικλεπτικό σύστηµα της Nissan (NATS) δεν θα επιτρέψει στην µηχανή 
να πάρει µπροστά χωρίς την χρήση καταχωρηµένου κλειδιού NATS. 
 
Εάν χρησιµοποιείτε το καταχωρηµένο κλειδί NATS και η µηχανή δεν παίρνει 
µπροστά, µπορεί να υπάρχει παρεµβολή από άλλο κλειδί NATS, αυτόµατο 
µηχάνηµα πληρωµής διοδίων ή κάρτα αυτόµατης πληρωµής στο ίδιο µπρελόκ 
του κλειδιού. Ξαναβάλετε µπροστά την µηχανή ακολουθώντας την παρακάτω 
διαδικασία: 
1. Αφήστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ για περίπου 5 

δευτερόλεπτα. 
2. Γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση OFF ή LOCK και περιµένετε 

περίπου 5 δευτερόλεπτα. 
3. Επαναλάβετε πάλι τα βήµατα 1 και 2. 
4. Κρατήστε την µονάδα που πιθανώς προκάλεσε την παρεµβολή µακριά 

από το κλειδί NATS και ξαναβάλετε µπροστά την µηχανή. 
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Εάν ακολουθώντας την διαδικασία αυτή πάρει µπροστά η µηχανή, τότε η 
NISSAN σας συνιστά να τοποθετείται τα καταχωρηµένα κλειδιά NATS σε 
ξεχωριστά µπρελόκ προκειµένου να αποφύγετε τις παρεµβολές από άλλα 
συστήµατα. 
 

 
 
Ενδεικτικό φως ασφαλείας 
Το φως αναβοσβήνει όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση LOCK, 
OFF ή ACC. Η λειτουργία αυτή δείχνει ότι το σύστηµα ασφαλείας Nissan 
(NATS) µε το οποίο είναι εξοπλισµένο το αυτοκίνητο δουλεύει κανονικά. 
 
Εάν το σύστηµα ασφαλείας NATS δεν λειτουργεί κανονικά, τότε το φως θα 
παραµείνει αναµµένο όταν ο διακόπτης της µηχανής γυριστεί στην θέση ΟΝ. 
 
Εάν το φως παραµένει αναµµένο και / ή η µηχανή δεν παίρνει µπροστά, 
επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN όσο το 
δυνατόν συντοµότερα για έλεγχο του συστήµατος NATS. Παρακαλούµε 
να έχετε µαζί σας όλα τα κλειδιά του NATS που διαθέτετε όταν πάτε στο 
συνεργείο NISSAN για έλεγχο. 
 
∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού παρµπρίζ 
 

 
 
Ο υαλοκαθαριστήρας και το πλυστικό του παρµπρίζ λειτουργούν όταν ο 
διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ.  
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Σπρώξτε τον µοχλό προς τα κάτω για να λειτουργήσει ο καθαριστήρας. 
Τραβήξτε τον µοχλό προς το µέρος σας για να λειτουργήσει το πλυστικό. 
 
Η κατά διαστήµατα λειτουργία µπορεί να ρυθµιστεί από 4 έως 12 
δευτερόλεπτα γυρίζοντας το κουµπί (όπου υπάρχει). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό για περισσότερα από 30 
δευτερόλεπτα συνεχόµενα. 

• Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό όταν το ρεζερβουάρ του υγρού του 
πλυστικού είναι άδειο. 

 

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 ξεπαγώµατος του καλοριφέρ 
πριν το πλύνετε. 
 
∆ιακόπτης αφαίρεσης πάγου από το παρµπρίζ 
(όπου υπάρχει) 
 

 
Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη αφαίρεσης πάγου από το παρµπρίζ για να 
αφαιρέσετε τον πάγο από τον καθαριστήρα όταν ο καθαριστήρας παγώνει στο 
παρµπρίζ. 
 
Βάλτε µπροστά την µηχανή και πατήστε τον διακόπτη να ανάψει (θα ανάψει 
το ενδεικτικό φως). Πατήστε τον διακόπτη πάλι για να σβήσετε τον διακόπτη. 
 
Θα σβήσει αυτόµατα µετά από περίπου 15 λεπτά. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του παρµπρίζ, προσέξτε να µην 
γρατσουνίσετε ή κάνετε ζηµιά στις ηλεκτρικές αντιστάσιες. 
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∆ιακόπτης καθαριστικού προβολέων 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 
Το πλυστικό των προβολέων λειτουργεί  όταν ο διακόπτης των φώτων είναι 
στην θέση  ή  και ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ. 
 
Πατήστε τον διακόπτη για να λειτουργήσει το πλυστικό των προβολέων. 
Βεβαιωθείτε ότι το πλυστικό λειτουργεί κρατώντας τον διακόπτη καθαρισµού 
πατηµένο για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. 
 
Για την λειτουργία γεµίσµατος του ρεζερβουάρ δείτε το «Υγρό πλυστικού 
παρµπρίζ / πλυστικού προβολέων» στο κεφάλαιο «7. Κάντε το µόνος σας». 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό συνεχόµενα για περισσότερα 
από 30 δευτερόλεπτα. 

• Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό όταν το ρεζερβουάρ του υγρού 
του πλυστικού είναι άδειο. 

 
∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού πίσω παρµπρίζ  
 

 
Ο υαλοκαθαριστήρας και το πλυστικό του πίσω παρµπρίζ λειτουργούν όταν ο 
διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ.  
 
Γυρίστε τον διακόπτη προς τα δεξιά στην κατά διαστήµατα, χαµηλή ταχύτητα 
θέση  ή θέση «πλένει»  για να λειτουργήσει ο καθαριστήρας ή το πλυστικό. 
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Γυρίστε τον διακόπτη προς τα αριστερά στην θέση  ή θέση «πλένει» για να 
λειτουργήσει το πλυστικό. Στην συνέχεια θα λειτουργήσει και ο καθαριστήρας 
αρκετές φορές. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό για περισσότερα από 30 
δευτερόλεπτα συνεχόµενα. 

• Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό όταν το ρεζερβουάρ του υγρού του 
πλυστικού είναι άδειο. 

 

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 ξεπαγώµατος του καλοριφέρ 
πριν το πλύνετε. 
 
∆ιακόπτης αντιθαµβωτικού πίσω παρµπρίζ / εξωτερικών 
καθρεπτών (όπου υπάρχει) 
 

 
Για να ξεθαµπώσει το πίσω παρµπρίζ και οι εξωτερικοί καθρέπτες (όπου 
υπάρχει), βάλτε µπροστά την µηχανή και πατήστε τον διακόπτη του 
αντιθαµβωτικού για να ανάψει (θα ανάψει το ενδεικτικό φως). Πατήστε πάλι 
τον διακόπτη για να σβήσετε το αντιθαµβωτικό. 
 
Το αντιθαµβωτικό θα σβήσει αυτόµατα σε περίπου 15 λεπτά.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν καθαρίζετε το πίσω παρµπρίζ εσωτερικά προσέχετε να µην 
γραντζουνίσετε ή προκαλέσετε ζηµιά στις ηλεκτρικές αντιστάσεις. 
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∆ιακόπτης προβολέων, φώτων και φλας 
 

 
Φωτισµός 
 
Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση  : 
Θα ανάψουν τα  πλευρικά και τα πίσω φώτα πορείας, το φως της πινακίδας 
και τα φώτα του ταµπλό. 
 
Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση  : 
Θα παραµείνουν αναµµένα όλα τα άλλα φώτα, ενώ θα ανάψουν και οι 
προβολείς. 
 
Για να επιλέξετε την µεγάλη σκάλα, σπρώξτε τον µοχλό προς τα εµπρός. 
Τραβήξτε τον πίσω για να επιλέξετε την µεσαία σκάλα. 
 
Φωτεινό σήµα 
Τραβήξτε τον µοχλό προς το µέρος σας για να ανάψουν τα µεγάλα φώτα 
ακόµη και όταν ο διακόπτης των προβολέων είναι κλειστός. 
 
Φλας 
Μετακινήστε τον µοχλό προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να δείξετε δεξιά ή 
αριστερά. Όταν η στροφή έχει ολοκληρωθεί ο µοχλός επανέρχεται αυτόµατα. 
 
Σήµα αλλαγής λωρίδας 
Για να υποδείξετε την αλλαγή λωρίδας, µετακινείστε τον µοχλό πάνω ή κάτω 
για να διαλέξετε τα φλας που θέλετε να ανάψουν. 



 27 

Έλεγχος φωτισµού οργάνων 
 

 
Ο έλεγχος φωτισµού οργάνων λειτουργεί όταν ο διακόπτης φώτων είναι στην 
θέση ή . 
 
Γυρίστε τον διακόπτη για να ρυθµίσετε την φωτεινότητα των φώτων στο 
ταµπλό οργάνων. 
 
∆ιακόπτης ρύθµισης δέσµης προβολέων 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 
Η δέσµη των προβολέων µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε τον αριθµό των 
επιβατών και το βάρος του φορτίου. Ο διακόπτης αυτός χρησιµοποιείται για 
να ρυθµιστεί η δέσµη στο κατάλληλο επίπεδο. 
 
Ρυθµίστε τον διακόπτη βλέποντας τα παρακάτω παραδείγµατα. 
 
Μοντέλα Wagon 

Θέση 
διακόπτη 

Αριθµός 
επιβατών 
µπροστινών 
καθισµάτων 

Αριθµός επιβατών 
πίσω καθισµάτων 

Βάρος φορτίου 
στον χώρο 
αποσκευών 

0 1 ή 2 Χωρίς επιβάτες Χωρίς φορτίο 
1 2 3 ή 5 Χωρίς φορτίο 
2 2 3 Περίπου 395 κιλά 

5 Περίπου 190 κιλά 
3 1 Χωρίς επιβάτες Περίπου 590 κιλά 

Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ 
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Μοντέλα Hardtop 

Θέση 
διακόπτη 

Αριθµός 
επιβατών 
µπροστινών 
καθισµάτων 

Αριθµός επιβατών 
πίσω καθισµάτων 

Βάρος φορτίου 
στον χώρο 
αποσκευών 

0 1 ή 2 Χωρίς επιβάτες Χωρίς φορτίο 
1 2 3  Χωρίς φορτίο 
2 -- -- -- 
 

3 
2 3 Περίπου 285 κιλά 
1 Χωρίς επιβάτες Περίπου 535 κιλά 
-- Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ 

 
∆ιακόπτης φώτων οµίχλης  

 
ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ (όπου υπάρχει) 
Γυρίστε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση  ή  . 
Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση . Θα ανάψουν τα µπροστινά φώτα 
οµίχλης. Για να τα σβήσετε, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση OFF. 
 

 
ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ 
Τα πίσω φώτα οµίχλης θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν η 
ορατότητα είναι σοβαρά περιορισµένη (γενικά σε λιγότερα από 100 µέτρα). 
Γυρίστε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση  ή . 
 
Τύπος Α: 
Στα µοντέλα που έχουν και µπροστινά φώτα οµίχλης, γυρίστε τον διακόπτη 
στην θέση . Το πίσω φως οµίχλης θα ανάψει µαζί µε τα µπροστινά φώτα 
οµίχλης. 
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Όταν ο διακόπτης των προβολέων γυριστεί στην θέση OFF, ο διακόπτης των 
πίσω φώτων οµίχλης θα γυρίσει αυτόµατα στην θέση (µπροστινά φώτα 
οµίχλης). 
 
Τύπος Β: 
Στα µοντέλα χωρίς µπροστινά φώτα οµίχλης, γυρίστε τον διακόπτη των 
φώτων οµίχλης στην θέση . Το πίσω φως οµίχλης και το ενδεικτικό φως θα 
ανάψουν. 
 
Όταν ο διακόπτης των προβολέων γυριστεί στην θέση OFF, ο διακόπτης των 
πίσω φώτων οµίχλης θα γυρίσει κι αυτός αυτόµατα στην θέση OFF. 
 
∆ιακόπτης προειδοποιητικών φώτων κινδύνου (αλάρµ) 
 

 
Πιέστε τον διακόπτη για να προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς όταν 
πρόκειται να σταµατήσετε ή να παρκάρετε ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Θα αναβοσβήνουν όλα τα φλας. 
 
Κόρνα 
 

 
Για να ακουστεί η κόρνα, πιέστε το κεντρικό τµήµα του βολάν του τιµονιού. 
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∆ιακόπτης κλειδώµατος πίσω διαφορικού  
(όπου υπάρχει) 
 

 
Για να κλειδώσει το γρανάζι του πίσω διαφορικού, µειώστε την ταχύτητα του 
οχήµατος κάτω από τα 7 χιλιόµετρα / ώρα και γυρίστε τον διακόπτη 
κλειδώµατος πίσω διαφορικού στην θέση ΟΝ. Το ενδεικτικό φως κλειδώµατος 

πίσω διαφορικού  θα αναβοσβήσει και θα παραµείνει αναµµένο όταν 
κλειδώσει το πίσω διαφορικό. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Η µονάδα κλειδώµατος του πίσω διαφορικού λειτουργεί µόνο όταν η 
µηχανή λειτουργεί. 

• Η λειτουργία κλειδώµατος πίσω διαφορικού δεν λειτουργεί όταν ο 
διακόπτης κλειδώµατος πίσω διαφορικού γυριστεί στην θέση ΟΝ, στην 
κίνηση στους 2 τροχούς. 

 
Το κλείδωµα του πίσω διαφορικού είναι σχεδιασµένο να µεταφέρει την ισχύ 
της µηχανής ίσα στους αριστερούς και τους δεξιούς τροχούς. 
 
Εάν το όχηµά σας κολλήσει σε άµµο, χιόνι, λάσπη κλπ ή ένας από τους 
τροχούς δεν ακουµπάει στο έδαφος και το κλείδωµα του διαφορικού δεν είναι 
αναµµένο, η ισχύς της µηχανής µεταφέρεται στον ένα τροχό προκαλώντας την 
περιστροφή του, αφήνοντας ανεπαρκή πρόσφυση στον άλλο τροχό. Το 
κλείδωµα του πίσω διαφορικού επιτρέπει στον αριστερό και τον δεξιό τροχό 
να περιστρέφονται σαν ένα σύνολο, βοηθώντας το αυτοκίνητό σας να 
ελευθερωθεί. 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Χρησιµοποιήστε το κλείδωµα του πίσω διαφορικού µόνο σε 
περίπτωση ανάγκης, όταν δεν είναι δυνατό να απελευθερώσετε 
το κολληµένο όχηµα ακόµη και χρησιµοποιώντας την θέση 4L. 

• Μετά την χρήση του κλειδώµατος του πίσω διαφορικού ή στην 
διάρκεια της κανονικής οδήγησης, γυρίστε τον διακόπτη στην 
θέση off. Το ενδεικτικό φως θα σβήσει όταν το κλείδωµα του 
διαφορικού έχει ελευθερωθεί. 

• Όταν το κλείδωµα του πίσω διαφορικού είναι σε λειτουργία, η 
στροφή του αυτοκινήτου γίνεται δύσκολη και ιδιαίτερα σε υψηλές 
ταχύτητες είναι επικίνδυνη. 

• Σε κανονικούς δρόµους, ο προειδοποιητικός ήχος θα ακουστεί 
όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβαίνει τα 20 χιλιόµετρα / 



 31 

ώρα για να σας θυµίσει να µην αφήσετε το κλείδωµα διαφορικού 
στην θέση ΟΝ. 

• Όταν το κλείδωµα διαφορικού είναι στην θέση ΟΝ, αναβοσβήνει 
το προειδοποιητικό φως του συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος 
φρένων. Αυτό σηµαίνει ότι το αντι-µπλοκάρισµα µπορεί να µην 
λειτουργήσει πλήρως (µόνο το ABS). 

• Μην βάζετε σε λειτουργία το κλείδωµα του πίσω διαφορικού όταν 
το αυτοκίνητο στρίβει ή όταν ένας από τους πλευρικούς τροχούς 
περιστρέφεται. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να πάθουν 
ζηµιά τα εξαρτήµατα του συστήµατος µετάδοσης. 

• Αποφύγετε τις απότοµες εκκινήσεις όταν το κλείδωµα του πίσω 
διαφορικού είναι σε λειτουργία. Σε διαφορετική περίπτωση 
µπορεί να πάθουν ζηµιά τα εξαρτήµατα του συστήµατος 
µετάδοσης. 

• Τηρείτε τις παραπάνω προειδοποιήσεις. Σε διαφορετική 
περίπτωση µπορεί να υπάρξει απώλεια του ελέγχου του τιµονιού. 

 
∆ιακόπτης απελευθέρωσης πίσω ράβδου ευστάθειας 
(όπου υπάρχει) 
 

 
Για να ελευθερώσετε την  πίσω ράβδο ευστάθειας, πατήστε την θέση OFF του 
διακόπτη όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω από 20 χιλιόµετρα / 
ώρα. Το ενδεικτικό φως STABI OFF θα ανάψει. Όταν η πίσω ράβδος 
ευστάθειας απελευθερώνεται, το αυτοκίνητο µπορεί να κινηθεί πιο απαλά σε 
τραχείς δρόµους. 
 
Για να κρατήσετε την πίσω ράβδο ευστάθειας, πατήστε την θέση ΟΝ του 
διακόπτη. Το ενδεικτικό φως STABI OFF θα σβήσει µετά από περίπου 4 
δευτερόλεπτα. Για να βεβαιωθείτε ότι η πίσω ράβδος ευστάθειας έχει 
εµπλακεί κανονικά, γείρετε το αυτοκίνητο ελαφρά (κάνοντας στροφή κλπ). 
Όταν η πίσω ράβδος ευστάθειας κρατιέται, το αυτοκίνητο µπορεί να οδηγηθεί 
οµαλά σε στρωµένο δρόµο. 
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Θερµαινόµενο κάθισµα 
(όπου υπάρχει) 
 

 
Τα µπροστινά καθίσµατα θερµαίνονται από ενσωµατωµένο καλοριφέρ. Οι 
διακόπτες που βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα µπορούν να λειτουργήσουν 
ο καθένας ανεξάρτητα. 
 
1. Βάλτε µπροστά την µηχανή. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εάν το θερµαινόµενο κάθισµα λειτουργεί ενώ η µηχανή είναι σβηστή, 
µπορεί να αδειάσει η µπαταρία του αυτοκινήτου. 
 
2. Επιλέξτε τον βαθµό θερµοκρασίας 

- Για χαµηλή θερµοκρασία, πατήστε το άκρο , «χαµηλή» πλευρά του 
διακόπτη. 
- Για υψηλή θερµοκρασία, πατήστε το άκρο , «υψηλή» πλευρά του 
διακόπτη. 
Το ενδεικτικό φως στον διακόπτη θα ανάψει όταν επιλεγεί η θέση 
«χαµηλή» ή «υψηλή». 
Ο θερµαντήρας ελέγχεται από έναν θερµοστάτη που τον ανάβει και τον 
σβήνει αυτόµατα. Το ενδεικτικό φως παραµένει αναµµένο όση ώρα είναι 
αναµµένος ο διακόπτης. 
 

3. Όταν το εσωτερικό του αυτοκινήτου ζεσταθεί ή πριν βγείτε από το 
αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον διακόπτη (θέση OFF, 
κεντρική θέση). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην χρησιµοποιείτε την θέρµανση του καθίσµατος για πολύ ώρα ή 
όταν κανείς δεν χρησιµοποιεί το κάθισµα. 

• Μην βάζετε επάνω στο κάθισµα οτιδήποτε µπορεί να µονώνει την 
θερµότητα, όπως κουβέρτα, ταπετσαρία, κάλυµµα κλπ, γιατί το 
κάθισµα µπορεί να υπερθερµανθεί. 

• Μην τοποθετείτε σκληρά ή βαριά αντικείµενα πάνω στο κάθισµα και 
µην το τρυπάτε µε καρφίτσες ή παρόµοια αντικείµενα. Μπορεί να 
προκληθεί ζηµιά στον θερµαντήρα. 
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• Εάν χυθεί οποιοδήποτε υγρό πάνω στο κάθισµα θα πρέπει να το 
σκουπίσετε αµέσως µε στεγνό πανί. 

• Όταν καθαρίζετε το κάθισµα µην χρησιµοποιείτε ποτέ βενζίνη, 
οινόπνευµα ή παρόµοια πτητικά προϊόντα. 

• Εάν βρεθεί οποιαδήποτε ανωµαλία ή το θερµαινόµενο κάθισµα δεν 
λειτουργεί, σβήστε τον διακόπτη και αποτανθείτε σε 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN για έλεγχο.  

 
Αναπτήρας και τασάκια 
 

 
Ο αναπτήρας λειτουργεί µόνο όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση 
Acc ή ΟΝ. 
 
Πιέστε τον αναπτήρα τελείως µέσα. Όταν ο αναπτήρας έχει ζεσταθεί, θα 
πεταχτεί προς τα έξω αυτόµατα. 
 
Μετά την χρήση, βάλτε τον αναπτήρα στην αρχική του θέση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Για να µην αποσπάται η προσοχή σας από την οδήγηση, µην 
χρησιµοποιείτε τον αναπτήρα ενώ οδηγείτε. 
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Παροχή Ενέργειας (όπου υπάρχει)  

 
Η παροχή ενέργειας δίνει ρεύµα σε ηλεκτρικά αξεσουάρ όπως κινητά 
τηλέφωνα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Χρησιµοποιήστε µε προσοχή καθώς η παροχή και το φις µπορεί να 
είναι ζεστά κατά την διάρκεια ή αµέσως µετά την χρήση. 

• Αυτή η πρίζα δεν είναι σχεδιασµένη για χρήση µε το στοιχείο του 
αναπτήρα. 

• Μην την χρησιµοποιείτε µε αξεσουάρ που υπερβαίνουν τα 12 Βολτ, 
120 Βατ (10 Αµπέρ). Μην χρησιµοποιείτε πολύπριζα ή περισσότερα 
από ένα ηλεκτρικά αξεσουάρ. 

• Χρησιµοποιείτε την πρίζα όταν δουλεύει η µηχανή (µην την 
χρησιµοποιείται για πολύ ώρα µε την µηχανή σβηστή ή να δουλεύει 
στο ρελαντί). 

 

 
 
• Αποφύγετε την χρήση της όταν λειτουργεί το air conditioner, οι 
προβολείς ή το αντιθαµβωτικό του πίσω παρµπρίζ. 

• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της είναι κλειστό όταν δεν την 
χρησιµοποιείτε. Μην αφήνετε το νερό να έρθει σε επαφή µε την 
πρίζα. 

• Πριν τοποθετήσετε ή βγάλετε το φις, βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον 
διακόπτη λειτουργίας της ηλεκτρικής συσκευής που 
χρησιµοποιήσατε ή έχετε σβήσει τον διακόπτη λειτουργίας των 
αξεσουάρ του αυτοκινήτου. 

• Σπρώξτε το φις τελείως µέσα. Εάν δεν γίνεται σωστή επαφή, µπορεί 
να υπερθερµανθεί το φις ή να καεί η αντίστοιχη ασφάλεια. 
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Θήκη γυαλικών (όπου υπάρχει) 
 

 
Η θήκη γυαλιών µπορεί να ανοίξει πατώντας το κουµπί. 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Η θήκη των γυαλιών δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται όταν οδηγείτε, 
για να µην αποσπάται η προσοχή σας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Μην την χρησιµοποιείτε για οτιδήποτε άλλο εκτός από γυαλιά. 
• Μην αφήνετε τα γυαλιά µέσα στην θήκη όταν παρκάρετε στον 
ήλιο. Η ζέστη µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στα γυαλιά. 

 
Θέσεις συγκράτησης ποτηριών  
 

 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Η θήκη συγκράτησης ποτηριών δεν πρέπει να χρησιµοποιείται όταν 
οδηγείτε για να µην αποσπάται η προσοχή σας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αποφύγετε τις απότοµες εκκινήσεις και τα απότοµα φρεναρίσµατα όταν 
χρησιµοποιείται την θέση συγκράτησης ποτηριού για να µην χυθούν τα 
ποτά. Εάν το υγρό είναι ζεστό, µπορεί να κάψει εσάς ή τον συνεπιβάτη 
σας. 
 



 36 

Όταν βγάζετε ή βάζετε την πρόσθετη θήκη συγκράτησης ποτηριών, προσέξτε 
να µην γρατσουνίσετε το κουτί της κονσόλας (όπου υπάρχει). 
 

   
 
 
 
Αποθήκευση 
 

 
 
Μην τοποθετείτε πολύτιµα αντικείµενα στον χώρο αποθήκευσης. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Το κουτί της κονσόλας και το ντουλαπάκι δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται όταν οδηγείτε για να µην αποσπάται η 
προσοχή σας. 

• Κρατήστε το κάλυµµα του κουτιού της κονσόλας και από το 
ντουλαπάκι κλειστά όταν οδηγείτε για να αποφύγετε τραυµατισµό 
σε περίπτωση απότοµου φρεναρίσµατος ή ατυχήµατος. 
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Χειροκίνητα Παράθυρα 
 

 
Τα πλευρικά παράθυρα µπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν, γυρίζοντας την 
λαβή σε κάθε πόρτα. 
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Ηλεκτρικά Παράθυρα 
(όπου υπάρχουν) 
 

 
 
Τα ηλεκτρικά παράθυρα λειτουργούν µόνο όταν ο διακόπτης της µηχανής 
είναι στην θέση ΟΝ. 
 
Για να ανοίξετε το παράθυρο πιέστε τον διακόπτη και κρατήστε τον κάτω. Για 
να κλείσετε το παράθυρο ανασηκώστε τον διακόπτη και κρατήστε τον πάνω.  
 
Ο κεντρικός διακόπτης (διακόπτες οδηγού) θα ανοίξει ή θα κλείσει όλα τα 
παράθυρα. 
 
Κλείδωµα παραθύρων συνεπιβατών 
Όταν πατήσετε µέσα το κουµπί κλειδώµατος τα παράθυρα των επιβατών δεν 
µπορούν να κλείσουν ή να ανοίξουν. Πατήστε το κουµπί πάλι για να 
ακυρώσετε την εντολή κλειδώµατος. 
 

 
 
 
Ο διακόπτης των επιβατών θα ανοίξει ή θα κλείσει µόνο το αντίστοιχο 
παράθυρο. Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το παράθυρο, κρατήστε τον 
διακόπτη κάτω ή πάνω. 
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! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το κλειδί από τον διακόπτη της µηχανής 
όταν αφήνετε παιδιά µόνα τους µέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί κατά 
λάθος να ενεργοποιήσουν τους διακόπτες. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν τα χέρια τους κλπ µέσα στο 
αυτοκίνητο πριν κλείσετε τα παράθυρα είτε από τον κεντρικό 
διακόπτη του οδηγού ή από τους διακόπτες των επιβατών. 

• Συνιστάται να δώσετε οδηγίες σε όλους τους επιβάτες σχετικά µε την 
ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών παραθύρων, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στην ασφάλεια και την επιτήρηση των παιδιών. 

 

 
 
Αυτόµατη λειτουργία 
Για να ανοίξετε / κλείσετε τελείως το παράθυρο, πατήστε τελείως κάτω / 
τραβήξτε τελείως επάνω τον διακόπτη και αφήστε τον. Το παράθυρο θα 
ανοίξει / κλείσει εντελώς, δεν χρειάζεται να κρατάτε τον διακόπτη. Για να 
σταµατήσετε το παράθυρο στην διάρκεια της διαδροµής του καθώς ανοίγει / 
κλείνει, πατήστε απλώς τον διακόπτη ελαφρά προς την αντίθετη κατεύθυνση 
της κίνησης του παραθύρου. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Βεβαιωθείτε ότι κανένας επιβάτης δεν παρεµποδίζει το άνοιγµα ή 
κλείσιµο του παραθύρου του οδηγού όταν το κλείνετε µε τον αυτόµατο 
διακόπτη. 
 
Λειτουργία αυτόµατης αναστροφής (για το παράθυρο του οδηγού) 
Σε περίπτωση που η µονάδα ελέγχου ανιχνεύσει οποιοδήποτε αντικείµενο να 
έχει πιαστεί στο παράθυρο του οδηγού καθώς αυτό κινείται προς τα επάνω, 
τότε το παράθυρο θα χαµηλώσει αµέσως στο ποσοστό που επιβάλλεται. 
 
Η λειτουργία αυτόµατης αναστροφής ενεργοποιείται όταν κλείνετε το 
παράθυρο του οδηγού µε την αυτόµατη λειτουργία και ο διακόπτης της 
µηχανής είναι στην θέση ΟΝ. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ανάλογα µε το περιβάλλον ή τις συνθήκες οδήγησης, η λειτουργία 
αυτόµατης αναστροφής µπορεί να ενεργοποιηθεί όταν εφαρµοστεί στο 
παράθυρο του οδηγού µία πίεση ή ένα φορτίο όµοιο µε εκείνο του ξένου 
υλικού όταν σφίγγεται στο τζάµι. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Υπάρχουν κάποιες περιοχές αµέσως πριν την τελείως κλειστή θέση 
όπου δεν µπορεί να διαγνωστεί το σφίξιµο. Προσέχετε να µην πιάσετε 
τα δάχτυλά σας. 
 
Ηλιοροφή 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν τα χέρια τους κλπ µέσα στο 
αυτοκίνητο και µακριά από το άνοιγµα της ηλιοροφής όταν αυτή 
κλείνει. 

• Μην στέκετε ή εκθέτετε οποιοδήποτε τµήµα του σώµατός σας από το 
άνοιγµα της ηλιοροφής όταν οδηγείτε. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κλειδί από τον διακόπτη της 
µηχανής όταν αφήνετε παιδιά µόνα τους µέσα στο αυτοκίνητο. 
Μπορεί να ενεργοποιήσουν τους διακόπτες κατά λάθος. 

 
Η ηλιοροφή θα λειτουργήσει µόνο όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην 
θέση ΟΝ. 
 
Άνοιγµα /  κλείσιµο της ηλιοροφής: 
Για να ανοίξετε την οροφή, πιέστε το µέρος του διακόπτη µε το σύµβολο . 
Για να κλείσετε την οροφή, πιέστε το µέρος του διακόπτη µε το σύµβολο . 
 
Ανύψωση της ηλιοροφής: 
Μπορείτε να ανυψώσετε την ηλιοροφή µόνο όταν είναι τελείως κλειστή. Για να 
την ανυψώσετε πατήστε το µέρος του διακόπτη µε το σύµβολο . Για να την 
κατεβάσετε (κλείσετε) πατήστε το µέρος του διακόπτη µε το σύµβολο . 
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Σκιάδιο 
Ανοίξτε ή κλείστε το σκιάδιο της ηλιοροφής σύροντάς το µπροστά ή πίσω µε 
το χέρι. 
 
Το σκιάδιο θα ανοίξει αυτόµατα όταν ανοίξει η ηλιοροφή. Ωστόσο θα πρέπει 
να το κλείσετε µε το χέρι. 
 

 
 
Εάν η ηλιοροφή δεν κλείνει 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Σβήστε τον διακόπτη της µηχανής και γυρίστε τον στην θέση OFF. 
 
1. Αφαιρέστε την µονάδα της ηλιοροφής. Το άκρο του άξονα του µοτέρ της 

ηλιοροφής θα είναι ορατό.  
 



 42 

2. Πάρτε την περιστρεφόµενη λαβή που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη  και 
γυρίστε τον άξονα αριστερά για να κλείσετε την ηλιοροφή. 
 
Εάν η ηλιοροφή δεν κατεβαίνει, γυρίστε τον άξονα δεξιά για να κατεβάσετε 
την ηλιοροφή. 

 
Ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN να ελέγξει και να 
επισκευάσει το σύστηµα της ηλιοροφής. 
 
Ψηφιακό Ρολόι 
 

 
 
Το ψηφιακό ρολόι δείχνει την ώρα και τα λεπτά.  Όταν ο διακόπτης της 
µηχανής είναι στην θέση ΟΝ, η ένδειξη του ρολογιού ανάβει. 
 
Ρύθµιση της ώρας 
Γυρίζοντας το κουµπί ρύθµισης αριστερά αυξάνονται οι ώρες. 
 
Γυρίζοντας το κουµπί ρύθµισης δεξιά αυξάνονται τα λεπτά. 
 
Όταν αποσυνδεθεί η µπαταρία, το ρολόι θα αρχίσει να λειτουργεί από την 
ώρα 1:00. Ρυθµίστε την ένδειξη της ώρας. 
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Εσωτερικό φώς 
 

 
Το εσωτερικό φως έχει έναν διακόπτη τριών θέσεων. 
 
Όταν ο διακόπτης είναι στο κέντρο, θέση «Ο», το φως θα ανάψει όταν ανοίξει 
κάποια πόρτα. 
 
Χρονοδιακόπτης για το εσωτερικό φως 
Το εσωτερικό φως οροφής θα παραµείνει αναµµένο για περίπου 15 
δευτερόλεπτα όταν: 
• Βγει το κλειδί από τον διακόπτη της µηχανής ενώ η πόρτα του οδηγού 

είναι κλειστή. 
• Ξεκλειδώσετε την πόρτα του οδηγού ενώ το κλειδί έχει βγει από τον 

διακόπτη της µηχανής. 
• Βγάλετε το κλειδί από τον διακόπτη της µηχανής ενώ η πόρτα του οδηγού 

ανοίξει και µετά κλείσει. 
 
Ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται και το εσωτερικό φως οροφής θα σβήσει όταν: 
 
• Κλειδώσετε την πόρτα του οδηγού. 
• Γυρίσετε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην αφήνετε το εσωτερικό φως αναµµένο για πολύ ώρα όταν η µηχανή 
είναι σβηστή γιατί µπορεί να ξεφορτιστεί η µπαταρία. 
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Φως Σποτ 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην το χρησιµοποιείται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µε σβηστή 
µηχανή. 
 
Φως καθρέπτη σκιαδίου 
(όπου υπάρχει) 
 

    
 
Το φως (όπου υπάρχει) στον καθρέπτη του σκιαδίου, θα ανάψει όταν το 
κάλυµµα του καθρέπτη ανοίξει. 
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Κλειδιά 
 

 
 
Το κλειδί µπαίνει τελείως µέσα µόνο στην κλειδαριά του τιµονιού. Είναι 
φυσιολογικό να µην µπαίνει το κλειδί τελείως µέσα στις κλειδαριές των 
πορτών και του πορτµπαγκάζ. 
 
Γράψτε στην σελίδα «Πληροφορίες ασφαλείας» στο τέλος αυτού του βιβλίου 
τον αριθµό του κλειδιού που υπάρχει στο ταµπελάκι του κλειδιού και κρατήστε 
τον σε ασφαλές µέρος, όχι µέσα στο αυτοκίνητο. Εάν χάσετε τα κλειδιά σας, 
αποτανθείτε στην Γενική Αντιπροσωπεία της NISSAN για να σας κόψει άλλα, 
δίνοντας τον αριθµό του κλειδιού. 
 
Μπορείτε να βάλετε µπροστά το αυτοκίνητό σας µόνο µε το κλειδί του NATS. 
Όταν χρειάζεστε επιπλέον κλειδί είναι απαραίτητος ο αριθµός κλειδιού. Στο 
αυτοκίνητο µπορούν να χρησιµοποιηθούν έως πέντε κλειδιά. 
 

 
 
Το νέο κλειδί πρέπει να καταχωρηθεί σε όλα τα εξαρτήµατα του συστήµατος 
NATS (αντικλεπτικό σύστηµα NISSAN) του αυτοκινήτου σας από το 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN έχοντας µαζί σας όλα τα 
κλειδιά του αυτοκινήτου. 
 
Ο λόγος για τα πιο πάνω είναι ότι η διαδικασία καταχώρησης θα σβήσει την 
µνήµη όλων των εξαρτηµάτων του συστήµατος NATS. 
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Κλειδαριές πορτών 
 

 
 
Κλείδωµα των µπροστινών πορτών µε κλειδί ή τηλεχειριστήριο 
 
Για να κλειδώσετε την πόρτα, γυρίστε το κλειδί της µπροστινής πόρτας προς 
το µπροστινό µέρος του αυτοκινήτου. Για να ξεκλειδώσετε, γυρίστε το προς το 
πίσω µέρος του αυτοκινήτου. 
 
Κλειδώνοντας την πόρτα του οδηγού ή του συνοδηγού µε το κλειδί ή το 
τηλεχειριστήριο, θα κλειδώσουν όλες οι πόρτες και θα ενεργοποιηθεί το 
σύστηµα super lock. Αυτό σηµαίνει ότι καµία από τις πόρτες δεν µπορεί να 
λειτουργήσει από το εσωτερικό για να αποφευχθεί η κλοπή. Το σύστηµα θα 
απελευθερωθεί όταν µία από τις µπροστινές πόρτες ξεκλειδώσει µε το κλειδί ή 
το τηλεχειριστήριο. 
 
Βεβαιωθείτε ότι γυρίζετε το κλειδί τελείως δεξιά ή αριστερά όταν 
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το σύστηµα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Ποτέ µην κλειδώνετε τις πόρτες από έξω µε το κλειδί ή το 
τηλεχειριστήριο όταν υπάρχουν επιβάτες µέσα στο αυτοκίνητο. 
Εάν το κάνετε, θα παγιδεύσετε τους επιβάτες καθώς το σύστηµα 
super lock δεν επιτρέπει το άνοιγµα των πορτών από µέσα. 

• Επίσης, σηµειώστε ότι το σύστηµα super lock θα ενεργοποιηθεί 
εάν γυρίσετε το κλειδί στην πόρτα στην θέση κλειδώµατος (προς 
το εµπρός µέρος του αυτοκινήτου) ή πατήσετε το κουµπί 
κλειδώµατος του ενσωµατωµένου τηλεχειριστηρίου, ενώ η πόρτα 
είναι ανοικτή και στην συνέχεια την κλείσετε όταν µπείτε µέσα στο 
αυτοκίνητο. Εάν παρουσιαστεί αυτό το πρόβληµα, µπορείτε να 
απελευθερώσετε το σύστηµα super lock και να ανοίξετε τις 
πόρτες µερικώς από το εσωτερικό, βάζοντας το κλειδί στον 
διακόπτη της µηχανής και γυρίζοντάς το στην θέση ΟΝ. 
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Κλείδωµα µε την εσωτερική ασφάλεια 
 
Πόρτα οδηγού 
Για να κλειδώσετε όλες τις πόρτες από έξω ταυτόχρονα, χωρίς να 
χρησιµοποιήσετε κλειδί ή το τηλεχειριστήριο, µετακινήστε την εσωτερική 
ασφάλεια της πόρτας του οδηγού στην θέση κλειδώµατος και µετά κλείστε την 
πόρτα. Με την µέθοδο αυτή θα κλειδώσουν οι πόρτες αλλά, δεν θα 
ενεργοποιηθεί το σύστηµα super lock. 
 
Όταν κλειδώνετε τις πόρτες µε αυτόν τον τρόπο, προσέξτε να  µην 
αφήσετε το κλειδί µέσα στο αυτοκίνητο. Η εσωτερική ασφάλεια της 
πόρτας δεν µπορεί να µετακινηθεί στην θέση κλειδώµατος όταν 
οποιαδήποτε από τις πόρτες είναι ανοικτή ή το κλειδί είναι στον 
διακόπτη της µηχανής. 
 
Άλλες πόρτες 
Για να κλειδώσετε τις άλλες πόρτες από έξω χωρίς να χρησιµοποιήσετε το 
κλειδί ή το τηλεχειριστήριο, µετακινήστε την εσωτερική ασφάλεια στην θέση 
κλειδώµατος και στην συνέχεια κλείστε την πόρτα. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Ελέγχετε πάντοτε εάν πλησιάζει άλλο αυτοκίνητο πριν ανοίξετε την 

πόρτα. 
• Μην αφήνετε ποτέ παιδιά µόνα τους µέσα στο αυτοκίνητο και να 

βεβαιώνεστε πάντα ότι έχετε τα κλειδιά µαζί σας. Εάν παρουσιαστεί 
κάποια ανάγκη, θα είναι δύσκολο να τα βοηθήσετε. 

 
Νεκρή µπαταρία 
Οι µπροστινές πόρτες του αυτοκινήτου µπορούν να ξεκλειδώσουν µε το κλειδί 
ακόµη και όταν η µπαταρία του αυτοκινήτου είναι νεκρή. Μόλις φορτίσετε ή 
αντικαταστήσετε την µπαταρία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστηµα: 

• Βάζοντας το κλειδί στον διακόπτη της µηχανής και γυρίζοντας το στην 
θέση ΟΝ. 

• Ξεκλειδώνοντας την πόρτα από έξω µε το κλειδί ή το τηλεχειριστήριο. 
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Καταστάσεις ανάγκης 
Εάν το σύστηµα super lock ενεργοποιηθεί λόγω ατυχήµατος ή κάτω από 
άλλες απροσδόκητες καταστάσεις ενώ είστε µέσα στο αυτοκίνητο: 

• Βάλτε το κλειδί στον διακόπτη της µηχανής και γυρίστε το στην θέση 
ΟΝ. Το σύστηµα super lock θα ελευθερωθεί και όλες οι πόρτες θα 
ξεκλειδώσουν. Στην συνέχεια µπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. 

• Ανοίξτε ή σπάστε το παράθυρο της πόρτας της πλευράς του οδηγού ή 
του συνοδηγού, βάλτε το κλειδί στην κλειδαριά και γυρίστε το στην 
θέση ξεκλειδώµατος. Μετά από αυτό θα µπορείτε να ανοίξετε την 
πόρτα. 

• Βγάλτε το κλειδί από τον διακόπτη της µηχανής και ξεκλειδώστε την 
πόρτα χρησιµοποιώντας το ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο (όπου 
υπάρχει). 

 

 
 
Κλείδωµα µε τον ηλεκτρικό διακόπτη κλειδώµατος πορτών  
(όπου υπάρχει) 
 
Χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρικό διακόπτη κλειδώµατος πορτών θα 
κλειδώσουν ή θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες. Ωστόσο, όταν το σύστηµα 
super lock έχει ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατό να κλειδώσετε ή να 
ξεκλειδώσετε τις πόρτες µε τον ηλεκτρικό διακόπτη κλειδώµατος πορτών. 
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Κλείδωµα παιδικής ασφάλειας πίσω πόρτας 
 
Η παιδική κλειδαριά ασφαλείας αποτρέπει το κατά λάθος άνοιγµα της πόρτας, 
ιδιαίτερα όταν µέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν µικρά παιδιά. 
 
Όταν ο µοχλός είναι στην θέση κλειδώµατος, η πίσω πόρτα µπορεί να 
ανοιχτεί µόνο από έξω. 
 
 
Ενσωµατωµένο στο κλειδί χειριστήριο / σύστηµα 
κλειδώµατος πορτών µε τηλεχειριστήριο (όπου υπάρχει) 
 

 
Όλες οι πόρτες µπορούν να κλειδωθούν / ξεκλειδωθούν από έξω πατώντας το 
κουµπί κλειδώµατος  / ξεκλειδώµατος (LOCK / UNLOCK) του 
ενσωµατωµένου στο κλειδί τηλεχειριστηρίου. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Να χρησιµοποιείτε το κουµπί κλειδώµατος του ενσωµατωµένου 
τηλεχειριστηρίου µόνο όταν έχετε ξεκάθαρη οπτική επαφή µε το 
αυτοκίνητο. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε να παγιδεύσετε κάποιον 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου µε την ενεργοποίηση του συστήµατος 
super lock. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ποτέ µην κλειδώνετε το αυτοκίνητο µε το ενσωµατωµένο στο κλειδί 
τηλεχειριστήριο όταν υπάρχουν επιβάτες µέσα σε αυτό. Εάν το κάνετε 
θα παγιδεύσετε του επιβάτες µέσα στο όχηµα καθώς το σύστηµα super 
lock δεν επιτρέπει στις πόρτες να ανοίξουν από το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου. 
 
Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε αντικλεπτικό σύστηµα NISSAN 
NATS, ταυτόχρονα µε την ενεργοποίηση του συστήµατος κλειδώµατος µε 
τηλεχειριστήριο θα ενεργοποιηθεί και το αντικλεπτικό σύστηµα. 
 
Κλείδωµα πορτών 
 
1. Βγάλτε το κλειδί από τον διακόπτη της µηχανής. 
2. Κλείστε όλες τις πόρτες. 
3. Πατήστε το κουµπί LOCK (κλείδωµα) στο τηλεχειριστήριο. 

• Τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν µία φορά. 
• Όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν όταν το κουµπί του κλειδώµατος στο 
ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο πατηθεί, ακόµη και εάν το κλειδί είναι 
στον διακόπτη της µηχανής. Ωστόσο, το σύστηµα super lock δεν 
ενεργοποιείται. 
 
Όταν το κουµπί LOCK πατηθεί και όλες οι πόρτες είναι κλειδωµένες, τα αλάρµ 
θα αναβοσβήσουν µία φορά για να σας υπενθυµίσουν ότι οι πόρτες είναι ήδη 
κλειδωµένες. 
 
Ξεκλείδωµα πορτών 
 
1. Πατήστε το κουµπί UNLOCK (ξεκλείδωµα) στο τηλεχειριστήριο µία φορά. 
 
• Θα ξεκλειδώσει µόνο η πόρτα του οδηγού. 
• Τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν δύο φορές. 
 
2. Πατήστε το κουµπί UNLOCK στο τηλεχειριστήριο πάλι µέσα σε 5 

δευτερόλεπτα. 
 
• Θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες. 
• Τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν δύο φορές. 
 
 



 52 

 
 
Αντικατάσταση µπαταρίας τηλεχειριστηρίου 
Για να αντικαταστήσετε την µπαταρία στο κάλυµµα του κλειδιού µε 
ενσωµατωµένο χειριστήριο, ανοίξτε το κάλυµµα προσεκτικά, ακολουθώντας 
την σειρά που φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα. 
 
1. Αφαιρέστε την παλιά µπαταρία. 
2. Τοποθετήστε την καινούργια µπαταρία και κλείστε προσεκτικά την θήκη. 

 
Συνιστώµενη µπαταρία: Sanyo CR2025 ή αντίστοιχη 

 
Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος (+) έχει όψη στο κάτω µέρος της θήκης. 
 
Παρακαλούµε, για περισσότερες πληροφορίες αποτανθείτε στο 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Προσέξτε να µην ακουµπήσετε κάποια πλακέτα κυκλώµατος και τους 

πόλους της µπαταρίας. 
• Μία µπαταρία που δεν πετιέται σωστά µπορεί να βλάψει το 

περιβάλλον. Συµβουλευθείτε τους τοπικούς κανονισµούς για την 
απενεργοποίηση των παλιών µπαταριών. 

• Το τηλεχειριστήριο είναι αδιάβροχο ωστόσο, εάν βραχεί σκουπίστε 
το αµέσως έως ότου στεγνώσει τελείως. 

• Όταν αλλάζετε µπαταρία, µην αφήνετε σκόνη ή λάδι να µπει µέσα 
στο τηλεχειριστήριο. 

 

 
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. 
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Άνοιγµα καπό 
 

 
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 τα πάνω µε τα 
δάχτυλά σας και σηκώστε το καπό. 

3. Όταν κλείνετε το καπό, χαµηλώστε το και βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει 
στην θέση του. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Για να αποφύγετε το άνοιγµα του καπό ενώ οδηγείτε, να βεβαιώνεστε 
πάντα ότι έχει κλείσει και κλειδώσει καλά πριν ξεκινήσετε. Το 
αυτοκίνητο θα πρέπει να οδηγείται µόνον όταν το καπό είναι καλά 
κλεισµένο. 
 
Κλειδαριές πίσω πορτών 
 

          
 
Άνοιγµα και κλείδωµα πίσω πορτών µε κλειδί 

1. Γυρίστε το κλειδί προς τα αριστερά για να ξεκλειδώσετε. 
2. Τραβήξτε την χειρολαβή για να ανοίξετε την πίσω πόρτα. 
3. Για να κλειδώσετε την πίσω πόρτα, γυρίστε το κλειδί δεξιά. 

 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην οδηγείτε µε την πίσω πόρτα ανοιχτή γιατί έτσι θα µπουν τα 
καυσαέρια της εξάτµισης µέσα στον χώρο του αυτοκινήτου. 
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Κλειδαριά τάπας ρεζερβουάρ καυσίµου 
 

 
 
Μοχλός ανοίγµατος 
Για να ανοίξετε το κάλυµµα του στοµίου γεµίσµατος του ρεζερβουάρ του 
καυσίµου, τραβήξτε τον µοχλό επάνω. Για να κλειδώσετε κλείστε το κάλυµµα 
καλά. 
 

 
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίµου 
Η τάπα του καυσίµου είναι βιδωτή µε καστάνια. Σφίξτε την τάπα προς τα δεξιά 
έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό κροτάλισµα. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Το καύσιµο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και κάτω από ειδικές συνθήκες 

ιδιαίτερα εκρηκτικό. Όταν βάζετε καύσιµο, σβήνετε πάντα την 
µηχανή, µην καπνίζετε και µην επιτρέπετε σε γυµνή φλόγα ή 
σπινθήρες να πλησιάσουν το αυτοκίνητο. 

• Το καύσιµο µπορεί να είναι υπό πίεση. Για να αποφύγετε την 
εκτόξευση του καυσίµου και τον πιθανό τραυµατισµό σας, αφαιρείτε 
την τάπα αργά. 

• Όταν αντικαθιστάτε την τάπα του καυσίµου να χρησιµοποιείτε µόνο 
γνήσια τάπα NISSAN. Η γνήσια τάπα NISSAN έχει ενσωµατωµένη 
βαλβίδα ασφαλείας, απαραίτητη για την σωστή λειτουργία τόσο του 
συστήµατος καυσίµου όσο και του συστήµατος ελέγχου καυσαερίων. 
Η χρήση λάθος τάπας µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρή 
δυσλειτουργία και πιθανό τραυµατισµό. 

• Εάν χυθεί καύσιµο πάνω στο αµάξωµα του αυτοκινήτου, ξεπλύντε το 
µε νερό για να αποφύγετε ζηµιά στο χρώµα. 
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Για όσο βάζετε καύσιµο, τοποθετήστε την τάπα στην θέση συγκράτησης. 
 
Καθίσµατα 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Μην ρυθµίζετε το κάθισµα του οδηγού ενώ οδηγείτε. Το κάθισµα 

µπορεί να µετακινηθεί απότοµα και να χάσετε τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου. 

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

• Η πλάτη του καθίσµατος δεν θα πρέπει να είναι γερµένη 
περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την άνεσή σας. Οι ζώνες 
ασφαλείας είναι πιο αποτελεσµατικές όταν ο επιβάτης κάθεται καλά 
πίσω και σε όρθια θέση στο κάθισµα. Εάν η πλάτη του καθίσµατος 
έχει γείρει, αυξάνεται ο κίνδυνος να γλιστρήσετε κάτω από την ζώνη 
µέσης και να τραυµατιστείτε. 

 

 
Ρύθµιση µπροστινών καθισµάτων µε το χέρι 
Μπροστά και πίσω 
Τραβήξτε τον µοχλό επάνω ενώ σύρετε το κάθισµα προς τα εµπρός ή προς 
τα πίσω στην θέση που θέλετε. Αφήστε το µοχλό για να κλειδώσει το κάθισµα 
στην θέση που επιλέξατε. 
Ανάκληση 
Τραβήξτε τον µοχλό επάνω και γείρετε πίσω έως ότου φτάσετε στην 
επιθυµητή γωνία κλίσης. Για να επαναφέρετε την πλάτη του καθίσµατος 
µπροστά, τραβήξτε τον µοχλό και µετακινήστε το σώµα σας προς τα εµπρός. 
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Ανασήκωµα βάσης καθίσµατος (κάθισµα οδηγού) 
Γυρίστε το κουµπί για να ρυθµίσετε την γωνία και το ύψος της βάσης του 
καθίσµατος στην θέση που θέλετε. 
 

 
 
Ηλεκτρική ρύθµιση µπροστινών καθισµάτων (όπου υπάρχει) 
Χρήσιµες συµβουλές 

• Το µοτέρ του καθίσµατος έχει ένα κύκλωµα προστασίας αυτόµατης 
επαναφοράς σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Εάν το µοτέρ σταµατήσει 
κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, περιµένετε 30 δευτερόλεπτα και 
στην συνέχεια ενεργοποιήστε πάλι τον διακόπτη. 

• Μην ενεργοποιείτε τον διακόπτη ηλεκτρικής υποστήριξης του 
καθίσµατος για πολύ ώρα µε σβηστή την µηχανή. Μπορεί να αδειάσει 
η µπαταρία του αυτοκινήτου. 

 
Μπροστά και πίσω 
Μετακινώντας τον µοχλό µπροστά ή πίσω θα σύρετε το κάθισµα προς τα 
εµπρός ή προς τα πίσω στην θέση που θέλετε.  
 
Ανάκληση 
Μετακινήστε τον µοχλό ανάκλησης πίσω έως ότου φτάσετε στην επιθυµητή 
γωνία κλίσης. Για να επαναφέρετε την πλάτη του καθίσµατος µπροστά, 
µετακινήστε τον µοχλό προς τα εµπρός και µετακινήστε και το σώµα σας 
προς τα εµπρός. Η πλάτη του καθίσµατος θα κινηθεί µπροστά. 
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Ανασήκωµα βάσης καθίσµατος (κάθισµα οδηγού) 
Πιέστε το µπροστά ή το πίσω άκρο του διακόπτη προς τα πάνω ή κάτω για να 
ρυθµίσετε την γωνία και το ύψος της βάσης του καθίσµατος στην θέση που 
θέλετε. 
 

 
Στήριξη µέσης (κάθισµα οδηγού) 
Γυρίστε τον µοχλό προς τα εµπρός ή προς τα πίσω για να ρυθµίσετε την 
περιοχή που ακουµπά η µέση σας στην πλάτη του καθίσµατος. 
 

 
Ρύθµιση πίσω καθίσµατος 
(όπου υπάρχει) 
 
Μπροστά και πίσω 
Τραβήξτε τον µοχλό επάνω, ενώ σύρετε το κάθισµα µπροστά ή πίσω στην 
θέση που θέλετε. Αφήστε τον µοχλό για να κλειδώσει το κάθισµα στην θέση 
του. 
 
Μην κάθεστε στην κεντρική θέση όταν το αριστερό µε το δεξιό κάθισµα δεν 
είναι ευθυγραµµισµένα. 
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Ανάκληση 
Για να γείρετε την πλάτη του καθίσµατος, τραβήξτε τον µοχλό επάνω και 
γείρετε πίσω. Για να επαναφέρετε την πλάτη του καθίσµατος µπροστά, 
τραβήξτε τον µοχλό και γείρετε το σώµα σας µπροστά. Η πλάτη του 
καθίσµατος θα κινηθεί µπροστά. 
 

 
 
∆ίπλωµα 
 
1. ∆έστε τις πίσω ζώνες ασφαλείας στους γάντζους και βάλτε την κεντρική 

ζώνη ασφαλείας και τις πόρπες στις θέσεις φύλαξης. 
 

2. Για να διπλώσετε το κάθισµα, τραβήξτε τον µοχλό 1 και διπλώστε κάτω 
την πλάτη του καθίσµατος. 
 

3. Τραβήξτε τον µοχλό 2, στην συνέχεια σηκώστε το πίσω µέρος της βάσης 
του καθίσµατος και διπλώστε το µπροστά. 
 
Για τα µοντέλα Wagon: 
 

4. ∆έστε τον ιµάντα στο βοηθητικό στήριγµα και σφίξτε το 3. ∆έστε καλά την 
πόρπη 4. 
 
Για τα µοντέλα Hardtop: 
 
∆έστε τον ιµάντα στο προσκέφαλο του µπροστινού καθίσµατος. 
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Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε µηχανισµό µετακίνησης 
καθίσµατος, µετακινήστε το κάθισµα πίσω και διπλώστε την πλάτη του 
καθίσµατος. 
 
Όταν επαναφέρετε το κάθισµα, βεβαιωθείτε ότι τραβάτε τις ζώνες 
ασφαλείας και τις πόρπες έξω από τους γάντζους και τις θέσεις 
φύλαξης. 
 

 
 
 
Υποβραχιόνιο πίσω καθίσµατος 
(όπου υπάρχει) 
 
Τραβήξτε το υποβραχιόνιο µπροστά και εκτείνετέ το οριζόντια. 
 

 
 
 
Ρύθµιση 3ου καθίσµατος 
 
Ανάκληση (όπου υπάρχει) 
Για να γείρετε την πλάτη του καθίσµατος, τραβήξτε τον µοχλό επάνω και 
γείρετε πίσω. Για να επαναφέρετε την πλάτη του καθίσµατος µπροστά, 
τραβήξτε τον µοχλό και γείρετε το σώµα σας µπροστά. Η πλάτη του 
καθίσµατος θα µετακινηθεί µπροστά. 
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∆ίπλωµα (κάθισµα µε όψη στο πλάι) 

1. Σηκώστε την βάση του καθίσµατος 1. 
2. Ασφαλίστε την βάση του καθίσµατος µε τον ιµάντα 2. 

 

 
 
∆ίπλωµα (κάθισµα µε όψη µπροστά) 

1. Βάλτε την πόρπη της ζώνης ασφαλείας του 3ου καθίσµατος στην θέση 
φύλαξης. 
 

2. Βγάλτε το προσκέφαλο. 
 

3. Για να διπλώσετε το κάθισµα, τραβήξτε τον µοχλό 1 και διπλώστε την 
πλάτη του καθίσµατος κάτω. 
 

4. Τραβήξτε τον ιµάντα και διπλώστε το στο πλάι 2. 
 

5. ∆έστε τον γάντζο στην βοηθητική λαβή και σφίξτε τη 3. 
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Όταν βάζετε το κάθισµα στην  θέση του, βεβαιωθείτε ότι βάζετε στην 
αρχική του θέση τον γάντζο, τοποθετείτε το προσκέφαλο και βγάζετε την 
πόρπη της ζώνης ασφαλείας από την θέση φύλαξής της. 
 

  
Προσκέφαλα καθισµάτων 
Ρυθµίστε το κέντρο του προσκέφαλου του καθίσµατος να είναι στο ίδιο ύψος 
µε το κέντρο των αυτιών σας. 
 
Για να ανασηκώσετε το προσκέφαλο, απλά τραβήξτε το επάνω. Για να το 
χαµηλώσετε, πιέστε το κουµπί ασφάλισης και σπρώξτε το προσκέφαλο κάτω. 
Μετά την ρύθµιση, βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά. 
 
Για τα πίσω καθίσµατα που έχουν ρυθµιζόµενα προσκέφαλα καθισµάτων, τα 
προσκέφαλα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο στις θέσεις που 
προκαθορίζονται. Η χαµηλότερη θέση του προσκέφαλου του καθίσµατος είναι 
η θέση αρχικής τοποθέτησης. 
 
Όταν αφαιρείτε τα προσκέφαλα των πίσω καθισµάτων για να διπλώσετε το 
κάθισµα κλπ, πιέστε την ασφάλεια και τραβήξτε το προσκέφαλο επάνω. Το 
προσκέφαλο θα πρέπει να αποθηκευθεί σε ασφαλές µέρος. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Τα προσκέφαλα των καθισµάτων πρέπει να ρυθµίζονται σωστά καθώς 
µπορούν να προσφέρουν σηµαντική προστασία σε τραυµατισµούς 
λόγω αδράνειας στον αυχένα. Μην τα αφαιρείτε. Ελέγξτε την ρύθµισή 
τους µετά την χρήση τους από κάποιον άλλο. 
 



 62 

Πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης (σύστηµα αερόσακου) 
 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά το Πρόσθετο Σύστηµα Συγκράτησης (SRS) και 
περιέχει σηµαντικές πληροφορίες για τους αερόσακους οδηγού και του 
συνοδηγού τους πλευρικούς αερόσακους και το σύστηµα ζωνών ασφαλείας 
µε προεντατήρες.  
 
Σύστηµα αερόσακου: Το σύστηµα αυτό µπορεί να βοηθήσει στην 
απορρόφηση της δύναµης πρόσκρουσης στο πρόσωπο και το στέρνο του 
οδηγού και του συνοδηγού σε συγκεκριµένες µετωπικές συγκρούσεις. 
 
Σύστηµα πλευρικού αερόσακου: Το σύστηµα αυτό µπορεί να βοηθήσει 
στην απορρόφηση της δύναµης πρόσκρουσης στο κεφάλι και το στέρνο του 
οδηγού και του συνοδηγού σε συγκεκριµένες πλευρικές συγκρούσεις. Ο 
πλευρικός αερόσακος είναι σχεδιασµένος για να ανοίγει στην πλευρά του 
αυτοκινήτου που γίνεται η σύγκρουση. 
 
Το Πρόσθετο Σύστηµα Συγκράτησης (SRS) είναι σχεδιασµένο για να 
συµπληρώνει την προστασία στις συγκρούσεις που παρέχεται στον οδηγό 
και τον συνοδηγό από τις ζώνες ασφαλείας του οδηγού και του συνοδηγού και 
σε καµιά περίπτωση δεν τις υποκαθιστά. Ο οδηγός και ο συνοδηγός θα 
πρέπει πάντα να φοράνε σωστά τις ζώνες ασφαλείας και να κάθονται στην 
κατάλληλη απόσταση από το τιµόνι, το ταµπλό των οργάνων και τις 
ταπετσαρίες των µπροστινών πορτών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
τις «Ζώνες ασφαλείας» παρακάτω. 
 
Μόλις γυρίσετε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ ή START θα 
ανάψει το προειδοποιητικό φως του αερόσακου το οποίο θα σβήσει 
µετά από περίπου 7 δευτερόλεπτα εάν το σύστηµα λειτουργεί κανονικά. 
 
Ο αερόσακος θα λειτουργήσει µόνο όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι 
στην θέση ON ή START. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
(Για µοντέλα µε αερόσακο οδηγού και συνοδηγού) 
• Υπό κανονικές συνθήκες οι αερόσακοι 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 σοβαρότητα του τραυµατισµού σε 
διαφορετικά είδη ατυχηµάτων. 

• Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι είναι πιο αποτελεσµατικά όταν 
κάθεστε τελείως πίσω και σε όρθια θέση στο κάθισµα. Οι αερόσακοι 
ανοίγουν µε µεγάλη δύναµη. Εάν δεν είστε δεµένοι, γέρνετε 
µπροστά, κάθεστε στο πλάι ή κατά οποιονδήποτε τρόπο εκτός 
θέσης, διατρέχετε µεγαλύτερο κίνδυνο τραυµατισµού ή θανάτου σε 
περίπτωση σύγκρουσης ενώ µπορεί να υποστείτε σοβαρό ή 
θανάσιµο τραυµατισµό από τον αερόσακο εάν ακουµπάτε πάνω του 
όταν ανοίξει. 
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

(Για µοντέλα µε αερόσακου συνοδηγού) 
• Ποτέ µην αφήνετε τα παιδιά να επιβαίνουν στο αυτοκίνητο χωρίς να 

φοράνε ζώνη ασφαλείας ή να βγάζουν τα χέρια τους ή το πρόσωπο 
τους από το παράθυρο. Μην τα κρατάτε στην αγκαλιά σας. Μερικά 
παραδείγµατα µε λάθος τρόπους µεταφοράς παιδιών στο αυτοκίνητο 
φαίνονται στις προηγούµενες εικόνες. 

• Τα παιδιά µπορεί να τραυµατιστούν σοβαρά ή να σκοτωθούν εάν 
ανοίξει ο πλευρικός αερόσακος (όπου υπάρχει) και δεν φοράνε ζώνη 
ασφαλείας. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι κατάλληλα δεµένα στο 
πίσω κάθισµα, εάν αυτό είναι δυνατό. 
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• Ποτέ µην τοποθετείτε παιδικό κάθισµα µε την όψη πίσω στο 
µπροστινό κάθισµα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε «Παιδικά 
καθίσµατα» παρακάτω. 

 

 

 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Για µοντέλα µε πλευρικούς αερόσακους 
 
• Σε κανονικές συνθήκες ο πλευρικός αερόσακος δεν θα ανοίξει σε 

περίπτωση µετωπικής σύγκρουσης, σύγκρουσης στο πίσω µέρος 
του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση ελαφριάς πλευρικής σύγκρουσης. 
Θα πρέπει πάντα να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας σας για να 
µειώσετε τον κίνδυνο ή την σοβαρότητα του τραυµατισµού σε 
διαφορετικά είδη ατυχηµάτων. 
 

• Οι ζώνες ασφαλείας και ο πλευρικός αερόσακος είναι πιο 
αποτελεσµατικά όταν οι επιβάτες του αυτοκινήτου κάθονται τελείως 
πίσω και σε όρθια θέση στο κάθισµα. Ο πλευρικός αερόσακος 
ανοίγει µε µεγάλη δύναµη. Μην αφήνετε κανέναν να τοποθετεί τα 
χέρια του, τα πόδια του ή το πρόσωπό του κοντά στον πλευρικό 
αερόσακο στο πλάι της πλάτης του µπροστινού καθίσµατος. Μην 
αφήνετε κανέναν όταν κάθετε στο µπροστινό κάθισµα να βγάζει τα 
χέρια του έξω από το παράθυρο ή να ακουµπάει στην πόρτα. 
 

• Όταν κάθεστε στο πίσω κάθισµα, µην κρατιέστε από την πλάτη του 
µπροστινού καθίσµατος. Εάν ανοίξει ο πλευρικός αερόσακος µπορεί 
να τραυµατιστείτε σοβαρά. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά 
που θα πρέπει να είναι πάντοτε σωστά δεµένα. 
 

• Μην χρησιµοποιείτε καλύµµατα στα µπροστινά καθίσµατα. Μπορεί 
να παρεµποδίσουν το άνοιγµα του αερόσακου. 
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Σύστηµα αερόσακου 
 
Τύπος Α (όπου υπάρχει): 
Μοντέλα εξοπλισµένα µε αερόσακο οδηγού, συνοδηγού και πλευρικούς 
αερόσακους. 
 
Τύπος Β (όπου υπάρχει) : 
Μοντέλα εξοπλισµένα µε αερόσακο οδηγού και συνοδηγού. 
 
Τύπος C (όπου υπάρχει): 
Μοντέλα εξοπλισµένα µε αερόσακο οδηγού. 
 
Αερόσακοι (Τύπος Β και Τύπος C): Ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται στο 
κέντρο του τιµονιού ενώ ο αερόσακος του συνοδηγού βρίσκεται στο ταµπλό 
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πάνω από το ντουλαπάκι. Οι αερόσακοι είναι σχεδιασµένοι να ανοίγουν σε 
ιδιαίτερα σφοδρές µετωπικές συγκρούσεις αν και µπορεί να ανοίξουν και όταν 
οι δυνάµεις άλλου τύπου συγκρούσεων είναι παρόµοιες µε αυτές µιας 
ιδιαίτερα σφοδρής µετωπικής σύγκρουσης. Μπορεί να µην ανοίξουν σε 
συγκεκριµένες µετωπικές συγκρούσεις.  Η ζηµιά του αυτοκινήτου (ή η έλλειψη 
ζηµιάς) δεν είναι πάντα ένδειξη της σωστής λειτουργίας του πλευρικού 
αερόσακου. 
 
Πλευρικοί αερόσακοι (τύπος Α): Οι πλευρικοί αερόσακοι βρίσκονται στην 
εξωτερική πλευρά της πλάτης των µπροστινών καθισµάτων. Ο αερόσακος 
(στο κάθισµα του οδηγού ή του συνοδηγού) είναι σχεδιασµένος να ανοίξει σε 
ιδιαίτερα σφοδρές πλάγιες συγκρούσεις αν και µπορεί να ανοίξει και όταν οι 
δυνάµεις άλλου τύπου συγκρούσεων είναι παρόµοιες µε αυτές µιας ιδιαίτερα 
σφοδρής µετωπικής σύγκρουσης. Είναι σχεδιασµένος να ανοίγει στην πλευρά 
που συγκρούστηκε το αυτοκίνητο 
 

 
 
Μπορεί να µην ανοίξει σε συγκεκριµένες πλάγιες συγκρούσεις. Η ζηµιά του 
αυτοκινήτου (ή η έλλειψη ζηµιάς) δεν είναι πάντα ένδειξη της σωστής 
λειτουργίας του πλευρικού αερόσακου. 
 
Όταν ανοίγει ο αερόσακος ή ο πλευρικός αερόσακος µπορεί να ακουστεί ένας 
δυνατός θόρυβος και να ακολουθήσει η απελευθέρωση καπνού. Ο καπνός 
αυτός δεν είναι επικίνδυνος και δεν υποδηλώνει φωτιά αλλά, θα πρέπει να 
προσέξετε να µην τον εισπνεύσετε καθώς µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό και 
βήχα. Όσοι έχουν ιστορικό µε αναπνευστικά προβλήµατα θα πρέπει να 
πάρουν αµέσως καθαρό αέρα. 
 
Οι αερόσακοι και οι πλευρικοί αερόσακοι, µαζί µε την χρήση των ζωνών 
ασφαλείας, βοηθούν στην απορρόφηση της δύναµης πρόσκρουσης στο 
πρόσωπο, το κεφάλι και το στέρνο του οδηγού και του συνοδηγού. Μπορούν 
να βοηθήσουν να σωθούν ζωές και να µειώσουν τους σοβαρούς 
τραυµατισµούς. Όµως ένας αερόσακος την ώρα που ανοίγει µπορεί να 
προκαλέσει εκδορές στο πρόσωπο ή άλλους τραυµατισµούς. Οι αερόσακοι 
και οι πλευρικοί αερόσακοι δεν παρέχουν προστασία στο κάτω µέρος του 
σώµατος. 
 
Θα πρέπει ο οδηγός και ο συνοδηγός να φοράνε τις ζώνες ασφαλείας και να 
κάθονται όσο πιο µακριά είναι πρακτικά δυνατό από το τιµόνι και το ταµπλό. 
Επειδή οι αερόσακοι και οι πλευρικοί αερόσακοι ανοίγουν γρήγορα 
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προκειµένου να βοηθήσουν στην προστασία του οδηγού και του συνοδηγού, 
η δύναµη ανοίγµατος των αερόσακων και των πλευρικών αερόσακων µπορεί 
να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυµατισµού εάν ο επιβάτης είναι πολύ κοντά ή 
ακουµπάει επάνω στην µονάδα του αερόσακου ή του πλευρικού αερόσακου 
την στιγµή που αυτός ανοίγει. Ο αερόσακος ή ο πλευρικός αερόσακος θα 
ξεφουσκώσει αµέσως µετά το τέλος της σύγκρουσης. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 
• Αµέσως µετά το άνοιγµα, αρκετά εξαρτήµατα του αερόσακου µπορεί 

να είναι ζεστά. Μην τα ακουµπάτε γιατί µπορεί να καείτε. 
 

• ∆εν θα πρέπει να γίνεται καµία µη εξουσιοδοτηµένη αλλαγή σε 
οποιοδήποτε εξάρτηµα ή την καλωδίωση του συστήµατος του 
αερόσακου ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να ανοίξει ο 
αερόσακος κατά λάθος ή να προκληθεί ζηµιά στο σύστηµα του 
αερόσακου. 
 

• Οι παρεµβάσεις στο σύστηµα του αερόσακου, µπορεί να έχουν σαν 
αποτέλεσµα τον σοβαρό τραυµατισµό τους. Σαν παρεµβάσεις 
νοούνται και οι αλλαγές στο τιµόνι και το ταµπλό µε την τοποθέτηση 
υλικών πάνω από το τιµόνι και πάνω στο ταµπλό ή η τοποθέτηση 
υλικού ταπετσαρίας γύρω από το σύστηµα του αερόσακου. 
 

• Μην τοποθετείτε αντικείµενα στο κάλυµµα του τιµονιού και στο 
ταµπλό. Αντικείµενα τοποθετηµένα στο κάλυµµα του τιµονιού ή στο 
ταµπλό µπορεί να γίνουν επικίνδυνα και να προκαλέσουν 
τραυµατισµό εάν ανοίξει ο αερόσακος. 
 

• Οποιαδήποτε εργασία γύρω και πάνω στο σύστηµα του αερόσακου 
θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN. Η 
τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλισµού θα πρέπει να γίνεται από 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN. Η κίτρινη καλωδίωση * του 
αερόσακου δεν θα πρέπει να τροποποιείται ή να αποσυνδέεται. ∆εν 
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στο σύστηµα του αερόσακου µη 
εξουσιοδοτηµένος ηλεκτρικός εξοπλισµός ελέγχου και µονάδες 
έρευνας. 

 
* Η καλωδίωση του αερόσακου είναι καλυµµένη µε κίτρινη µόνωση είτε 
αµέσως πριν από τους συνδέσµους της καλωδίωσης ή όλη η 
καλωδίωση για εύκολη αναγνώριση. 
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Σύστηµα ζώνης ασφαλείας µε προεντατήρες 
 
Το σύστηµα εµπρόσθιων ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρα, ενεργοποιείται 
σε συνάρτηση µε τον µπροστινό αερόσακο. Λειτουργώντας µε το καρούλι της 
ζώνης ασφαλείας, βοηθάει να σφίξει η ζώνη ασφαλείας όταν το αυτοκίνητο 
εµπλακεί σε συγκεκριµένους τύπους µετωπικής σύγκρουσης. 
 
Η ζώνες ασφαλείας προεκτείνονται µόνο έως ένα συγκεκριµένο µήκος όταν το 
τράβηγµα υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο. 
 
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 προεντατήρα, βγαίνει καπνός 
και µπορεί να ακουστεί ένας δυνατός θόρυβος. Ο καπνός δεν είναι επιβλαβής 
αλλά θα πρέπει να προσέξετε ώστε να µην τον εισπνέετε για πολύ ώρα 
καθώς µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό και βήχα. 
 
Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωµαλία στο σύστηµα του προεντατήρα, το 
προειδοποιητικό φως του αερόσακου θα αρχίσει να αναβοσβήνει κατά 
διαστήµατα ή θα ανάψει για  7 δευτερόλεπτα και θα παραµείνει αναµµένο 
µετά την στιγµή που το κλειδί στον διακόπτη της µηχανής γυρίσει στην θέση 
ΟΝ ή START. Σε αυτή την περίπτωση το σύστηµα της ζώνης ασφαλείας µε 
προεντατήρα δεν θα λειτουργήσει σωστά. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Η ζώνη ασφαλείας δεν µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί µετά την 

ενεργοποίησή της. Πρέπει να αντικατασταθεί µαζί µε το καρούλι σαν 
σύνολο. 

• Εάν το όχηµα εµπλακεί σε συγκεκριµένους τύπους µετωπικής 
σύγκρουσης αλλά δεν ενεργοποιηθεί ο προεντατήρας, θα πρέπει το 
σύστηµα να ελεγχθεί και αν χρειάζεται να αντικατασταθεί από το 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 

 
Όταν µεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε 
τον αγοραστή για το σύστηµα της ζώνης ασφαλείας µε προεντατήρα και να 
τον καθοδηγήσετε να διαβάσει τα κατάλληλα τµήµατα του παρόντος Βιβλίου 
Οδηγιών Χρήσεως. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• ∆εν θα πρέπει να γίνεται καµία µη εξουσιοδοτηµένη αλλαγή σε 

οποιαδήποτε εξαρτήµατα ή την καλωδίωση του συστήµατος των 
ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρα. Με τον τρόπο αυτό θα 
αποφευχθεί η κατά λάθος ενεργοποίηση του προεντατήρα ή η βλάβη 
στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος. Η ενασχόληση µε το 
σύστηµα των ζωνών ασφαλείας µε  προεντατήρες από µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρό 
τραυµατισµό. 
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• Οποιαδήποτε εργασία γύρω και πάνω στο σύστηµα των ζωνών 
ασφαλείας µε προεντατήρα θα πρέπει να γίνεται από 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN. Η τοποθέτηση ηλεκτρικού 
εξοπλισµού θα πρέπει επίσης να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο της NISSAN. ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στο 
σύστηµα των ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρα µη 
εξουσιοδοτηµένος ηλεκτρικός εξοπλισµός ελέγχου και µονάδες 
έρευνας. 

• Εάν χρειαστεί να καταστρέψετε τις ζώνες ασφαλείας µε προεντατήρα 
ή να καταστρέψετε το αυτοκίνητο, παρακαλούµε να έλθετε σε επαφή 
µε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. Οι σωστές διαδικασίες για 
την καταστροφή τους περιγράφονται στο Service Manual της 
NISSAN. Η λανθασµένη διαδικασία καταστροφής µπορεί να 
προκαλέσει τραυµατισµό. 

 
Προειδοποιητικές ταµπέλες αερόσακου 
 

 
 
Οι προειδοποιητικές ταµπέλες σχετικά µε τον αερόσακο, είναι τοποθετηµένες 
µέσα στο αυτοκίνητο. 
 
Παιδικό κάθισµα στο κάθισµα του συνοδηγού 
(µοντέλα µε αερόσακο συνοδηγού) 
Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε αερόσακο συνοδηγού, θα βρείτε 
µία προειδοποιητική ταµπέλα αερόσακου τοποθετηµένη στο εσωτερικό του 
αυτοκινήτου πάνω στο ταµπλό, στην πλευρά του συνοδηγού. 
Η ταµπέλα αυτή σας προειδοποιεί να µην τοποθετήσετε παιδικό κάθισµα µε 
την όψη πίσω στο κάθισµα του συνοδηγού γιατί η χρήση παιδικού καθίσµατος 
στην θέση αυτή µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό στο βρέφος σε 
περίπτωση που το αυτοκίνητο συγκρουστεί και ανοίξει ο αερόσακος. 
Στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισµένα µε αερόσακο συνοδηγού, 
χρησιµοποιήστε παιδικό κάθισµα µε την όψη πίσω µόνο στα πίσω καθίσµατα. 
Όταν τοποθετείτε παιδικό κάθισµα στο αυτοκίνητο, ακολουθείστε πιστά τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Παιδικά καθίσµατα για βρέφη και 
µικρά παιδιά» παρακάτω. 
 
 



 70 

Παιδικά καθίσµατα στο κάθισµα του συνοδηγού 
(µοντέλα εξοπλισµένα µε πλευρικό αερόσακο) 
Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε πλευρικούς αερόσακους, θα 
βρείτε µία προειδοποιητική ταµπέλα πλευρικών αερόσακων τοποθετηµένη 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
 
Η ταµπέλα αυτή σας προειδοποιεί να µην αφήνετε βρέφη ή µικρά παιδιά να 
κάθονται στο κάθισµα του συνοδηγού καθώς σε περίπτωση σύγκρουσης και 
εάν ανοίξει ο αερόσακος, µπορεί να τους προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. 
 
Η NISSAN συνιστά τα βρέφη και τα µικρά παιδιά να κάθονται πάντα σε ειδικά 
παιδικά καθίσµατα, στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου. Σύµφωνα µε τις 
στατιστικές για τα ατυχήµατα, τα παιδιά είναι πιο ασφαλή όταν είναι σωστά 
δεµένα στα πίσω καθίσµατα από όταν είναι στα µπροστά. 
 
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 προειδοποιητικό φως του αερόσακου είναι όλοι οι 
αισθητήρες, οι µονάδες των αερόσακων, οι ζώνες ασφαλείας µε προεντατήρα 
και όλη η σχετική καλωδίωση. 
 
Όταν ο διακόπτης της µηχανής γυριστεί στην θέση ΟΝ, το φως του 
αερόσακου θα ανάψει για περίπου 7 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα 
σβήσει εάν το σύστηµα λειτουργεί. 
 
Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες, τότε ο µπροστινός 
και πλευρικός αερόσακός και η ζώνη ασφαλείας µε προεντατήρα σας 
χρειάζεται έλεγχο και θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας στο 
πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
 

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου παραµένει αναµµένο µετά τα 
περίπου 7 δευτερόλεπτα. 

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου αναβοσβήνει κατά 
διαστήµατα. 

• Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου δεν ανάβει καθόλου. 
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι µπροστινοί αερόσακοι, πλευρικοί αερόσακοι 
και / ή η ζώνη ασφαλείας µε προεντατήρα µπορεί να µην λειτουργήσουν 
σωστά. Θα πρέπει να ελεγχθούν και να επισκευαστούν.  
 
∆ιαδικασία επισκευής και αντικατάστασης 
Τα συστήµατα του  µπροστινού αερόσακου, του πλευρικού αερόσακου και της 
ζώνης ασφαλείας µε προεντατήρα είναι σχεδιασµένα ώστε να 
ενεργοποιηθούν µία φορά µόνο. Εάν έχει ανοίξει ο αερόσακος, το 
προειδοποιητικό φως τους αερόσακου θα παραµένει αναµµένο σαν 
υπενθύµιση, εκτός αν έχει υποστεί βλάβη. Η επισκευή και η αντικατάσταση 
αυτών των συστηµάτων πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο NISSAN.  
 
Όταν απαιτείται εργασία συντήρησης στο αυτοκίνητο, 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 µηχανής θα πρέπει να είναι πάντα στην θέση LOCK 
όταν δουλεύετε κάτω από το καπό ή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Από την στιγµή που θα ανοίξει ο αερόσακος, ή θα ενεργοποιηθεί ο 

προεντατήρας της ζώνης,  η µονάδα του αερόσακου και ο 
προεντατήρας δεν θα λειτουργήσουν ξανά και θα πρέπει να 
αντικατασταθούν. Η µονάδα του αερόσακου θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. Η µονάδα 
του αερόσακου δεν µπορεί να επισκευαστεί. 

• Το σύστηµα του µπροστινού και πλευρικού αερόσακου και της 
ζώνης ασφαλείας µε προεντατήρα θα πρέπει να ελεγχθούν από 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN εάν γίνει ζηµιά στο 
µπροστινό άκρο του αυτοκινήτου ή έχει ανοίξει ο αερόσακος. 

• Όταν µεταπωλήσετε το αυτοκίνητο, σας παρακαλούµε να 
πληροφορήσετε τον νέο αγοραστή για τον αερόσακο και να του 
υποδείξετε να διαβάσει τα κατάλληλα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. 

• Εάν χρειαστεί να καταστρέψετε τον αερόσακο ή να καταστρέψετε το 
αυτοκίνητο, παρακαλούµε να έλθετε σε επαφή µε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο NISSAN. Οι σωστές διαδικασίες για την καταστροφή του 
αερόσακου περιγράφονται στο Service Manual της NISSAN. Η 
λανθασµένη διαδικασία καταστροφής µπορεί να προκαλέσει 
τραυµατισµό. 
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Ζώνες ασφαλείας 
 
Προφυλάξεις για την χρήση των ζωνών ασφαλείας 
 
Οι πιθανότητές σας να τραυµατιστείτε σε ένα ατύχηµα και / ή η σοβαρότητα 
του τραυµατισµού µπορούν να µειωθούν σηµαντικά εάν φοράτε την ζώνη 
ασφαλείας και την έχετε σωστά ρυθµισµένη. 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. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Οι ζώνες ασφαλείας είναι σχεδιασµένες για να εφαρµόζουν γύρω 

από το σκελετό του σώµατος και θα πρέπει να φοριούνται χαµηλά 
γύρω από την λεκάνη για τις ζώνες ασφαλείας δύο σηµείων ή στην 
λεκάνη, το στέρνο και τους ώµους για τις ζώνες ασφαλείας τριών 
σηµείων. Θα πρέπει να αποφεύγετε να φοράτε τον ιµάντα της ζώνης 
γύρω από την κοιλιακή περιοχή. Εάν δεν φοράτε σωστά την ζώνη 
µπορεί να σας προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. 

• 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 
αφαιρεθεί ο τζόγος. 

• Οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να ρυθµίζονται 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. 

• Θα πρέπει να προσέχετε ώστε να αποφύγετε την διάβρωση του 
ιµάντα από γυαλιστικά, 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. 

• Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί η ζώνη ασφαλείας 
εάν την φορούσατε κατά την διάρκεια κάποιας σφοδρής 
σύγκρουσης, ακόµη και αν δεν έχει εµφανή σηµάδια ζηµιάς. 

• Όταν φοράτε τις ζώνες ασφαλείας, οι ιµάντες τους δεν πρέπει να 
είναι στριµµένοι. 

• Κάθε ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να χρησιµοποιείται από έναν 
επιβάτη. Είναι επικίνδυνο να βάλετε την ζώνη ασφαλείας γύρω από 
ένα παιδί που κρατάει στην αγκαλιά του ένας ενήλικας. 

• Κάθε επιβάτης του αυτοκινήτου πρέπει πάντα να φορά την ζώνη 
ασφαλείας του. Τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται στα ειδικά παιδικά 
καθίσµατα στα πίσω καθίσµατα του αυτοκινήτου. 

• Όλα τα εξαρτήµατα της ζώνης ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων 
των καρουλιών και των γάντζων, θα πρέπει να επιθεωρούνται από 
το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN µετά από κάποια 
σύγκρουση. Η NISSAN συνιστά την αντικατάσταση όλων των ζωνών 
ασφαλείας και των εξαρτηµάτων τους όταν αυτές ήταν σε χρήση 
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κατά την διάρκεια κάποιου ατυχήµατος, εκτός αν η σύγκρουση ήταν 
πολύ µικρή, οι ζώνες ασφαλείας δεν δείχνουν να έχουν πάθει 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 αντικαθίστανται εάν βρεθεί είτε ότι έχουν ζηµιά 
είτε ότι δεν λειτουργούν σωστά. 

• Από την στιγµή που έχει ενεργοποιηθεί ο προεντατήρας της ζώνης 
ασφαλείας, δεν µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί. Θα πρέπει να 
αντικαθιστάται µαζί µε το καρούλι. Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο της Nissan. 

• Η αφαίρεση και εγκατάσταση των εξαρτηµάτων του συστήµατος των 
ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες θα πρέπει να γίνεται από 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan. 

• Ποτέ µην µεταφέρετε στο αυτοκίνητό σας περισσότερα άτοµα από 
όσες είναι οι ζώνες ασφαλείας. 

• Εάν το προειδοποιητικό φως των ζωνών ασφαλείας αναβοσβήνει 
συνεχώς ενώ ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση ΟΝ, όλες οι 
πόρτες είναι κλειστές και οι ζώνες ασφαλείας όλων των καθισµάτων 
είναι δεµένες, µπορεί να υποδηλώνει δυσλειτουργία στο σύστηµα. 
Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan για έλεγχο 
του συστήµατος. 

• Βεβαιωθείτε ότι τηρείται τις παρακάτω προειδοποιήσεις όταν 
χρησιµοποιείτε ζώνη ασφαλείας. Η µη συµµόρφωσή σας µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα και / ή την σοβαρότητα του τραυµατισµού σε 
περίπτωση ατυχήµατος. 

• Οδηγείτε τον ιµάντα του ώµου της ζώνης πάνω από τον ώµο σας και 
κατά µήκος του στέρνου. Ποτέ µην βάζετε τον ιµάντα ώµου κάτω από 
το µπράτσο σας. Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν φοριέται σωστά µπορεί 
να δηµιουργηθεί σοβαρός τραυµατισµός. 

• Τοποθετήστε τον κάτω ιµάντα της ζώνης όσο το δυνατό πιο χαµηλά 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΑΣ. 

 
Βρέφη ή µικρά παιδιά 
Η NISSAN συνιστά να κάθονται τα βρέφη και τα µικρά παιδιά σε ειδικό 
παιδικό κάθισµα. Θα πρέπει να διαλέξετε ένα παιδικό κάθισµα που να 
ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας και να ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του τόσο για την τοποθέτηση όσο και για την χρήση του. 
 
Παιδιά 
Τα παιδιά που είναι πολύ µεγάλα για παιδικό κάθισµα θα πρέπει να κάθονται 
και να προσδένονται µε τις ζώνες ασφαλείας που υπάρχουν. 
 
Η NISSAN συνιστά να κάθονται τα παιδιά στο πίσω κάθισµα εάν υπάρχει. 
Σύµφωνα µε τις στατιστικές των ατυχηµάτων, τα παιδιά είναι ασφαλέστερα 
όταν είναι σωστά προσδεµένα στα πίσω καθίσµατα παρά στα µπροστινά. 
 
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 
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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 
γοφούς. Το βοηθητικό κάθισµα θα πρέπει να ταιριάζει στο κάθισµα του 
αυτοκινήτου. Όταν το παιδί µεγαλώσει 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 γονατίζει σε κανένα κάθισµα 
ή να βρίσκεται στους χώρους φόρτωσης όταν το αυτοκίνητο κινείται. 
 
Γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης 
Η NISSAN συνιστά την χρήση των ζωνών ασφαλείας από γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυµοσύνης. Επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας για εξειδικευµένες 
συστάσεις. Η ζώνη της λεκάνης θα πρέπει να φοριέται άνετη και να 
τοποθετείται όσο πιο χαµηλά γίνεται, γύρω από τους γοφούς, τοποθετώντας 
τον ιµάντα πάνω από τον ώµο και κατά µήκος του στέρνου. Ποτέ µην 
τοποθετείτε τον κάτω ιµάντα της ζώνης γύρω από την µέση σας. 
 
Τραυµατίες 
H NISSAN συνιστά να φορούν οι τραυµατίες την ζώνη ασφαλείας, ανάλογα 
πάντα µε το είδος του τραυµατισµού τους. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας για 
εξειδικευµένες συστάσεις. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
• Για να καθαρίσετε το ύφασµα των ζωνών χρησιµοποιήστε διάλυµα 

µαλακού σαπουνιού ή οποιοδήποτε διάλυµα συνιστάται για τον καθαρισµό 
ταπετσαρίας ή µοκέτας. Στην συνέχεια βουρτσίστε το, σκουπίστε το µε 
πανί και αφήστε το να στεγνώσει στην σκιά. Μην αφήνετε τις ζώνες να 
µαζέψουν πριν στεγνώσουν τελείως. 
 

• Εάν έχει συσσωρευτεί βρωµιά στον οδηγό των σηµείων δεσίµατος του 
πάνω ιµάντα της ζώνης, η ζώνη µπορεί να βγαίνει από το καρούλι αργά. 
Σκουπίστε τον οδηγό του πάνω ιµάντα της ζώνης µε ένα καθαρό στεγνό 
πανί. 

 
• Κατά περιόδους ελέγχετε αν η ζώνη και τα µεταλλικά εξαρτήµατα 

όπως πόρπες, γλώσσες, καρούλια, ευλύγιστα καλώδια και γάντζοι 
δουλεύουν σωστά. Εάν βρεθούν χαλαρά µέρη, διάβρωση, κοψίµατα ή 
άλλες ζηµιές στο ύφασµα θα πρέπει να αντικατασταθεί όλη η ζώνη. 
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Σύστηµα ζώνης ασφαλείας τριών σηµείων µε καρούλι 
 
Κάθε επιβάτης που οδηγεί ή επιβαίνει στο αυτοκίνητο θα πρέπει πάντα 
να φοράει την ζώνη ασφαλείας. 
 
∆έσιµο των ζωνών 
 
1. Ρυθµίστε το κάθισµα 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Η κλίση της πλάτης του καθίσµατος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από όσο χρειάζεται για να κάθεστε άνετα. Οι ζώνες ασφαλείας είναι πιο 
αποτελεσµατικές όταν ο επιβάτης κάθεται τελείως πίσω στο κάθισµα και 
σε όρθια θέση. Εάν έχετε την πλάτη του καθίσµατος σε κλίση, αυξάνεται 
ο κίνδυνος να γλιστρήσετε κάτω από την ζώνη και να τραυµατιστείτε. 
 

 
 
2. Τραβήξτε αργά την ζώνη ασφαλείας έξω από το καρούλι και βάλτε την 

γλώσσα στην πόρπη έως ότου το χαρακτηριστικό «κλικ» επιβεβαιώσει την 
σύνδεση. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
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. 
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3. Τοποθετήστε την ζώνη της λεκάνης χαµηλά στους γοφούς όπως 
φαίνεται. 

4. Τραβήξτε την ζώνη του ώµου προς το καρούλι για να µαζευτεί ο τζόγος. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να ακουµπάει στο µέσον του ώµου. ∆εν 

πρέπει να είναι δίπλα στον λαιµό. 
• Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη δεν έχει στρίψει. 
 
Μηχανισµός σταθεροποίησης (όπου υπάρχει) 
Οι πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων, έχουν ένα µηχανισµό 
σταθεροποίησης για την τοποθέτηση παιδικών καθισµάτων. Αναφέρεται σαν 
λειτουργία αυτόµατου κλειδώµατος. 
 
Όταν ο µηχανισµός σταθεροποίησης ενεργοποιείται, η ζώνη ασφαλείας δεν 
µπορεί να τραβηχτεί πάλι έως ότου η γλώσσα της ζώνης βγει από την πόρπη 
και µαζευτεί  ο ιµάντας πλήρως. ∆είτε σχετικά το «Παιδικά καθίσµατα για 
βρέφη και µικρά παιδιά» πιο κάτω στο παρόν κεφάλαιο. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Η λειτουργία αυτόµατου κλειδώµατος θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
µόνο για την τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος. ∆εν θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια της κανονικής χρήσης του 
καθίσµατος από κάποιο επιβάτη. Εάν ενεργοποιηθεί µπορεί να 
προκαλέσει άβολη αίσθηση της ζώνης ασφαλείας. 
 
Λύσιµο των ζωνών ασφαλείας 
Για να λύσετε την ζώνη, πατήστε το κουµπί στην πόρπη. Η ζώνη θα µαζευτεί 
στο καρούλι αυτόµατα. 
 
Έλεγχος της λειτουργίας της ζώνης ασφαλείας 
Τα καρούλια των ζωνών ασφαλείας είναι σχεδιασµένα να κλειδώνουν την 
κίνηση της ζώνης µε δύο διαφορετικές µεθόδους: 
 
• Όταν η ζώνη τραβιέται γρήγορα από το καρούλι. 
• Όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει απότοµα. 
 
Για να αυξηθεί η εµπιστοσύνη σας στις ζώνες ασφαλείας ελέγξτε την 
λειτουργία τους ως ακολούθως: 
 
Αρπάξτε την ζώνη του ώµου και τραβήξτε την γρήγορα µπροστά. Το καρούλι 
θα πρέπει να κλειδώσει και να µην επιτρέπει την περαιτέρω κίνηση της ζώνης. 
 
Εάν το καρούλι δεν κλειδώσει σε αυτούς τους ελέγχους ή έχετε οποιαδήποτε 
ερώτηση για την λειτουργία των ζωνών, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο της NISSAN. 
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Ρύθµιση του ύψους της ζώνης ώµου 
(όπου υπάρχει) 
Το ύψος της πόρπης της ζώνης ώµου θα πρέπει να ρυθµίζεται στην θέση που 
είναι καλύτερη για εσάς (δείτε σχετικά τις προφυλάξεις σχετικά µε την χρήση 
των ζωνών ασφαλείας, πιο πριν). Για να ρυθµίσετε, τραβήξτε το κουµπί 
απελευθέρωσης και στην συνέχεια µετακινήστε την στην θέση που θέλετε 
ώστε η ζώνη να περνάει από το µέσον του ώµου.  
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μετά την ρύθµιση αφήστε το κουµπί και βεβαιωθείτε ότι δεν µετακινείται 
πάνω ή κάτω και ότι ο ιµάντας της ζώνης ασφαλείας είναι σταθερός 
στην θέση του. 
 

 
Σύστηµα ζώνης ασφαλείας δύο σηµείων χωρίς καρούλι 
∆έσιµο των ζωνών 

1. Βάλτε την γλώσσα µέσα στην πόρπη για να κλειδώσει. 
 

 
2. Για να µακρύνετε, κρατήστε την γλώσσα σε δεξιά γωνία ως προς την 

ζώνη και τραβήξτε την ζώνη. Για να κοντύνετε, τραβήξτε το ελεύθερο 
άκρο της ζώνης µακριά από την γλώσσα και µετά τραβήξτε το κλιπ της 
ζώνης για να αφαιρέσετε τον τζόγο. 
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3. Τοποθετήστε τον ιµάντα της ζώνης χαµηλά στους γοφούς όπως 

φαίνεται στην εικόνα. 
 
Λύσιµο των ζωνών ασφαλείας 
Για να λύσετε την ζώνη, πατήστε το κουµπί την πόρπη. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
∆ιατηρείτε τις ζώνες ασφαλείας δεµένες όταν δεν τις χρησιµοποιείτε, για 
να µην πιαστούν στις πόρτες. 
 

 
 
Επιλέγοντας το σωστό σετ ζωνών 
Η γλώσσα της κεντρικής ζώνης ασφαλείας και η πόρπη της έχουν το σηµάδι 
«CENTRE» (κεντρική). Η γλώσσα της κεντρικής ζώνης ασφαλείας µπορεί να 
δεθεί µόνο στην δική της πόρπη.  
 
Παιδικά καθίσµατα για βρέφη και µικρά παιδιά 
Τα βρέφη και τα µικρά παιδιά θα πρέπει πάντοτε να κάθονται σε κατάλληλο 
παιδικό κάθισµα όταν επιβαίνουν στο αυτοκίνητο. 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Τα παιδιά και τα βρέφη δεν θα πρέπει ποτέ να µεταφέρονται στην 

αγκαλιά σας. Είναι αδύνατον ακόµη και για τον πιο δυνατό ενήλικα 
να αντισταθεί στις δυνάµεις που αναπτύσσονται σε ένα σοβαρό 
ατύχηµα. Επίσης µην φοράτε την ίδια ζώνη ασφαλείας γύρω από τον 
εαυτό σας και το παιδί σας. Σε γενικές γραµµές τα παιδικά καθίσµατα 
είναι σχεδιασµένα να τοποθετούνται µε την ζώνη λεκάνης ή τµήµα 
της ζώνης ασφαλείας τριών σηµείων. 

• Η NISSAN συνιστά να τοποθετούνται τα παιδικά καθίσµατα στο πίσω 
κάθισµα. Σύµφωνα µε τις στατιστικές των ατυχηµάτων, τα παιδιά 
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είναι ασφαλέστερα όταν είναι σωστά προσδεµένα στα πίσω 
καθίσµατα παρά στα µπροστινά. 

• Ένα λάθος τοποθετηµένο παιδικό κάθισµα µπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρό τραυµατισµό σε περίπτωση ατυχήµατος. 

 
Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές που διαθέτουν παιδικά καθίσµατα ειδικά 
σχεδιασµένα για βρέφη και µικρά παιδιά. Όταν επιλέγετε παιδικό κάθισµα, θα 
πρέπει να έχετε κατά νου τα ακόλουθα: 
 
• Επιλέξτε ένα παιδικό κάθισµα που να πληρεί τις πιο πρόσφατες 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές της Οδηγίας 44.03 ΕΕ. 
• Βάλτε το παιδί σας να κάτσει στο παιδικό κάθισµα και ελέγξτε τις διάφορες 

ρυθµίσεις για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισµα ταιριάζει στο παιδί 
σας. Ακολουθείτε πάντα όλες τις συνιστώµενες διαδικασίες. 

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

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

 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Ποτέ µην τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισµα µε την όψη πίσω στο 

κάθισµα του συνοδηγού εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει αερόσακο 
συνοδηγού. Το παιδικό κάθισµα µε την όψη πίσω θα πρέπει να 
τοποθετείται µόνο στα πίσω καθίσµατα. 
 

• Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού 
καθίσµατος για την τοποθέτηση και την χρήση του. Όταν αγοράζετε 
παιδικό κάθισµα, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε κάποιο που θα ταιριάζει 
στο παιδί σας και στο αυτοκίνητό σας, καθώς είναι πιθανό κάποιοι 
τύποι παιδικών καθισµάτων να µην µπορούν να τοποθετηθούν στο 
αυτοκίνητό σας. 
 

• Ακατάλληλη χρήση του παιδικού καθίσµατος µπορεί να αυξήσει τους 
τραυµατισµούς τόσο για το βρέφος ή το παιδί όσο και για τους 
άλλους επιβάτες του αυτοκινήτου. 
 

• Όταν δεν χρησιµοποιείτε το παιδικό κάθισµα, αποθηκεύστε το στο 
πορτµπαγκάζ ή κρατήστε το ασφαλισµένο µε την ζώνη ασφαλείας. 
Με τον τρόπο αυτό δεν θα µπορεί να εκτιναχτεί προς τα εµπρός στην 
περίπτωση απότοµου φρεναρίσµατος ή ατυχήµατος. 
 

• Να θυµάστε ότι όταν το παιδικό κάθισµα είναι κλεισµένο µέσα στο 
αυτοκίνητο µπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ. Πριν βάλετε το παιδί σας 
να καθίσει στο παιδικό κάθισµα, ελέγξτε την επιφάνεια του 
υφάσµατος και τις πόρπες µήπως καίνε. 
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• Μετά την τοποθέτηση του παιδικού καθίσµατος ελέγξτε την 
σταθερότητά του πριν τοποθετήσετε το παιδί σε αυτό. Κουνήστε το 
προς τα αριστερά και δεξιά. Προσπαθήστε να το τραβήξετε απότοµα 
µπροστά και δείτε αν το συγκρατεί η ζώνη. 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 σωστά, ο κίνδυνος 
τραυµατισµού του παιδιού σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότοµου 
φρεναρίσµατος αυξάνεται σηµαντικά. 
 

• Οι ρυθµιζόµενες πλάτες των καθισµάτων θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε τέτοιο σηµείο ώστε να ταιριάζουν στο παιδικό 
κάθισµα. Πάντως θα πρέπει να είναι σε όσο πιο όρθια θέση είναι 
δυνατόν. 
 

• Στα παιδικά καθίσµατα µε όψη πίσω, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η 
ζώνη του ώµου δεν περνάει µπροστά από το πρόσωπο και τον 
λαιµό του παιδιού. Εάν περνάει, βάλτε την ζώνη του ώµου πίσω από 
το κάθισµα. 
 

• Εάν η ζώνη ασφαλείας στην θέση που είναι τοποθετηµένο το παιδικό 
κάθισµα απαιτεί κλιπ συγκράτησης και αυτό δεν χρησιµοποιηθεί, 
µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί από την µετακίνηση προς τα 
πλάγια του παιδικού καθίσµατος στην διάρκεια του φρεναρίσµατος ή 
στις στροφές. 

 
Εγκεκριµένες θέσεις για τα παιδικά καθίσµατα  

 
 

Ηλικία παιδιού 

Θέση στο αυτοκίνητο 
Συνοδηγού 

µε 
αερόσακο 

Συνοδηγού 
χωρίς 

αερόσακο 

Πίσω 
εξωτερικές 
θέσεις 

Πίσω 
µεσαία 
θέση 

3η σειρά 
εξωτερικών 
επιβατών 

(όπου 
υπάρχει) 

Έως 10 κιλά (0 έως 
9 µηνών) 

Χ LR LR X LR 

Έως 13 κιλά (0 έως 
24 µηνών) 

Χ X X X X 

9 έως 18 κιλά (9 έως 
48 µηνών) 

LF L L L L 

15 έως 36 κιλά (4 
έως 12 χρόνων) 

LF L L L L 

Χ : Θέσεις στο αυτοκίνητο που δεν είναι κατάλληλες για παιδικά καθίσµατα που προορίζονται 
για παιδιά αυτών των ηλικιών. 
L : Κατάλληλο για συγκεκριµένα παιδικά καθίσµατα που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
LF: Κατάλληλο για συγκεκριµένα παιδικά καθίσµατα µε όψη εµπρός που δίνονται στον πίνακα 
που ακολουθεί. 
LR: Κατάλληλο για συγκεκριµένα παιδικά καθίσµατα µε την όψη πίσω που δίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας εγκεκριµένων παιδικών καθισµάτων 
 
 

Ηλικία παιδιού 

Θέση στο αυτοκίνητο 
Συνοδηγού 
µε αερόσακο 

Συνοδηγού 
χωρίς 

αερόσακο 

Πίσω 
εξωτερικές 
θέσεις 

Πίσω 
µεσαία 
θέση 

3η σειρά 
εξωτερικών 
επιβατών 

(όπου 
υπάρχει) 

Έως 10 κιλά (0 έως 9 
µηνών) 

X Romer 
Baby Safe 

Romer 
Baby Safe 

X Romer 
Baby Safe 

Έως 13 κιλά (0 έως 24 
µηνών) 

X X X X X 

9 έως 18 κιλά (9 έως 
48 µηνών) 

Romer Vario 
Romer 
Peggy 

Romer King 
Romer 
Peggy 

Romer King 
Romer 
Peggy 

Romer 
King 
Romer 
Peggy 

Romer 
King 
Romer 
Peggy 

15 έως 36 κιλά (4 έως 
12 χρόνων) 

Romer Vario 
Romer Star 
Riser 

Romer 
Vario 
Romer Star 
Riser 

Hardtop: 
Romer 
Vario 
Wagon: 
Romer 
Vario 
Romer Star 
Riser 

Romer 
Vario 

Romer 
Vario 

 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Στα µοντέλα που είναι εξοπλισµένα µε αερόσακο συνοδηγού, µην 
αφήνετε παιδιά ή βρέφη να κάθονται στο κάθισµα του συνοδηγού καθώς 
µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός σε περίπτωση που 
υπάρξει σύγκρουση του αυτοκινήτου και ανοίξει ο αερόσακος. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα παιδικά καθίσµατα που είναι εγκεκριµένα από την Οδηγία Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Νο. 44.03 φέρουν εµφανώς την ένδειξη “Universal”. 
 
Μοχλός χειρόφρενου 
 

 
 
Για να βάλετε χειρόφρενο : τραβήξτε τον µοχλό επάνω. 
 
Για να βγάλετε το χειρόφρενο : τραβήξτε τον µοχλό ελαφρώς επάνω, πιέστε 
το κουµπί και χαµηλώστε τον τελείως. Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι το 
προειδοποιητικό φως φρένων έχει σβήσει. 
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Ρυθµιζόµενο τιµόνι 
 

 
 
Τραβήξτε κάτω τον µοχλό και ρυθµίστε το τιµόνι προς τα επάνω και προς τα 
κάτω στην θέση που θέλετε. Σπρώξτε τον µοχλό κλειδώµατος σταθερά επάνω 
για να κλειδώσει το τιµόνι στην θέση που επιλέξατε. 
 
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην ρυθµίζετε το τιµόνι ενώ οδηγείτε. Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου και να προκληθεί ατύχηµα. 
 
Σκιάδια 
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∆ιπλό σκιάδιο 
(όπου υπάρχει) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Μην επαναφέρετε στην θέση του το κυρίως σκιάδιο πριν 
επαναφέρετε το βοηθητικό σκιάδιο και την προέκταση σκιαδίου. 

• Μην τραβάτε το βοηθητικό σκιάδιο ή την προέκταση σκιαδίου µε 
δύναµη προς τα κάτω. 

 
1. Για να µειώσετε την αντανάκλαση από το εµπρός παρµπρίζ, 

µετακινήστε προς τα κάτω το κυρίως σκιάδιο. 
2. Για να µειώσετε την αντανάκλαση από το πλάι, βγάλτε το κυρίως 

σκιάδιο από την κεντρική του στήριξη και µετακινήστε το στο πλάι (το 
κυρίως σκιάδιο είναι εξοπλισµένο µε µία προέκταση όπως φαίνεται 
στην εικόνα). 

3. Στην συνέχεια, µειώστε και την αντανάκλαση από το εµπρός παρµπρίζ 
µετακινώντας προς τα κάτω το βοηθητικό σκιάδιο. 

 
Καθρέπτες 
 

 
Εξωτερικοί καθρέπτες 
Ηλεκτρονική Ρύθµιση 
Ο εξωτερικός καθρέπτης θα λειτουργήσει µόνο όταν ο διακόπτης της µηχανής 
είναι στην θέση Acc ή ΟΝ. 
Γυρίστε το κουµπί δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε δεξιό ή τον αριστερό   
καθρέπτη 1 και στην συνέχεια ρυθµίστε χρησιµοποιώντας το κουµπί 2. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Ελέγξτε την θέση όλων των καθρεπτών πριν ξεκινήσετε. Εάν τους 

ρυθµίζετε ενώ οδηγείτε µπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας. 
• Τα αντικείµενα που βλέπεται στους εξωτερικούς καθρέπτες είναι πιο 

κοντά από ότι φαίνονται σε αυτούς. 
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Τύπος ρύθµισης µε το χέρι 
 

 
 
∆ίπλωµα εξωτερικού καθρέπτη 
 

 
 
Εσωτερικός καθρέπτης 
 
Η θέση νύχτας θα µειώσει την αντανάκλαση στον καθρέπτη σας των 
προβολέων των αυτοκινήτων που σας ακολουθούν την νύχτα. 
 
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Χρησιµοποιείτε την θέση νύχτας µόνο όταν είναι απαραίτητο γιατί 
µειώνεται ελαφρώς η ορατότητα. 
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Κάλυµµα χώρου αποσκευών 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 
Το κάλυµµα του χώρου αποσκευών κρατάει τον χώρο των αποσκευών 
κρυµµένο από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείµενο στο κάλυµµα του χώρου 
αποσκευών, όσο µικρό και αν είναι αυτό. Οποιοδήποτε αντικείµενο 
πάνω στο κάλυµµα του χώρου αποσκευών µπορεί να γίνει επικίνδυνο 
σε περίπτωση ατυχήµατος ή απότοµου φρεναρίσµατος. 
 
Πλευρικός γάντζος αποσκευών 
(όπου υπάρχει) 
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι αποσκευές είναι κατάλληλα 

ασφαλισµένες. Χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα σχοινιά και 
γάντζους. 

• Το ανασφάλιστο φορτίο µπορεί να γίνει επικίνδυνο σε 
περίπτωση ατυχήµατος ή απότοµου φρεναρίσµατος. 

• Όταν χρησιµοποιείτε γάντζους µε σχοινιά, µην βάζετε φορτίο 
µεγαλύτερο των 50 κιλών Α και Β, ή των 30 κιλών C σε ένα µόνο 
σχοινί. 

 
Γάντζοι αποσκευών 
 

 
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι αποσκευές είναι καλά ασφαλισµένες. 

Χρησιµοποιείτε τους κατάλληλους γάντζους και σχοινιά. 
• Οι αποσκευές που δεν είναι καλά ασφαλισµένες µπορεί να γίνουν 

επικίνδυνες σε περίπτωση ατυχήµατος ή απότοµου φρεναρίσµατος. 
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3 Καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστηµα 
 
 
Εξαεριστήρες 88 
Καλοριφέρ και air conditioning 88 
 Έλεγχοι 89 
 Λειτουργία καλοριφέρ 90 
           Λειτουργία air conditioner (όπου υπάρχει) 91 
           Αυτόµατο καλοριφέρ και air conditioner (όπου υπάρχει) 93 
           Αισθητήρας ήλιου του air conditioner (όπου υπάρχει) 96 
∆ιακόπτης θέρµανσης (όπου υπάρχει) 96 
Λειτουργία πίσω καλοριφέρ (όπου υπάρχει) 97 
Λειτουργία πίσω ψύξης (όπου υπάρχει) 97 
Κουτί ψύξης (όπου υπάρχει) 98 
Συντήρηση του air conditioner 98 
Ηχοσύστηµα (όπου υπάρχει) 99 
 Προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυστήµατος 99 
Ράδιο LW-MW-FM µε κασετόφωνο (όπου υπάρχει)  101 
           Λειτουργία ραδιοφώνου 105 
 Λειτουργία συστήµατος RDS 106 
 Λειτουργία κασετοφώνου 111 
 Έλεγχος CD Changer  112 
CD Changer (όπου υπάρχει) 114 
∆ιακόπτης ελέγχου ηχοσυστήµατος στο τιµόνι (όπου υπάρχει) 116 
Κεραία (όπου υπάρχει) 117 
 Ηλεκτρική κεραία 117 
 Χειροκίνητη κεραία 118 
           Κεραία πίσω παρµπρίζ 118 
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Εξαεριστήρες 
 

 
 
Ανοίξτε ή κλείστε και ρυθµίστε την ροή του αέρα των εξαεριστήρων. 
 

  : Αυτό το σύµβολο δηλώνει ότι οι εξαεριστήρες είναι κλειστοί. 
 

  : Αυτό το σύµβολο δηλώνει ότι οι εξαεριστήρες είναι ανοικτοί. 
 
Καλοριφέρ και air conditioning 
 

 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Η λειτουργία ψύξης του air conditioner δουλεύει µόνο όταν δουλεύει 

η µηχανή του αυτοκινήτου. 
 

• Μην αφήνετε παιδιά, ανήµπορους ενήλικες ή ζώα µόνα τους µέσα 
στο αυτοκίνητο. Τις ζεστές, ηλιόλουστες µέρες, οι θερµοκρασίες που 
αναπτύσσονται µέσα στο κλειστό αυτοκίνητο µπορούν γρήγορα να 
ανέβουν πολύ και να προκαλέσουν σοβαρούς ή και θανάσιµους 
τραυµατισµούς σε ανθρώπους και ζώα. 
 

• Μην χρησιµοποιείτε την λειτουργία της ανακυκλοφορίας για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα καθώς ο εσωτερικός αέρα χάνει την φρεσκάδα 
του και τα τζάµια θαµπώνουν. 
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• Θα πρέπει να ρυθµίζετε τα κουµπιά του καλοριφέρ ή του air 
conditioning πριν ξεκινήσετε την οδήγηση για να µην αποσπάται η 
προσοχή σας. 

 
Έλεγχοι 
 
Κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα 
Το κουµπί αυτό ανοίγει, κλείνει και ελέγχει την ταχύτητα του ανεµιστήρα. 
 
Κουµπί ελέγχου ροής αέρα 
Το κουµπί αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τις εξόδους από όπου θα βγαίνει ο 
αέρας. 
 

  – Ο αέρας βγαίνει από τους κεντρικούς και τους πλευρικούς εξαεριστήρες. 
 

  - Ο αέρας βγαίνει από τους κεντρικούς και τους πλευρικούς εξαεριστήρες 
καθώς και από τις εξόδους στο πάτωµα. 
 

  – Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους στο πάτωµα. 
 

  – Ο αέρας βγαίνει από τις εξόδους ξεθαµπώµατος και τις εξόδους στα 
πόδια. 
 

  - Ο αέρας βγαίνει από τις εξόδους ξεθαµπώµατος. 
 
Κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας 
Με το κουµπί αυτό µπορείτε να ρυθµίσετε την θερµοκρασία του αέρα που 
βγαίνει από τους αεραγωγούς. 
 
Κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα  
 
Θέση Off (σβηστό ενδεικτικό φως) 
Στον χώρο των επιβατών µπαίνει εξωτερικός αέρας. 
 
Χρησιµοποιείστε την θέση off για την κανονική λειτουργία του καλοριφέρ ή του 
air conditioner. 
 
Θέση on (ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι) 
Ο εσωτερικός αέρας ανακυκλώνεται µέσα στο αυτοκίνητο. 
 
Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση on όταν οδηγείτε σε 
δρόµο όπου υπάρχει πολύ σκόνη µπροστά σας ή θέλετε να αποφύγετε τα 
καυσαέρια των άλλων αυτοκινήτων. 
 
Κουµπί air conditioner (όπου υπάρχει) 
Το κουµπί αυτό υπάρχει µόνο στα αυτοκίνητα που έχουν air conditioner. 
Βάλτε µπροστά την µηχανή, βάλτε τον µοχλό ελέγχου ανεµιστήρα στην θέση 
που θέλετε (1 έως 4) και πατήστε το κουµπί του air conditioner για να 
λειτουργήσει το air conditioner. Το ενδεικτικό φως θα ανάψει όταν είναι 
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αναµµένο το κουµπί του air conditioner. Για να σβήσετε το air conditioner, 
πατήστε το κουµπί πάλι για να επιστρέψει στην αρχική του θέση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η λειτουργία ψύξης του air conditioner δουλεύει µόνο όταν λειτουργεί η 
µηχανή του αυτοκινήτου. 
 
Λειτουργία καλοριφέρ 
 
Θέρµανση 
Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για την παροχή ζεστού αέρα από τους 
εξαεριστήρες στο πάτωµα. 
 
1. Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση “off” για κανονική 
θέρµανση (δεν ανάβει το ενδεικτικό φως). 

2. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα στην θέση  . 
3. Γυρίστε για να λειτουργήσει το κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα. 
4. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην θέση που επιθυµείτε 
ανάµεσα στην µεσαία θέση και την θέση hot (ζεστό). 

 
• Για γρήγορη θέρµανση, πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην 
θέση  / ΟΝ. Βεβαιωθείτε στην συνέχεια ότι το γυρίσατε στην θέση «off» 
για κανονική θέρµανση. 

 
Εξαερισµός 
Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για να µπει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 
εξωτερικός αέρας από τους κεντρικούς και πλευρικούς εξαεριστήρες. 
 
1. Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση “off” για κανονική 
θέρµανση (δεν ανάβει το ενδεικτικό φως). 

2. Γυρίστε το κουµπί ρύθµισης ροής του  αέρα στην θέση  . 
3. Γυρίστε για να λειτουργήσει το κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα. 
4. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην θέση που επιθυµείτε. 
 
Ξεπάγωµα και ξεθάµπωµα 
Η θέση αυτή χρησιµοποιείται για να ξεπαγώσουν / ξεθαµπώσουν τα 
παράθυρα. 
 
1. Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση “off” (δεν ανάβει το 
ενδεικτικό φως). 

2. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα στην θέση  . 
3. Γυρίστε για να λειτουργήσει το κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα. 
4. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην θέση που επιθυµείτε 
ανάµεσα στην µεσαία θέση και την θέση hot (ζεστό). 

 
 
Για να αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο ή το θάµπωµα από τα παράθυρα, 
πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση  / ΟΝ, γυρίστε το 
κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα στο 4 και βάλτε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας 
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στην θέση HOT. Αµέσως µόλις καθαρίσουν τα παράθυρα, πατήστε το κουµπί 
ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση OFF (δεν ανάβει το ενδεικτικό φως). 
 
Θέρµανση δύο επιπέδων 
Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για να βγαίνει εξωτερικός αέρας από τους 
πλευρικούς και κεντρικούς εξαεριστήρες και ζεστός αέρας από τις εξόδους του 
πατώµατος. 
 
1. Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση “off” για κανονική 
θέρµανση (δεν ανάβει το ενδεικτικό φως). 

2. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα στην θέση  . 
3. Γυρίστε για να λειτουργήσει το κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα. 
4. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην θέση που επιθυµείτε 
ανάµεσα στο ζεστό (hot) και το κρύο (cold). 

 
Θέρµανση και ξεθάµπωµα 
Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για να θερµαίνεται το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου και να ξεθαµπώνει το παρµπρίζ. 
 
1. Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση “off” για κανονική 
θέρµανση (δεν ανάβει το ενδεικτικό φως). 

2. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα στην θέση  . 
3. Γυρίστε για να λειτουργήσει το κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα. 
4. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην θέση που επιθυµείτε 
ανάµεσα στην µεσαία θέση και την θέση hot (ζεστό). 

 
Πρακτικές συµβουλές 
• Προκειµένου να έχετε καλύτερη θέρµανση, καθαρίστε το χιόνι και τον 

πάγο από τον υαλοκαθαριστήρα και την είσοδο του αέρα µπροστά 
από το παρµπρίζ.  

• Όταν γυρίζετε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα µπορεί να υπάρξει µία µικρή 
καθυστέρηση. Αυτό δεν είναι πρόβληµα, απλά τα µοτέρ και τα πηνία του 
συστήµατος αλλάζουν από την µία έξοδο στην άλλη. 

 
Λειτουργία air conditioner ( όπου υπάρχει) 
 
Βάλτε µπροστά την µηχανή, µετακινήστε τον µοχλό ελέγχου ανεµιστήρα στην 
θέση που θέλετε (1 έως 4) και πατήστε το κουµπί του air conditioner για να  
ενεργοποιήσετε το air conditioner. Όταν το air conditioner είναι αναµµένο, 
στην λειτουργία της θέρµανσης προστίθενται οι λειτουργίες της ψύξης και της 
αφύγρανσης. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η ψύξη του air conditioner λειτουργεί µόνο όταν δουλεύει η µηχανή του 
αυτοκινήτου. 
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Ψύξη 
Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για την ψύξη και την αφύγρανση. 

1. Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση off (το ενδεικτικό 
φως είναι σβηστό). 

2. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα στην θέση . 
3. Βάλτε τον µοχλό ελέγχου ανεµιστήρα στην θέση που θέλετε. 
4. Πατήστε το κουµπί του air conditioner. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως. 
5. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην θέση που θέλετε. 

 
Για γρήγορη ψύξη, όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι υψηλή, πατήστε το 
κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση / on. Βεβαιωθείτε ότι 
επαναφέρατε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση off για κανονική 
ψύξη (δεν ανάβει το ενδεικτικό φως). 
 
Θέρµανση µε αφύγρανση 
Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για την θέρµανση και την αφύγρανση. 

1. Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση off (το ενδεικτικό 
φως είναι σβηστό). 

2. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα στην θέση . 
3. Βάλτε τον µοχλό ελέγχου ανεµιστήρα στην θέση που θέλετε. 
4. Πατήστε το κουµπί του air conditioner. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως. 
5. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην θέση που θέλετε. 

 
Αφύγρανση µε ξεθάµπωµα 
Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για να ξεθαµπώσετε τα παράθυρα και για 
την αφύγρανση. 

1. Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στην θέση off (το ενδεικτικό 
φως είναι σβηστό). 

2. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα στην θέση . 
3. Βάλτε τον µοχλό ελέγχου ανεµιστήρα στην θέση που θέλετε. 
4. Πατήστε το κουµπί του air conditioner. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως. 
5. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην θέση που θέλετε. 

 
Πρακτικές συµβουλές 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Όταν λειτουργεί το air conditioner, έχετε κλειστά όλα τα παράθυρα 

και την ηλιοροφή. 
• Μετά από παρκάρισµα στον ήλιο, οδηγήστε για δύο ή τρία λεπτά µε 

ανοικτά τα παράθυρα για να φύγει ο ζεστός αέρας από τον χώρο των 
επιβατών. Στην συνέχεια κλείστε τα παράθυρα. Με τον τρόπο αυτό 
το air conditioner θα µπορέσει να ψύξει γρήγορα το εσωτερικό. 

• Το σύστηµα του air conditioner θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον 
µία φορά το µήνα για περίπου 10 λεπτά. Αυτό θα βοηθήσει στην 
αποτροπή ζηµιών στο σύστηµα λόγω ελλιπούς λίπανσης. 

• Εάν ο δείκτης θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού µηχανής υπερβεί την 
θέση HOT (ζεστό), σβήστε το air conditioner. Για πρόσθετες 
πληροφορίες δείτε το «Εάν υπερθερµανθεί η µηχανή σας» στο 
κεφάλαιο «5. Σε περίπτωση ανάγκης». 
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Φίλτρο εξαερισµού 
Το σύστηµα του air conditioning είναι εξοπλισµένο µε ένα φίλτρο εξαερισµού 
που συλλέγει την βρωµιά, τα κατάλοιπα, την σκόνη κλπ. Για να διασφαλίσετε 
ότι το air conditioner ζεσταίνει, ξεθαµπώνει και εξαερίζει επαρκώς, 
αντικαθιστάτε το φίλτρο τακτικά. Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο, 
αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan. 
 
Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθιστάται εάν η ροή του αέρα είναι 
εξαιρετικά µειωµένη ή όταν τα παράθυρα θαµπώνουν εύκολα όταν 
λειτουργεί το καλοριφέρ ή το σύστηµα του air conditioner. 
 

 
Αυτόµατο καλοριφέρ και air conditioner 
(όπου υπάρχει) 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Η ψύξη του air conditioner λειτουργεί µόνο όταν δουλεύει η µηχανή 

του αυτοκινήτου. 
• Μην αφήνετε παιδιά, ανήµπορους ενήλικες ή ζώα µόνα τους µέσα 

στο αυτοκίνητο. Τις ζεστές, ηλιόλουστες µέρες, οι θερµοκρασίες που 
αναπτύσσονται µέσα στο κλειστό αυτοκίνητο µπορούν γρήγορα να 
ανέβουν πολύ και να προκαλέσουν σοβαρούς ή και θανάσιµους 
τραυµατισµούς σε ανθρώπους και ζώα. 

• Μην χρησιµοποιείτε την λειτουργία της ανακυκλοφορίας για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα καθώς ο εσωτερικός αέρα χάνει την φρεσκάδα 
του και τα τζάµια θαµπώνουν. 

• Θα πρέπει να ρυθµίζετε τα κουµπιά του air conditioner πριν 
ξεκινήσετε την οδήγηση για να µην αποσπάται η προσοχή σας. 

 
Βάλτε µπροστά την µηχανή και λειτουργήστε τα κουµπιά για να 
ενεργοποιήσετε το air conditioner. 
 
Ψύξη και / ή θέρµανση µε αφύγρανση (Αυτόµατη λειτουργία) 
Η λειτουργία αυτή µπορεί κανονικά να χρησιµοποιηθεί σε όλη την διάρκεια 
του χρόνου, καθώς το σύστηµα ενεργοποιείται αυτόµατα για να διατηρήσει 
σταθερή την θερµοκρασία. Η κατανοµή της ροής του αέρα και η ταχύτητα του 
ανεµιστήρα ελέγχονται επίσης αυτόµατα. 
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1. Πατήστε το κουµπί AUTO στην θέση ΟΝ (θα φανεί η ένδειξη AUTO). 
2. Γυρίστε το κουµπί ρύθµισης της θερµοκρασίας για να επιλέξετε την 
θερµοκρασία που θέλετε ανάµεσα στους 180C και τους 320C. 

• Ρυθµίστε την θερµοκρασία περίπου στους 250C για κανονική λειτουργία. 
• Η θερµοκρασία στον χώρο των επιβατών θα συντηρείται αυτόµατα. Η 
κατανοµή της ροής του αέρα και η ταχύτητα του ανεµιστήρα ελέγχονται 
επίσης αυτόµατα (µε τον διακόπτη REC και τον διακόπτη FRE στην θέση 
OFF). 

 
Θέρµανση (αυτόµατη λειτουργία / AUTO) 
∆εν ενεργοποιείται η λειτουργία ψύξης του air conditioner. Χρησιµοποιείστε 
αυτή την λειτουργία όταν θέλετε µόνο θέρµανση. 
 

1. Πατήστε το κουµπί του A/C (το ενδεικτικό φως θα σβήσει). 
2. Γυρίστε το κουµπί ρύθµισης της θερµοκρασίας για να επιλέξετε την 
θερµοκρασία που θέλετε. 

 
• Η θερµοκρασία στον χώρο των επιβατών θα συντηρείται αυτόµατα . Η 
κατανοµή της ροής του αέρα και η ταχύτητα του ανεµιστήρα ελέγχονται 
επίσης αυτόµατα(µε τον διακόπτη REC και τον διακόπτη FRE στην θέση 
OFF). 

• Μην επιλέγετε χαµηλότερη θερµοκρασία από την θερµοκρασία του 
εξωτερικού αέρα γιατί το σύστηµα µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά. 

• Η λειτουργία αυτή δεν συνιστάται εάν θαµπώνουν τα τζάµια. 
 

3. Πατήστε πάλι το κουµπί του A/C για να βάλετε σε λειτουργία το 
σύστηµα ψύξης (το ενδεικτικό φως θα ανάψει). 

 
Ξεθάµπωµα  
1. Πατήστε το κουµπί DEF στην θέση ΟΝ (θα ανάψει το ενδεικτικό φως).  
2. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας για να ρυθµίσετε την 
θερµοκρασία που θέλετε. 

 
• Για να αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο από τα παράθυρα, πατήστε το 
κουµπί χειροκίνητης ρύθµισης του ανεµιστήρα  για να βάλετε τον 
ανεµιστήρα στο µέγιστο . 

• Αµέσως µόλις ξεθαµπώσει το παρµπρίζ, γυρίστε το κουµπί εισόδου αέρα 
στο AUTO για να γυρίσετε στην αυτόµατη λειτουργία. 

• Όταν το κουµπί DEF είναι πατηµένο, το air conditioner αυτόµατα θα 
γυρίσει σε µία εξωτερική θερµοκρασία µεγαλύτερη των –20C προκειµένου 
να ξεθαµπώσει το παρµπρίζ και η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα θα 
σβήσει αυτόµατα. 
 
Στον χώρο των επιβατών µπαίνει εξωτερικός αέρας για να βελτιώσει την 
απόδοση του ξεθαµπώµατος. 
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Χειροκίνητος έλεγχος ταχύτητας ανεµιστήρα 
Πατήστε το κουµπί ρύθµισης ανεµιστήρα  για να ελέγξετε µε το χέρι την 
ταχύτητα του ανεµιστήρα (η ένδειξη MANUAL θα φανεί). 
 
Πατήστε το κουµπί AUTO για να επιστρέψετε στον αυτόµατο έλεγχο της 
ταχύτητας του ανεµιστήρα. 
 
Κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα (REC) 
Πατήστε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα  για να κυκλοφορεί ο εσωτερικός 
αέρας µέσα στο αυτοκίνητο. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως. 
 
Κουµπί εξωτερικού αέρα (FRE) 
Πατήστε το κουµπί εξωτερικού αέρα  για να φέρετε αέρα από έξω στον 
χώρο των επιβατών. Το ενδεικτικό φως στο κουµπί θα ανάψει. 
 
Αυτόµατος έλεγχος εισόδου αέρα 
Βάλτε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ, η λειτουργία (ανακυκλοφορία 
αέρα, εξωτερικός αέρας ή αυτόµατος έλεγχος) που ήταν σε ενέργεια πριν το 
σύστηµα κλείσει θα ενεργοποιηθεί. Για να ελέγχεται αυτόµατα ο αέρας κατά 
την διάρκεια της λειτουργίας επιλογής µε το χέρι, πατήστε είτε το κουµπί 
ανακυκλοφορίας αέρα ή το κουµπί εξωτερικού αέρα, ανάλογα µε το πιο 
ενδεικτικό φως είναι αναµµένο. Το ενδεικτικό φως στο κουµπί σβήνει και η 
είσοδος του αέρα θα ελέγχεται αυτόµατα.  
 
Κουµπί ελέγχου ροής αέρα µε το χέρι (MODE) 
Πατώντας το κουµπί ελέγχου εισόδου αέρα µε το χέρι (θα φαίνεται η ένδειξη 
MANUAL), επιλέγετε την έξοδο του αέρα. 
 

 – Ο αέρας βγαίνει από τους µπροστά κεντρικούς και τους πλευρικούς 
εξαεριστήρες. 
 

 - Ο αέρας βγαίνει από τους µπροστά κεντρικούς και τους πλευρικούς 
εξαεριστήρες καθώς και από τις µπροστινές και (όπου υπάρχουν) τις πίσω 
εξόδους στο πάτωµα. 
 

 – Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις µπροστινές και (όπου υπάρχουν) τις 
πίσω εξόδους στο πάτωµα. 
 

 – Ο αέρας βγαίνει από τις εξόδους ξεθαµπώµατος και µπροστινές και 
(όπου υπάρχουν) τις πίσω εξόδους στο πάτωµα. 
 
Για να σβήσετε το σύστηµα 
Πατήστε το κουµπί κλεισίµατος (OFF) 
 
Πρακτικές συµβουλές λειτουργίας 
Όταν η εξωτερική θερµοκρασία και η θερµοκρασία του νερού της µηχανής 
είναι χαµηλές, η ροή αέρα από τις εξόδους στο πάτωµα µπορεί να µην 
λειτουργεί. Αυτό δεν δηλώνει κάποιο πρόβληµα. Μόλις ζεσταθεί το νερό της 
µηχανής, θα λειτουργήσει κανονικά η ροή αέρα από τις εξόδους του 
πατώµατος. 
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Φίλτρο εξαερισµού 
Το σύστηµα του air conditioning είναι εξοπλισµένο µε ένα φίλτρο εξαερισµού 
που συλλέγει την βρωµιά, τα κατάλοιπα, την σκόνη κλπ. Για να διασφαλίσετε 
ότι το air conditioner ζεσταίνει, ξεθαµπώνει και εξαερίζει επαρκώς, 
αντικαθιστάτε το φίλτρο τακτικά. Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο, 
αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan. 
 
Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθιστάται εάν η ροή του αέρα είναι 
εξαιρετικά µειωµένη ή όταν τα παράθυρα θαµπώνουν εύκολα όταν 
λειτουργεί το καλοριφέρ ή το σύστηµα του air conditioner. 
 

 
 
Αισθητήρας ηλίου του air conditioner 
Ο αισθητήρας που βρίσκεται στο ταµπλό βοηθάει στην διατήρηση της 
θερµοκρασίας σταθερής. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω ή γύρω από τον 
αισθητήρα. 
 
∆ιακόπτης θέρµανσης 
(όπου υπάρχει) 
 

 
Ο διακόπτης HEAT βρίσκεται στο χαµηλώτερο άκρο του ταµπλό των 
οργάνων. 
 
Ο διακόπτης HEAT χρησιµοποιείται όταν η µηχανή είναι κρύα για να 
επιταχύνει την λειτουργία του καλοριφέρ. Εάν ο διακόπτης πατηθεί, ο 
εγκέφαλος του κινητήρα αυτόµατα θα αυξήσει την ταχύτητα ρελαντί της 
«κρύας µηχανής». 
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Το σύστηµα λειτουργεί µε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ (παρκάρισµα) 
στο αυτόµατο σανζµάν ή την θέση Ν (νεκρά) στο µηχανικό σανζµάν και την 
πεταλούδα γκαζιού κλειστή. Σβήστε τον διακόπτη όταν κινηθεί ο δείκτης της 
θερµοκρασίας του ψυκτικού υγρού της µηχανής. Απενεργοποιείται αυτόµατα 
όταν το αυτοκίνητο κινηθεί. 
 
Λειτουργία πίσω καλοριφέρ 
(όπου υπάρχει) 
 

 
Για να ενεργοποιήσετε το πίσω καλοριφέρ, κάντε τα ακόλουθα. 
 

1. Βάλτε µπροστά την µηχανή. 
2. Πατήστε το κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα πίσω καλοριφέρ στην θέση ΗΙ 
ή LOW (το ενδεικτικό φως ΟΝ θα ανάψει). 

 
Λειτουργία πίσω ψύξης 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 
Για να ενεργοποιήσετε την ψύξη πίσω, κάντε τα ακόλουθα: 

1. Βάλτε µπροστά την µηχανή. 
2. Βάλτε σε λειτουργία το air conditioner για µπροστά. 
3. Πατήστε είτε τον διακόπτη ανεµιστήρα πίσω στο ταµπλό ή τον πίσω 
διακόπτη στην θέση ΟΝ (θα ανάψει το ενδεικτικό φως). 

4. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα στην θέση που 
θέλετε. 

Η λειτουργία ψύξης πίσω λειτουργεί µόνο όταν λειτουργεί η µηχανή του 
αυτοκινήτου και το air conditioner µπροστά. 
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Κουτί ψύξης 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 
Βάλτε τα ποτά µέσα στο κουτί ψύξης και κλείστε το καπάκι. 

1. Βάλτε µπροστά την µηχανή. 
2. Ανάψτε το air conditioner µπροστά. 
3. Πατήστε το κουµπί του κουτιού ψύξης. 

 
• Το κουτί ψύξης δεν θα λειτουργήσει όταν το air conditioner 

µπροστά είναι σβηστό. 
• Η εσωτερική θήκη µπορεί να βγει για την συντήρηση ή το 

καθάρισµα, βγάζοντας τις βίδες ασφαλείας της. 
 
Συντήρηση του air-conditioner 
Το σύστηµα του air-conditioner στο NISSAN σας περιέχει ένα ψυκτικό υγρό 
που κατασκευάστηκε µε γνώµονα το περιβάλλον. 
 
Αυτό το ψυκτικό υγρό δεν βλάπτει το όζον. 
 
Ωστόσο, µπορεί να συνεισφέρει κατά ένα µικρό µέρος στην θέρµανση της γης. 
 
Όταν συντηρείτε το air-conditioner σας, απαιτούνται ειδικός εξοπλισµός 
συµπλήρωσης ψυκτικού υγρού και ειδικό λιπαντικό. Η χρήση ακατάλληλων 
ψυκτικών υγρών ή λιπαντικών µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στο 
σύστηµα του air-conditioner. Για πληροφορίες σχετικά µε το ψυκτικό υγρό και 
το λιπαντικό του air-conditioner δείτε το κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες». 
 
Το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN µπορεί να συντηρήσει το φιλικό προς 
το περιβάλλον air-conditioner σας. 
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Ηχοσύστηµα 
(όπου υπάρχει) 
 
Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση 
Acc ή ON. Εάν ακούτε ραδιόφωνο χωρίς να λειτουργεί η µηχανή, γυρίστε το 
κλειδί της µηχανής στην θέση Acc. 
 
Ρυθµίστε την θέση της κεραίας για την καλύτερη λήψη. 
 
Η λήψη του ραδιοφώνου επηρεάζεται από την δύναµη του σήµατος του 
σταθµού, την απόσταση από τον µεταδότη, κτήρια, γέφυρες, βουνά και άλλες 
εξωτερικές επιρροές. Οι κατά διαστήµατα 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. 
  
Προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυστήµατος 
 
Κασετόφωνο 
 
• Για να διατηρήσετε την καλή ποιότητα του ήχου, η NISSAN σας 

συνιστά να χρησιµοποιείτε κασέτες των 60 λεπτών ή µικρότερες σε 
µήκος. 

• Οι κασέτες θα πρέπει να αφαιρούνται από το κασετόφωνο όταν αυτό 
δεν χρησιµοποιείται. Αποθηκεύστε τις κασέτες στις προστατευτικές 
τους θήκες και µακριά από το φως του ήλιου, την ζέστη, την υγρασία 
και πηγές µαγνητισµού. 

• Η απευθείας έκθεση στον ήλιο µπορεί να παραµορφώσει την κασέτα. 
Η χρήση παραµορφωµένων κασετών µπορεί να προκαλέσει 
κόλληµα της κασέτας µέσα στο κασετόφωνο. 

• Μην χρησιµοποιείτε κασέτες µε ετικέτες που ξεκολλάνε και είναι 
χαλαρές. Μπορεί η ταµπέλα να κολλήσει µέσα στο κασετόφωνο. 

• Εάν η ταινία της κασέτας είναι χαλαρή, µε ένα µολύβι γυρίστε λίγο 
την ταινία για να τεντωθεί. Η χαλαρή κασέτα µπορεί να προκαλέσει 
κόλληµα της ταινίας και παραµόρφωση του ήχου. 

• Μετά από κάποια περίοδο η κεφαλή του κασετοφώνου, τα ρουλεµάν 
περιστροφής και των παξιµαδιών µπορεί να µαζέψουν  κατάλοιπα 
της επίστρωσης της ταινίας καθώς γυρίζει η ταινία. Αυτή η 
κατακάθιση υπολειµµάτων µπορεί να προκαλέσει ασθενή ή 
παραµορφωµένο ήχο και θα πρέπει να αφαιρείται περιοδικά µε µία 
κασέτα καθαρισµού κεφαλής. Εάν τα κατάλοιπα δεν αφαιρούνται 
περιοδικά, το κασετόφωνο µπορεί να χρειαστεί να 
αποσυναρµολογηθεί για να καθαριστεί. 
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CD Player (µηχάνηµα αναπαραγωγής CD) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
• Όταν ο καιρός είναι κρύος ή βροχερός, µπορεί το CD player να µην 

λειτουργεί καλά λόγω της υγρασίας. Εάν συµβεί αυτό, βγάλτε το CD 
και αφυγράνετε ή εξαερίστε το µηχάνηµα τελείως. 
 

• Το CD player µπορεί να αναπηδά εάν οδηγείτε σε ανώµαλο δρόµο. 
 

• Το CD player µερικές φορές δεν µπορεί να λειτουργήσει όταν η 
θερµοκρασία στον χώρο των επιβατών είναι πολύ υψηλή. Μειώστε 
την θερµοκρασία πριν την χρήση. 
 

• Μην εκθέτετε τα CD κατευθείαν στον ήλιο. 
 

• Τα CD που είναι κακής ποιότητας, βρώµικα, γρατσουνισµένα, 
καλυµµένα µε δαχτυλιές ή έχουν τρυπήµατα µπορεί να µην 
δουλεύουν σωστά. 
 

• Τα παρακάτω CD µπορεί να µην λειτουργούν σωστά: 
- CD µε έλεγχο αντιγραφής (CCCD) 
-  Εγγράψιµα CD (CD-R) 
-  Επανεγγράψιµα CD (CD-RW) 
 

• Μην χρησιµοποιείτε τα ακόλουθα CD καθώς µπορεί να προκαλέσουν 
βλάβη στο CD player: 
- ∆ίσκους 8 εκατοστών µε αντάπτορα 
- CD τα οποία δεν είναι στρογγυλά 
- CD µε χάρτινη ετικέτα 
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Ράδιο LW-MW-FM µε κασετόφωνο  
(όπου υπάρχει) 
  
 

 
Η µονάδα αυτή είναι ένα ηλεκτρονικό ραδιόφωνο µε κασετόφωνο και 
αντικλεπτικό σύστηµα µε προσωπικό κωδικό (όπου υπάρχει), καθώς και 
λειτουργία ελέγχου CD Changer και λειτουργία Αναγγελίας Κυκλοφορίας (ΤΑ). 
Οι λειτουργίες του κασετοφώνου περιλαµβάνουν το σύστηµα NR (Μείωση 
Θορύβου) που προσθέτει στην υψηλής ποιότητας ακρόαση. 
 
Αντικλεπτικό σύστηµα 
(χωρίς προσωπικό κωδικό) 
Η µονάδα µπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο διακόπτης µηχανής µε κλειδί NATS 
γυρίσει στην θέση ACC ή ΟΝ. 
 
Αντικλεπτικό σύστηµα 
(µε προσωπικό κωδικό) 
Η πιθανότητα να κλαπεί το ηχοσύστηµα µειώνεται αποτελεσµατικά µε την 
χρήση ενός προσωπικού 4-ψήφιου κωδικού που είναι γνωστός µόνο στον 
κάτοχο του αυτοκινήτου γιατί, η µονάδα δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς 
την χρήση αυτού του κωδικού. 
 
Εάν παρ’όλα αυτά, κάποιος προσπαθήσει να αφαιρέσει την µονάδα µε την 
χρήση βίας, το αντικλεπτικό σύστηµα ενεργοποιείται και η µονάδα κλειδώνει. 
Ο µόνος τρόπος που µπορεί να ξεκλειδώσει είναι µε την εισαγωγή του 
προσωπικού κωδικού αριθµού που είναι γνωστός µόνο στον ιδιοκτήτη. Ο 
κωδικός αριθµός αυτός δεν  µπορεί να αλλαχτεί και ανταποκρίνεται µόνο στο 
αυτοκίνητό σας. Ο κωδικός αριθµός αυτός φαίνεται στην κάρτα εισόδου του 
ραδιοφώνου σας που τοποθετείται στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου κατά την 
παραγωγή του στο εργοστάσιο. Ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
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της Nissan να σας υποδείξει την θέση που βρίσκεται η κάρτα εισόδου του 
ραδιοφώνου σας. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Κρατήστε την κάρτα εισόδου του ραδιοφώνου σας σε ασφαλές σηµείο 
και αποφύγετε να την έχετε µέσα στο αυτοκίνητο. Εάν την χάσετε ή 
ξεχάσετε τον κωδικό αριθµό του ραδιοφώνου σας, αποτανθείτε σε 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan. 
 
Ξεκλείδωµα της µονάδας 
(για µοντέλα εξοπλισµένα µε προσωπικό κωδικό). 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτό το τµήµα. Είναι σηµαντικό οι οδηγίες να 
ακολουθηθούν µε ακρίβεια. 
 
Εάν η παροχή της µπαταρίας στο αυτοκίνητο διακοπεί από ατύχηµα ή άλλο 
λόγο, η µονάδα θα κλειδώσει. 
 
Για να ξεκλειδώσετε την µονάδα, κάντε τα ακόλουθα: 
 

1. Πατήστε το κουµπί παροχής / ελέγχου έντασης για να ανοίξει η 
µονάδα. 

2. Στην ένδειξη θα φανεί CODE IN (είσοδος κωδικού) 
3. Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό, πατώντας τα κουµπιά 
προεπιλογής (1 έως 4). 

4. Πατήστε το κουµπί . 
5. Εάν ο κωδικός που εισάγατε είναι σωστός, το ραδιόφωνο ανοίγει. Μία 
ραδιοφωνική συχνότητα εµφανίζεται στην ένδειξη. 

6. Εάν ο κωδικός που εισάγατε είναι λάθος, η µονάδα δεν µπορεί να 
λειτουργήσει για 10 δευτερόλεπτα από την στιγµή που γίνουν 3 
αποτυχηµένες προσπάθειες και µετά µπαίνει αυτόµατα η λειτουργία 
εισαγωγής κωδικού (ένδειξη CODE IN). 

7. Εάν ο κωδικός είναι λάθος και την τέταρτη φορά, η µονάδα δεν µπορεί 
να λειτουργήσει για 60 λεπτά και στην ένδειξη φαίνεται ----. Μετά τα 60 
λεπτά, µπαίνει αυτόµατα η λειτουργία εισαγωγής κωδικού (ένδειξη 
CODE IN). Εάν τα παραπάνω επαναληφθούν 17 φορές, η µονάδα 
κλειδώνει µόνιµα και θα πρέπει να αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο της Nissan. 

 
Κυρίως λειτουργία ηχοσυστήµατος 
 
Έλεγχος παροχής / έντασης ήχου 
Γυρίστε το κλειδί της µηχανής στην θέση ACC ή ΟΝ και στην συνέχεια 
πατήστε το κουµπί παροχής / ένστασης ήχου. Θα συνεχίσει να παίζει η 
µονάδα (ραδιόφωνο, κασέτα ή CD) που ήταν σε λειτουργία έως την στιγµή 
που έκλεισε το ηχοσύστηµα. Εάν δεν έχετε βάλει κασέτα ή CD,  θα ανοίξει το 
ραδιόφωνο. Πατώντας πάλι το κουµπί παροχής / έντασης ήχου το σύστηµα 
θα κλείσει. 
Γυρίστε το κουµπί παροχής / έντασης ήχου για να ρυθµίσετε την ένταση. 
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Συγκεκριµένες ρυθµίσεις χρήστη 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις του χρήστη θα αλλάξουν, ανάλογα µε το πιο 
κλειδί του NATS χρησιµοποιείται (για να µπει µπροστά το αυτοκίνητο). 
 
Οι λειτουργίες που επηρεάζονται από τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις χρήστη: 
 

• Ρυθµίσεις ελέγχου ήχου (Bass / Treble / Balance / Fader). 
• Ρυθµίσεις επιλογών µενού, ρύθµιση ήχου για τις ανακοινώσεις 
κυκλοφορίας (ΤΑ VOL), µέγιστη ένταση ήχου στο άνοιγµα (ON VOL), 
ένταση εξαρτώµενη από την ταχύτητα (SPEED VOL), ρύθµιση και PTY 
(γλώσσα). 

• Λειτουργία ελέγχου ήχου. 
• AF/TA/PTY/PTY ρυθµίσεις γλώσσας. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ανοίγοντας το κασετόφωνο όταν έχετε επιλέξει την µέγιστη ένταση 
ήχου, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην ακοή σας. 
 

Επιλογή πηγής 
 
Χωρίς CD Changer: 
Εάν έχετε βάλει ήδη κασέτα, πατώντας αυτό το κουµπί ενώ ακούτε το 
ραδιόφωνο θα αλλάξει η µονάδα από το ραδιόφωνο στο κασετόφωνο και η 
αναπαραγωγή της κασέτας θα αρχίσει αυτόµατα. 
 
Εάν δεν έχετε βάλει κασέτα, θα παραµείνει αναµµένο το ραδιόφωνο. 
 
Με CD Changer: 
Εάν έχετε βάλει ήδη κασέτα και το CD έχει οριστεί στο CD Changer, πατώντας 
αυτό το κουµπί ενώ ακούτε ραδιόφωνο, θα αλλάξει η µονάδα από το 
ραδιόφωνο στο κασετόφωνο ή το CD Changer ως ακολούθως. 
 

Ραδιόφωνο - (πατήστε το κουµπί) – κασετόφωνο - - CD -  - 
ραδιόφωνο. 
 
Εάν δεν έχετε βάλει κασέτα, η λειτουργία κασετοφώνου θα προσπεραστεί. 
 
Εάν δεν έχετε βάλει CD στο CD Changer, θα φανεί η ένδειξη NO DISC. 
 
Εάν λείπει η θήκη των CD από το CD Changer, θα φανεί στην ένδειξη για 3 
δευτερόλεπτα NO MAG. 
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Επιλογή λειτουργίας ηχοσυστήµατος 
 
Πατήστε το κουµπί MOD για να επιλέξετε την λειτουργία ρύθµισης του 
ηχοσυστήµατος (bass, treble, balance, fader ή loudness και µόνο στην 
λειτουργία κασέτας, κενό, προσπέρασµα ή παρακολούθηση ραδιοφώνου). 
 
Πατήστε το κουµπί επιλογής λειτουργίας  ή όταν επιλέγετε την λειτουργία 
ηχοσυστήµατος (ραδιόφωνο, κασέτα ή CD) για να αλλάξετε τις επιλογές 
λειτουργίας. 
 
Έλεγχος BASS 
Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εντείνετε ή να ατονήσετε την 
ανταπόκριση των µπάσων. 
Πατήστε το κουµπί ρύθµισης ή  όταν είστε στην λειτουργία ελέγχου 
µπάσων για να ρυθµίσετε τα µπάσα. 
 
Έλεγχος TREBLE 
Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εντείνετε ή να ατονήσετε την 
ανταπόκριση των treble. 
Πατήστε το κουµπί ρύθµισης ή  όταν είστε στην λειτουργία ελέγχου 
treble για να ρυθµίσετε τα treble. 
 
Έλεγχος BALANCE 
Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να ρυθµίσετε την ισορροπία του ήχου 
ανάµεσα στα αριστερά και τα δεξιά κανάλια. 
Πατήστε το κουµπί ρύθµισης ή  όταν είστε στην λειτουργία ελέγχου 
balance για να ρυθµίσετε την ισορροπία αριστερά / δεξιά. 
 
Έλεγχος FADER 
Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να ρυθµίσετε την ισορροπία του ήχου 
ανάµεσα στα µπροστά και τα πίσω κανάλια. 
Πατήστε το κουµπί ρύθµισης ή  όταν είστε στην λειτουργία ελέγχου 
fader για να ρυθµίσετε την ισορροπία µπροστά / πίσω. 
 
Λειτουργία Ήχου Ρύθµιση ήχου κουµπί πάνω / κάτω 

 Κεντρική θέση  
BASS 
(Ρύθµιση 
µπάσων) 

 
BASS  -5 

 
BASS   0 

 
BASS +5 

TREBLE 
(ρύθµιση treble) 

 
TREB  -5 

 
TREB  0 

 
TREB  +5 

FADER 
(ρύθµιση balance 
µπρος / πίσω)  

FAD R 6 
(FADER πίσω) 
 

 
FAD 0 

FAD F 6 
(FADER 
µπροστά) 

 BALANCE 
(ρύθµιση balance 
αριστερά / δεξιά) 
 

 
BAL L 6 
(BALANCE 
αριστερά) 

 
 
BAL 0 

 
BAL R 6 
(BALANCE δεξιά) 
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LOUDNESS ON/OFF 
Πατήστε το κουµπί ρύθµισης ή  όταν είστε στην λειτουργία 
ηχοσυστήµατος για να ανοίξετε ή να κλείσετε την λειτουργία LOUDNESS. Η 
λειτουργία LOUDNESS φαίνεται στην ένδειξη ως εξής: 
 

 
 
BLANK SK ON/OFF ( προσπέρασµα κενού) 
Πατήστε το κουµπί ρύθµισης ή  όταν είστε στην λειτουργία κασέτας για 
να ανοίξετε ή να κλείσετε την λειτουργία Blank Skip (δεν βρίσκεται εγγραφή 
για 12 δευτερόλεπτα). 
 
RAD MON ON/OFF (παρακολούθηση ραδιοφώνου) 
Πατήστε το κουµπί ρύθµισης ή  όταν είστε στην λειτουργία κασέτας για 
να ανοίξετε ή να κλείσετε την λειτουργία ένδειξης ραδιοφώνου. Όταν η 
λειτουργία RAD MON είναι ενεργή, θα ακούγεται η φωνή από το ραδιόφωνο 
όταν γυρίζετε την κασέτα µπροστά ή πίσω. 
 
Λειτουργία του ραδιοφώνου 
 

Επιλογή µπάντας / αυτόµατη αποθήκευση 
Όταν πατήσετε το κουµπί FM/AM αλλάζει η µπάντα λήψης στην ακόλουθη 
σειρά: 
 

 
 
Όταν κάνετε λήψη σε FM και πατήσετε το κουµπί FM/AM για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα, αναζητιούνται αυτόµατα οι σταθµοί και αποθηκεύονται 
αυτόµατα στα κουµπί προεπιλογής οι έξι σταθµοί µε το πιο δυνατό σήµα στα 
FM. 
 
Ο ήχος είναι βουβός έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης. Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης. 
 

Χειροκίνητος συντονισµός σταθµών 
 
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
∆εν θα πρέπει να συντονίζετε τους σταθµούς την ώρα που οδηγείτε για 
να µην αποσπάται η προσοχή σας. 
 
Πατήστε αυτά τα κουµπιά για να συντονίσετε τους σταθµούς µε το χέρι. Η 
συχνότητα αυξάνεται όταν πατάτε το κουµπί  και µειώνεται όταν πατάτε το 
κουµπί . Για να κινηθείτε γρήγορα, κρατήστε πατηµένο κάποιο από τα άκρα 
του κουµπιού για περισσότερα από 0.5 δευτερόλεπτα. 
 
Η συχνότητα αλλάζει σε βήµατα ανά 50khz στην µπάντα των FM, 9khz στην 
µπάντα MW και 1khz στην µπάντα LW. 
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Συντονισµός µε αναζήτηση προς τα επάνω / κάτω 
Υπάρχουν δύο επίπεδα ευαισθησίας για την αναζήτηση του συντονισµού: 
αναζήτηση DX, στην οποία συντονίζονται όλοι οι σταθµοί που µπορούν να 
έχουν λήψη και αναζήτηση LO στην οποία συντονίζονται µόνο οι σταθµοί 
εκείνοι που έχουν αρκετά δυνατό σήµα (π.χ. τοπικοί σταθµοί). 
 
• Όταν το κουµπί  πατηθεί µία φορά, η συχνότητα αυξάνεται από αυτή 
που ήδη χρησιµοποιείται και αναζητείται ο επόµενος σταθµός που 
εκπέµπει σε αυτή την µπάντα σε κατάσταση αναζήτησης LO. Πατώντας το 
κουµπί δύο φορές, αναζητείται ο επόµενος σταθµός σε κατάσταση 
αναζήτησης DX. Κατά την διάρκεια της αναζήτησης το ράδιο είναι βουβό. 
 

• Όταν το κουµπί  πατηθεί µία φορά, η συχνότητα µειώνεται από αυτή 
που ήδη χρησιµοποιείται και αναζητείται ο επόµενος σταθµός που 
εκπέµπει σε αυτή την µπάντα σε κατάσταση αναζήτησης LO. Πατώντας το 
κουµπί δύο φορές, αναζητείται ο επόµενος σταθµός σε κατάσταση 
αναζήτησης DX. Κατά την διάρκεια της αναζήτησης το ράδιο είναι βουβό. 
 

• Εάν δεν βρεθεί κανένας σταθµός και ενώ έχουν ελεγχθεί όλες οι 
συχνότητες σε κατάσταση αναζήτησης LO, η κατάσταση αναζήτησης 
αλλάζει αυτόµατα σε DX και αρχίζει η αναζήτηση από την αρχή. Επίσης 
αυξάνεται ο βαθµός ευαισθησίας εάν το ίδιο κουµπί πατηθεί ξανά όσο 
διαρκεί η αναζήτηση. Επίσης, η κατάσταση αναζήτησης DX 
επαναλαµβάνεται εάν πατηθεί το κουµπί αναζήτησης µέσα σε 5 
δευτερόλεπτα από την στιγµή που έχει ληφθεί ένας σταθµός µε την 
κατάσταση αναζήτησης DX. 

 

Κουµπιά προεπιλογής  έως  
Επιλέξτε τον σταθµό που θέλετε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί της θέσης 
στην µνήµη που θέλετε να αποθηκευτεί (1 έως 6) για περισσότερα από 2 
δευτερόλεπτα. 
 
Λειτουργία του συστήµατος ραδιοφωνικών δεδοµένων (RDS) 
Το RDS είναι ένα σύστηµα µε το οποίο από τον ίδιο σταθµό που µεταδίδονται 
κανονικά ραδιοφωνικά προγράµµατα, µεταδίδονται και µη ηχητικές, ψηφιακές 
πληροφορίες. Το RDS παρέχει υπηρεσία πληροφόρησης όπως πληροφορίες 
για την κίνηση, εθνικά νέα ή αναζήτηση για ένα σταθµό µε συγκεκριµένο είδος 
προγράµµατος. 
 
Σηµείωση: Σε µερικές χώρες ή περιοχές, µερικές από αυτές τις υπηρεσίες δεν 
είναι διαθέσιµες. 
 
Εναλλακτική συχνότητα (AF) 
• Η εναλλακτική συχνότητα (AF) λειτουργεί στα FM (Ράδιο). 
• Όταν πατήσετε το κουµπί AF για λιγότερο από 1.5 δευτερόλεπτα, θα 
ξεκινήσει ή θα σταµατήσει η λειτουργία AF και το αντίστοιχο ενδεικτικό 
φως θα ανάψει ή θα σβήσει. 

• Όταν το κουµπί AF πατηθεί για περισσότερα από 1.5 δευτερόλεπτα, 
µπαίνει σε εφαρµογή η λειτουργία REG (περιοχή). 
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Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι σε ισχύ όταν η κατάσταση AF είναι ανοικτή: 
 
Λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής 
Η λειτουργία αυτή συγκρίνει την δύναµη των σηµάτων των σταθµών στην AF 
(Λίστα εναλλακτικών συχνοτήτων) και επιλέγει τον σταθµό µε τις καλύτερες 
συνθήκες λήψης. 
 
Έρευνα πληροφοριών για το πρόγραµµα 
Η έρευνα για τις πληροφορίες του προγράµµατος (PI) αρχίζει αυτόµατα εάν 
δεν βρεθεί κατάλληλος σταθµός µε την λειτουργία AF. Η λειτουργία PI ελέγχει 
κάθε σταθµό RDS µε τον ίδιο κωδικό PI. Κατά την διάρκεια της αναζήτησης ο 
ήχος δεν ακούγεται και στην οθόνη φαίνεται η ένδειξη SEARCH. Η λειτουργία 
αναζήτησης PI σταµατάει όταν βρεθεί ένας κατάλληλος σταθµός. Εάν µετά την 
αναζήτηση σε όλες τις συχνότητες δεν έχει βρεθεί κανένας σταθµός, τότε 
επανέρχεται στην προηγούµενη συχνότητα. 
 
ΕΟΝ - Ανανέωση πληροφοριών σε άλλο ενισχυµένο δίκτυο 
(Η λειτουργία αυτή µπορεί να γίνει και µε κλειστό AF) 
 
Όταν ληφθούν πληροφορίες ΕΟΝ, επιτρέπεται η αυτόµατη επιστροφή των 
άλλων προεπιλεγµένων σταθµών σε αυτό το δίκτυο. Επίσης µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και οι άλλες υπηρεσίες αυτού του δικτύου. 
 
Λειτουργίες RDS 
Υπηρεσία προγράµµατος (PS) 
(Λειτουργία ένδειξης του ονόµατος του σταθµού) 
Όταν συντονιστεί ένας σταθµός µε RDS, είτε µε χειροκίνητη είτε µε αυτόµατη 
αναζήτηση, οι πληροφορίες RDS λαµβάνονται και το όνοµα του σταθµού 
φαίνεται αµέσως στην οθόνη. 
 
Λειτουργία διακοπής για δελτία ανάγκης 
(∆ιακοπή συναγερµού – EBU SPEC FOR INFO) 
Όταν το ράδιο λάβει PTY µε κωδικό 31 (έναν κωδικό έκτακτου δελτίου) ο ήχος 
διακόπτεται και ακούγεται το δελτίο ανάγκης ενώ στην οθόνη φαίνεται η 
ένδειξη ALARM. Την στιγµή αυτή η ένταση του ήχου είναι ίδια µε αυτή των 
ανακοινώσεων για την κίνηση. Όταν το δελτίο ανάγκης τελειώσει η µονάδα 
αµέσως επιστρέφει στην προηγούµενη πηγή. 
 
Κατάσταση REG 
Η κατάσταση αυτή µπορεί να ανοίξει / κλείσει, πατώντας το κουµπί AF για 
περισσότερα από 1.5 δευτερόλεπτα όταν είστε στην µπάντα των FM. 
 
Όταν η κατάσταση ενεργοποιείται, τα φώτα REG και όλα τα τµήµατα του 
κωδικού PI ελέγχονται στην διάρκεια της αυτόµατης λειτουργίας. 
 
Όταν η κατάσταση απενεργοποιείται, φαίνεται στην οθόνη η ένδειξη REG OFF 
και όλα τα τµήµατα του κωδικού PI εκτός από τον κωδικό περιοχής ελέγχονται 
στην διάρκεια της αυτόµατης λειτουργίας. 
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Όταν καλείται ένα σταθµό που υπάρχει στην µνήµη ενώ έχετε επιλέξει έναν 
τοπικό σταθµό και η κατάσταση REG είναι κλειστή, επιλέγεται άλλος σταθµός 
στο ίδιο δίκτυο εφόσον είναι διαθέσιµος. 
 
Αναγγελίες κυκλοφορίας (ΤΑ) 
Αυτή η λειτουργία δουλεύει στην επιλογή του ράδιου (FM), κασέτας και CD. 
 
• Για να επιλέξετε την λειτουργία ΤΑ, πατήστε το κουµπί. 
• Η λειτουργία ΤΑ δουλεύει ανεξάρτητα από το εάν το AF είναι ανοικτό ή όχι. 
• Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ΤΑ τότε στην οθόνη φαίνεται η ένδειξη 
ΤΑ ΟΝ ενώ όταν απενεργοποιηθεί φαίνεται η ένδειξη ΤΑ OFF. 

 
Λειτουργία διακοπής για αναγγελία κυκλοφορίας 
Όταν ληφθεί µία αναγγελία κυκλοφορίας και αφού έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία ΤΑ, συντονίζεστε στην αναγγελία και ο ήχος ρυθµίζεται στο 
επίπεδο που έχει επιλεγεί. Στη ένδειξη φαίνεται “TRAFFIC INFO”. Μόλις η 
αναγγελία κυκλοφορίας τελειώσει, επιστρέφετε αυτόµατα στο µέσο που 
χρησιµοποιούσατε πριν από αυτήν και η ένταση του ήχου επανέρχεται στο 
επίπεδο που ήταν πριν. 
 
Στους σταθµούς ΕΟΝ το ράδιο διακόπτεται από σταθµούς ΕΟΝ µε αναγγελίες 
κυκλοφορίας. Η λειτουργία ΤΑ ακυρώνεται εάν το κουµπί ΤΑ πατηθεί κατά την 
διάρκεια µίας αναγγελίας κυκλοφορίας. 
 
Αναζήτηση αναγγελίας κυκλοφορίας 
Το πρόγραµµα αναζήτησης ΤΑ (TP) ενεργοποιείται εάν πατηθεί το κουµπί ΤΑ 
όταν έχετε συντονιστεί σε έναν σταθµό που δεν εκπέµπει αναγγελίες 
κυκλοφορίας. Εάν δεν βρεθεί κανένας σταθµός που να εκπέµπει αναγγελίες 
κυκλοφορίας, τότε επιστρέφετε στον σταθµό που ήσασταν συντονισµένος. 
 
Ένταση ήχου για τις αναγγελίες κυκλοφορίας 
Μπορείτε να ορίσετε την ένταση του ήχου για τις αναγγελίες κυκλοφορίας 
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά  ή . 
 
PTY Program type 
Όταν πατηθεί το κουµπί ΡΤΥ για λιγότερο από 1.5 δευτερόλεπτα ενώ είστε 
στα FM, στην ένδειξη φαίνεται το όνοµα του σταθµού που ακούτε. Αυτή την 
στιγµή, εάν ο κωδικός των πληροφοριών ΡΤΥ είναι 0 ή οι πληροφορίες δεν 
µπορούν να διαβαστούν, η ένδειξη θα δείξει ΝΟΝΕ. 
 
Εάν το κουµπί αυτό πατηθεί για περισσότερα από 1.5 δευτερόλεπτα, ενώ 
είστε στα FM, θα εµφανιστεί το όνοµα του προηγούµενου σταθµού ΡΤΥ για 3 
δευτερόλεπτα πριν το ράδιο µπει σε κατάσταση επιλογής ΡΤΥ. 
 
1. Κατάσταση επιλογής ΡΤΥ 
Το όνοµα ΡΤΥ µπορεί να επιλεγεί και µετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς 
καµία επιλογή το ράδιο θα µπει σε κατάσταση διακοπής ΡΤΥ και θα 
φαίνεται το όνοµα ή η συχνότητα του ΡΤΥ, 
 
Η επιλογή του ονόµατος ΡΤΥ µπορεί να επιλεγεί µε τα κουµπιά 
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συντονισµού ^ ή v . Εάν τα κουµπιά αυτά πατηθούν για περισσότερα από 
0.5 δευτερόλεπτα το όνοµα ΡΤΥ θα πηγαίνει προς τα εµπρός ή προς τα 
πίσω έως ότου να αφήσετε τα κουµπιά. 
 
Η επιλογή του ονόµατος ΡΤΥ µπορεί να γίνει και πατώντας τα κουµπιά 
προεπιλογής. 
 
Τα αρχικά ονόµατα ΡΤΥ είναι αποθηκευµένα στα κουµπιά προεπιλογής 
αλλά αυτά µπορούν να αλλαχθούν πατώντας τα κουµπιά προεπιλογής για 
περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα όταν στην ένδειξη φαίνεται το ΡΤΥ που 
θέλετε. 
 
Επιπρόσθετα, εάν χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα ^ ή V κατά την διάρκεια 
της επιλογής και το ΡΤΥ που επιλέγετε ταιριάζει µε κάποιο που είναι 
αποθηκευµένο στις προεπιλογές, θα φαίνεται στην ένδειξη το νούµερο της 
προεπιλογής. 
 

2. Αναζήτηση ΡΤΥ 
Το ράδιο επιλέγει την κατάσταση αναζήτησης ΡΤΥ κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας επιλογής ΡΤΥ, πατώντας τα κουµπιά αναζήτησης  ή  
Κατά την διάρκεια αναζήτησης ΡΤΥ η ένδειξη θα αλλάζει κυκλικά κάθε 
δεύτερη φορά ανάµεσα στην ένδειξη SEARCH και τον αντίστοιχο τύπο 
προγράµµατος. 
 
Εάν το ράδιο βρει τον επιθυµητό σταθµό ΡΤΥ, το όνοµα ΡΤΥ φαίνεται 
στην ένδειξη για 3 δευτερόλεπτα. 
 

3. Κατάσταση αναµονής ΡΤΥ 
* Η κατάσταση αναµονής ΡΤΥ µπορεί να ενεργοποιηθεί στα FM, το 
κασετόφωνο και το CD. 
* Η διακοπή του ΡΤΥ θα ανακοινωθεί µε ένα ήχο και το όνοµα του ΡΤΥ θα 
εµφανιστεί στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα όταν το ράδιο ανιχνεύσει τον 
ίδιο κωδικό ΡΤΥ ανάµεσα στον ΡΤΥ της αναµονής και ένα συντονισµένο 
σταθµό η ΕΟΝ. Η ένδειξη στην συνέχεια θα αλλάξει στο όνοµα του 
σταθµού που έχει διακοπεί. 
* Όταν πατήσετε το κουµπί ΡΤΥ για λιγότερα από 2 δευτερόλεπτα, η 
κατάσταση αναµονής ΡΤΥ σβήνει και το ΡΤΥ δεν φαίνεται στην οθόνη. 
 

4. Κατάσταση διακοπής ΡΤΥ 
* Εάν το κουµπί ΡΤΥ πατηθεί στην διάρκεια µίας διακοπής ΡΤΥ, το ράδιο 
επιστρέφει στο προηγούµενο µέσο. Ωστόσο, η κατάσταση αναµονής ΡΤΥ 
διατηρείται. Εάν πατηθεί το κουµπί SRC στην κατάσταση αναµονής ΡΤΥ, 
το ράδιο αλλάζει στο επόµενο µέσο. Ωστόσο, η κατάσταση αναµονής ΡΤΥ 
διατηρείται. 
 

5.  ΡΤΥ επιλογή γλώσσας 
Μπορείτε να αλλάξετε γλώσσα χρησιµοποιώντας το κουµπί ρύθµισης 
λειτουργίας  ή  όπως ακολουθεί (στο µενού επιλογών χρήστη) 
Αγγλικά – Γερµανικά – Γαλλικά 
ΡΤΥ      - ΡΤΥ           - ΡΤΥ 
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Κατάλογος επιλογών χρήστη 
Θα µπείτε στον κατάλογο όταν πατήσετε το κουµπί AM-FM ενώ ανοίγετε το 
ράδιο. Στην ένδειξη θα φανούν τα ADJ TA VOL µε ένα αριθµό που δηλώνει 
την ένταση του ήχου. Κάθε φορά που πατάτε τα κουµπιά επιλογής ^ ή V η 
επιλογή αλλάζει ως ακολούθως: 
 
ADJ TA – ADJ ON – SPEED VOL – VOL – ENGLISH PTY - DEUTCH PTY – 
FRANCAIS PTY  
 
Ρυθµίστε τον ήχο, τον ήχο σε συνάρτηση µε την ταχύτητα ή την γλώσσα ΡΤΥ, 
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά  ή . 
 
Αυτόµατος επανασυντονισµός 
Σε λειτουργία κασέτας ή CD εάν ο σταθµός που είχατε επιλέξει 
προηγουµένως δεν µεταδίδει RDS / EON, το ράδιο αυτόµατα συντονίζεται σε 
ένα σταθµό που µεταδίδει. 
Όταν επιστρέψετε στο ράδιο, επιλέγεται ο προηγούµενος σταθµός. Ο 
αυτόµατος συντονισµός γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
  
• ∆εν λαµβάνονται δεδοµένα RDS για περισσότερα από 25 δευτερόλεπτα 
ενώ η λειτουργία AF είναι ενεργοποιηµένη και η λειτουργία ΤΑ είναι 
κλειστή. 

• Όταν δεν λαµβάνεται κανένας σταθµός ΤΑ για περισσότερα από 25 
δευτερόλεπτα ενώ η λειτουργία AF είναι απενεργοποιηµένη και η 
λειτουργία ΤΑ είναι ενεργοποιηµένη. 

• Όταν δεν µπορεί να ληφθεί σταθµός RDS µε διακοπή για αναγγελία 
κυκλοφορίας για περισσότερα από 25 δευτερόλεπτα ενώ και το AF και το 
ΤΑ είναι ενεργοποιηµένα. 

 
Μνήµη Πληροφοριών Κυκλοφορίας (ΤΙΜ) 
Για να βάλετε σε λειτουργία ή να κλείσετε την Μνήµη Πληροφοριών 
Κυκλοφορίας (ΤΙΜ) πατήστε το κουµπί ΤΙΜ για περισσότερα από 2 
δευτερόλεπτα. Η πληροφορία για την κίνηση µπορεί να καταγραφεί για 4 
λεπτά όταν το κουµπί ΤΙΜ είναι στην θέση ΟΝ και η λειτουργία ΤΙΜ είναι 
ενεργοποιηµένη. 
 
Για να ακούσετε ή να σταµατήσετε την αναγγελία, πατήστε το κουµπί ΤΙΜ για 
λιγότερα από 2 δευτερόλεπτα. Για να επιλέξετε την µνήµη, πατήστε το κουµπί 
ρύθµισης λειτουργίας (παλιό µήνυµα) ή  (πιο πρόσφατο µήνυµα) όταν η 
λειτουργία ΤΙΜ είναι ενεργοποιηµένη. 
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Λειτουργία κασετοφώνου 
 
Γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση Acc ή ΟΝ. 
 
Ανοίξτε το ηχοσύστηµα και βάλτε την κασέτα στο πορτάκι. Η κασέτα θα 
πρέπει να έχει την εκτεθιµένη όψη της ταινίας προς τα δεξιά. Η αναπαραγωγή 
θα αρχίσει αυτόµατα. 
 
Εάν υπάρχει ήδη κασέτα, πατώντας το κουµπί SRC ενώ ακούτε το 
ραδιόφωνο, η µονάδα θα αλλάξει από την λειτουργία ραδιοφώνου στην 
λειτουργία κασετοφώνου και θα αρχίσει να παίζει η κασέτα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην σπρώχνετε την κασέτα µέσα στο πορτάκι. Εάν την πιέσετε δυνατά 
µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο κασετόφωνο. 
 
Εάν το σύστηµα ήταν κλειστό, πατώντας το κουµπί ON-OFF/VOL µε την 
κασέτα µέσα, το σύστηµα θα συνεχίσει να παίζει την κασέτα από εκεί που είχε 
σταµατήσει. 
 

  Έξοδος κασέτας 
Πατήστε το κουµπί eject …… για να βγει αυτόµατα έξω η κασέτα. Εάν 
βγάλετε την κασέτα ενώ έπαιζε, το σύστηµα θα κλείσει. 
 

Γύρισµα µπροστά FF / Γύρισµα πίσω (REWIND) 
Πατήστε το κουµπί FF  για να γυρίσει γρήγορα η κασέτα µπροστά και το 
κουµπί REW   για να γυρίσει η κασέτα γρήγορα πίσω. Το αντίστοιχο 
σύµβολο θα άνάψει στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Για να ακυρώσετε το 
γρήγορο γύρισµα µπροστά ή πίσω πατήστε το κουµπί . 
 

Κουµπί επιλογής προγράµµατος (πλευρά κασέτας που παίζει) 

Πατήστε το κουµπί  για να αλλάξετε την πλευρά της κασέτας που παίζει. Η 
νέα πλευρά που αρχίζει να παίζει θα φανεί στην ένδειξη. 
 

Αυτόµατο πρόγραµµα αναζήτησης (APS) 
APS – FF 
Πατήστε το κουµπί  για να ενεργοποιήσετε το πρόγραµµα αυτόµατης 
αναζήτησης προς τα εµπρός. Σε αυτή την λειτουργία η κασέτα θα γυρίσει 
γρήγορα µπροστά στην αρχή του επόµενου ηχογραφηµένου τµήµατος της 
κασέτας και θα αρχίσει να παίζει. 
 
APS – REW  
Πατήστε το κουµπί  για να ενεργοποιήσετε το πρόγραµµα αυτόµατης 
αναζήτησης προς τα πίσω. Σε αυτή την λειτουργία η κασέτα θα γυρίσει 
γρήγορα πίσω στην αρχή του προηγούµενου ηχογραφηµένου τµήµατος της 
κασέτας και θα αρχίσει να παίζει. 
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Πατήστε το κουµπί επιλογής προγράµµατος  για να σταµατήσετε την 
λειτουργία APS-FF/REW και να ξαναρχίσει να παίζει η κασέτα. 
 
BLANK SK λειτουργία (προσπέρασµα κενού) 
Με την λειτουργία αυτή αναζητούνται τα κενά τµήµατα ανάµεσα σε δύο 
εγγραφές (δεν βρίσκεται εγγραφή για περίπου 12 δευτερόλεπτα) και 
προσπερνιούνται κατά την αναπαραγωγή.  
 
Οι λειτουργίες APS και BLANK SK µπορεί να µην λειτουργήσουν κανονικά 
στις ακόλουθες συνθήκες. 
 

• Κασέτες στις οποίες η ποιότητα εγγραφής είναι πολύ χαµηλή. 
• Κασέτες στις οποίες υπάρχουν µεγάλες παύσεις στα µέσα των 
τµηµάτων. 

• Κασέτες στις οποίες υπάρχει πολύ θόρυβος στα κενά διαστήµατά τους. 
 

 Dolby NR (Noise Reduction) ( Μείωση θορύβου) 
Το σύστηµα µείωσης θορύβου Dolby είναι κατασκευασµένο µε την άδεια των 
Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
Τα σήµατα Dolby και  είναι αποκλειστικά σήµατα των Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. 
 
Αυτόµατη επιλογή µεταλλικής κασέτας 
Όταν βάλετε στο κασετόφωνο κασέτα µετάλλου ή χρωµίου, τα ενδεικτικά 
φώτα MTL και η κατάλληλη µίξη ήχου επιλέγονται αυτόµατα. 
 
Λειτουργία RAD MOD 
Πατήστε το κουµπί MOD και επιλέξτε την λειτουργία RAD MON. Σε αυτή την 
λειτουργία, η µονάδα αλλάζει στον σταθµό που ακούγατε τελευταία στο 
ραδιόφωνο όταν γυρίζετε την κασέτα µπροστά ή πίσω. 
 
Έλεγχος του CD Changer 
(όπου υπάρχει) 
 
Για να βάλετε ή να βγάλετε τα CD, δείτε την λειτουργία του CD Changer. 
 
Βάλτε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση Acc ή ΟΝ. 
 
Χρησιµοποιήστε το κουµπί SRC για να αλλάξετε από το ράδιο ή το 
κασετόφωνο στο CD Changer. Μόλις επιλέξετε το CD Changer, αυτό αρχίζει 
να παίζει. 
 
Όταν από το κουµπί SRC επιλέξετε το CD changer, το CD changer ανάβει και 
αρχίζει να παίζει το πρώτο τραγούδι του πρώτου CD. 
 
Όταν πατήστε το κουµπί SRC η οθόνη θα δείξει πρώτα τον αριθµό του δίσκου 
και στην συνέχεια τον αριθµό του τραγουδιού. 
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Εάν δεν υπάρχουν CD στο CD Changer, ή όλοι οι δίσκοι είναι γυρισµένοι 
ανάποδα ή δεν έχετε βάλει τον δίσκο τοποθέτησης των CD, η οθόνη θα δείξει 
NO CD για 3 δευτερόλεπτα. 
 
Σε αυτή την περίπτωση θα αρχίσει να παίζει το ράδιο. 
 
Εάν πατηθεί κάποιο από τα κουµπιά προεπιλογής από το 1 έως το 5, το CD 
που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση θα αρχίσει να παίζει. 
 
Λειτουργία αποµνηµόνευσης τελευταίας θέσης 
Αυτή η λειτουργία αποθηκεύει στην µνήµη το τµήµα του CD που παιζόταν 
µέχρι που έσβησε η παροχή ή επιλέχθηκε άλλο µέσο (ράδιο, κασέτα). Την 
επόµενη φορά που θα επιλέξετε το CD Changer, αυτό θα αρχίσει να παίζει 
ακριβώς από το σηµείο που είχε σταµατήσει. 
 

 ∆ίσκος πάνω / κάτω 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά αυτά για να επιλέξετε ένα άλλο CD. 
 
Όταν πατήσετε το κουµπί ^ θα επιλεγεί και θα παίζει το πρώτο κοµµάτι του 
επόµενου δίσκου. Η έξοδος ήχου είναι βουβή στην διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας και το CD αρχίζει να παίζει αυτόµατα. 
 
Όταν πατήσετε το κουµπί v θα επιλεγεί και θα παίζει το πρώτο κοµµάτι του 
προηγούµενου δίσκου. Η έξοδος ήχου είναι βουβή στην διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας και το CD αρχίζει να παίζει αυτόµατα. 
 

Επόµενο / προηγούµενο κοµµάτι 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά αυτά για να επιλέξετε κοµµάτια στο CD. 
 
Όταν πατήστε το κουµπί >> θα παίξει η αρχή του επόµενου κοµµατιού. Η 
έξοδος ήχου είναι βουβή στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας και το CD 
αρχίζει να παίζει αυτόµατα. 
 
 Όταν πατήστε το κουµπί << θα παίξει η αρχή του προηγούµενου κοµµατιού. 
Η έξοδος ήχου είναι βουβή στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας και το CD 
αρχίζει να παίζει αυτόµατα. 
 

 Όλοι οι δίσκοι στην τύχη 
Πατήστε το κουµπί ΜΙΧ για να αλλάξετε την σειρά που παίζονται τα κοµµάτια 
ως ακολούθως (επανάληψη κοµµατιού, επανάληψη δίσκου, δίσκος στην τύχη 
και όλοι οι δίσκοι στην τύχη). Αυτό θα γίνει όσο η οθόνη δείχνει την παρούσα 
λειτουργία για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. 
 
ΜΙΧ DISC – MIX MAG – REP TRACK – REP DISC 
(δίσκος στην τύχη - όλοι οι δίσκοι στην τύχη – επανάληψη κοµµατιού – 
επανάληψη δίσκου) 
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CD Changer (προαιρετικός εξοπλισµός) 
 

 
Λειτουργία του αυτόµατου εναλλάκτη CD (CD CHANGER) 
 
Φόρτωµα δίσκου (κουµπί επιλογής δίσκου από το 1 έως το 6) 
Πιέστε το κουµπί που αντιπροσωπεύει τον δίσκο που επιθυµείτε (1 έως 6) και 
το αντίστοιχο ενδεικτικό φως του είναι σβηστό για λιγότερο από 1.5 
δευτερόλεπτα. 
 
Θα ανοίξει το πορτάκι αυτόµατα. Βάλτε ένα CD στην υποδοχή µε την ετικέτα 
προς τα επάνω. Ο δίσκος θα οδηγηθεί αυτόµατα στην υποδοχή και θα αρχίσει 
να παίζει. 
 
Φόρτωµα όλων των δίσκων 
Όταν οποιοδήποτε από τα κουµπιά επιλογής δίσκων πιεστεί για περισσότερο 
από 1.5 δευτερόλεπτο ενώ το ενδεικτικό φως του δίσκου είναι σβηστό, θα 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία φόρτωσης όλων των δίσκων κάνοντας ένα µπιπ. 
Το φως του κουµπιού του δίσκου που πατήθηκε πρώτο θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει πράσινο και τα άλλα φώτα των κουµπιών που δεν έχουν 
δίσκους θα αναβοσβήνουν κίτρινα. Όταν ανοίξει το πορτάκι, η διαδικασία για 
την φόρτωση των δίσκων είναι ίδια µε αυτή για την φόρτωση ενός δίσκου. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση του πρώτου δίσκου το πορτάκι θα κλείσει και 
το ενδεικτικό φως του κουµπιού του δίσκου θα αλλάξει από πράσινο που 
αναβοσβήνει σε κίτρινο σταθερό. Στην συνέχεια το φως του επόµενου 
κουµπιού επιλογής δίσκου θα αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινο. 
 
Η διαδικασία για την φόρτωση του δίσκου είναι ίδια µε την παραπάνω και 
συνεχίζει για όλους τους δίσκους. 
 
Όταν τοποθετηθούν όλοι οι δίσκοι ή δεν φορτωθούν δίσκοι για 15 
δευτερόλεπτα από την στιγµή που άνοιξε το πορτάκι, θα αρχίσει να παίζει ο 
πρώτος δίσκος που φορτώθηκε. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Όταν φορτώνεται, περιµένετε για το πράσινο φως στο πορτάκι 

του CD και βάλτε ένα δίσκο κάθε φορά. Εάν πιέσετε µε δύναµη το 
δίσκο µέσα στο πορτάκι, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο 
σύστηµα. 

• Να κρατάτε το δίσκο µόνο από τα άκρα και την κεντρική τρύπα. 
Ποτέ µην ακουµπάτε την επιφάνεια του δίσκου. 

• Μην χρησιµοποιείται δίσκους των 8 εκατοστών. 
 

 Κουµπί εξόδου δίσκων (DISC EJECT) 
 
Έξοδος ενός δίσκου 
Όταν πατήσετε το κουµπί εξόδου δίσκων (DISC EJECT) για λιγότερο από 1.5 
δευτερόλεπτα και ενώ ένας δίσκος παίζει ή έχει σταµατήσει, θα βγει ο δίσκος 
αυτός ή ο δίσκος που έπαιξε τελευταίος.  
 
Όταν πατηθεί το κουµπί εξόδου δίσκων (DISC EJECT) το ενδεικτικό φως 
δίσκων θα αρχίσει να αναβοσβήνει κίτρινο έως ότου να είναι έτοιµος ο δίσκος 
για να βγει. Μόλις βγει ο δίσκος, θα σβήσει το φως. 
 
Για να επιλέξετε τον δίσκο που θέλετε να βγει, πατήστε το κουµπί εξόδου 
δίσκων µέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την στιγµή που πιέσατε το κουµπί 
επιλογής δίσκου ή το αντίστροφο. 
 
Έξοδος όλων των δίσκων 
Όταν πατήσετε το κουµπί εξόδου δίσκων (DISC EJECT) για περισσότερα από 
1.5 δευτερόλεπτα και ενώ οποιοσδήποτε δίσκος παίζει ή έχει σταµατήσει, θα 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξόδου όλων των δίσκων µε ένα µπιπ. 
 
Όταν πατηθεί το κουµπί DISC EJECT (έξοδος δίσκου) το ενδεικτικό φως όλων 
κουµπιών επιλογής των δίσκων θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν κίτρινα. Ένα 
ένα φως θα αρχίσει να σβήνει µόλις βγει ο αντίστοιχος δίσκος. Μόλις ο δίσκος 
βγει από το πορτάκι και στην συνέχει κλείσει το πορτάκι η µονάδα θα αρχίσει 
την διαδικασία για την έξοδο του επόµενου δίσκου. Αυτό θα γίνεται 
συνεχόµενα έως ότου βγουν όλα οι δίσκοι. Μόλις βγουν όλοι οι δίσκοι, θα 
σβήσουν και όλα τα ενδεικτικά φώτα. 
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∆ιακόπτης ελέγχου ηχοσυστήµατος στο τιµόνι 
(όπου υπάρχει) 
 

 
 
Μπορείτε να χειριστείτε το ηχοσύστηµα χρησιµοποιώντας τους διακόπτες στο 
τιµόνι. 
 

 Ειδικός διακόπτης 
Όταν ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση Acc ή ON, πατήστε το ειδικό 
κουµπί για να ανοίξετε ή να κλείσετε το ηχοσύστηµα. 
• Κάθε φορά που πατάτε τον ειδικό διακόπτη για λιγότερο από 2 
δευτερόλεπτα σε λειτουργία Ραδιοφώνου, επιλέγεται διαφορετικός 
προεπιλεγµένος σταθµός (1 έως 6) σε κάθε µπάντα (FM, MW ή LW). Για 
να αλλάξετε µπάντα χρησιµοποιήστε το κουµπί FM/AM στο ράδιο. 

• Όταν ο ειδικός διακόπτης πατηθεί για λιγότερα από 2 δευτερόλεπτα στην 
λειτουργία του κασετοφώνου, αλλάζει η πλευρά της κασέτας που παίζει. 

• Όταν ο ειδικός διακόπτης πατηθεί για λιγότερα από 2 δευτερόλεπτα στην 
λειτουργία του CD Changer (όπου υπάρχει) η αναπαραγωγή αλλάζει στο 
πρώτο τραγούδι του επόµενου δίσκου. 

• Όταν ο ειδικός διακόπτης πατηθεί για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα 
σε κάθε λειτουργία (ράδιο, κασετόφωνο ή CD) αρχίζει να παίζει η µνήµη 
της αναγγελίας κυκλοφορίας (ΤΜ). Για να το σταµατήσετε αυτό πατήστε 
τον ειδικό διακόπτη πάλι. 

 
Κουµπί επιλογής λειτουργίας 
Πατήστε το κουµπί επιλογής λειτουργίας για να αλλάξετε την λειτουργία στην 
ακόλουθη σειρά: 
 
ΑΜ – FM1 – FM2 –  Κασετόφωνο – CD Changer (όπου υπάρχει). 
 
Όταν υπάρχει κασέτα ή δίσκος στο CD Changer, η λειτουργία αλλάζει στην 
Κασέτα ή το CD Changer.  
 
Κουµπί έντασης ήχου 
Πατήστε την πάνω ή την κάτω πλευρά του διακόπτη για να ρυθµίσετε τον ήχο. 
Πάνω πλευρά: η ένταση αυξάνεται 
Κάτω πλευρά: η ένταση µειώνεται 
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∆ιακόπτης Αναζήτησης (πάνω ή κάτω) 
 
Ράδιο – Αλλαγή µνήµης: 
Πατήστε το κουµπί συντονισµού  ή  για λιγότερα από 1.5 δευτερόλεπτα 
για να αλλάξετε ανάµεσα στους σταθµούς που βρίσκονται στις µνήµες. 
 
Ράδιο – Αναζήτηση σταθµού: 
Όταν το κουµπί συντονισµού  ή  πατηθεί για περισσότερα από 1.5 
δευτερόλεπτα αναζητούνται ο επόµενος ή ο προηγούµενος σταθµός στην 
συχνότητα. 
 
APS (αυτόµατη αναζήτηση προγράµµατος) FF, APS REW (κασέτα ή CD 
Changer): 
Πατήστε το κουµπί αναζήτησης  ή  για λιγότερο από 1.5 δευτερόλεπτο 
για να προσπεράσετε το πρόγραµµα που παίζει και να επιλέξετε το επόµενο 
πρόγραµµα (ή να επιστρέψετε στην αρχή του προγράµµατος που παίζει). 
Πατήστε αρκετές φορές για να προσπεράσετε περισσότερα προγράµµατα 
προς τα εµπρός ή προς τα πίσω. 
 
Το σύστηµα αυτό αναζητά τα κενά διαστήµατα ανάµεσα στις επιλογές. Εάν 
υπάρχει κενό διάστηµα µέσα στο ίδιο πρόγραµµα ή δεν υπάρχουν κενά 
διαστήµατα ανάµεσα στα προγράµµατα, το σύστηµα µπορεί να µην 
σταµατήσει στο σηµείο που επιθυµείτε ή περιµένετε. 
 
FF, REW (κασέτα ή CD Changer) : 
Πατήστε το κουµπί  ή  για περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτο για να 
γυρίσει γρήγορα µπροστά ή πίσω η κασέτα ή να αλλάξετε το CD που παίζει 
στο επόµενο ή το προηγούµενο. 
 
Για να σταµατήσετε την λειτουργία FF ή REW, πατήστε πάλι τον διακόπτη για 
περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτο. 
 
Κεραία (όπου υπάρχει) 
 
Ηλεκτρική κεραία 
Η κεραία θα ανέβει αυτόµατα όταν ανοίγετε το ραδιόφωνο και µαζεύει όταν το 
κλείσετε. Εάν έχετε αφήσει το ραδιόφωνο αναµµένο, η κεραία θα µαζέψει όταν 
ο διακόπτης µηχανής γυρίσει στην θέση OFF και θα ανέβει όταν ο διακόπτης 
µηχανής γυρίσει στην θέση ΟΝ ή ACC. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

• Πριν ανοίξετε το ράδιο, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κάποιος κοντά 
στην έξοδο της κεραίας και υπάρχει αρκετός χώρος για την 
κεραία να ανοίξει. 
 

• Για να αποφύγετε ζηµιά, βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει µαζέψει 
τελείως πριν το αυτοκίνητο µπει σε µηχάνηµα αυτόµατου 
πλυσίµατος. 
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• Η βρωµιά ή άλλα ξένα υλικά πάνω στην ράβδο της ηλεκτρικής 
κεραίας µπορεί να παρεµβάλλονται στην λειτουργία της. 
Καθαρίζετε την ράβδο της κεραίας µε ένα υγρό πανί κατά 
διαστήµατα. Αυτό το είδος του καθαρισµού είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό κατά τις χειµερινές περιόδους και µάλιστα σε περιοχές 
όπου χρησιµοποιείται αλάτι στον δρόµο ή άλλα χηµικά που 
µπορεί να πιτσιλίσουν την ράβδο της κεραίας. 

 
Χειροκίνητη κεραία 
Ρυθµίστε το µήκος της κεραίας για καλύτερη λήψη. Συνήθως, για καλύτερη 
λήψη, χρειάζεται να έχετε σηκώσει την κεραία τελείως. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Για να µην προκληθεί ζηµιά στην κεραία, θα πρέπει να την βγάλετε πριν 
πλύνετε το αυτοκίνητό σας σε αυτόµατο πλυστικό µηχάνηµα. 
 
Κεραία πίσω παρµπρίζ 
Το κύκλωµα της κεραίας είναι τυπωµένο στο εσωτερικό του πίσω παρµπρίζ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην τοποθετείτε µεταλλικό φιλµ κοντά στο τζάµι του πίσω παρµπρίζ 

ή άλλα µεταλλικά τµήµατα. Μπορεί να προκληθεί κακή λήψη ή 
θόρυβος. 

• Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του πίσω παρµπρίζ, προσέξτε να µην 
γρατσουνίσετε ή κάνετε ζηµιά στην κεραία. Σκουπίστε ελαφρά γύρω 
από την κεραία µε ένα µαλακό υγρό πανί. 
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Πρόγραµµα «στρωσίµατος» 
 
Για να εξασφαλίσετε την µελλοντική αξιοπιστία και οικονοµική λειτουργία του 
αυτοκινήτου σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες στην διάρκεια των 
πρώτων 1.600 χιλιοµέτρων.  
 
• Αποφύγετε να οδηγείτε για πολύ ώρα οδήγηση µε την ίδια ταχύτητα, είτε  

αργά είτε γρήγορα. 
 

• Μην κόβετε τελείως το γκάζι για να επιταχύνετε στην συνέχεια µε καµία 
ταχύτητα. 
 

• Αποφύγετε τις απότοµες εκκινήσεις. 
 

• Αποφύγετε όσο γίνεται το απότοµο φρενάρισµα. 
 
• Μην ρυµουλκείτε τρέιλερ για τα πρώτα 800 χιλιόµετρα. 
 
Πριν βάλετε µπροστά την µηχανή 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Τα χαρακτηριστικά οδήγησης του αυτοκινήτου σας µπορούν να 
αλλάξουν σηµαντικά από την προσθήκη οποιουδήποτε φορτίου (και την 
κατανοµή του φορτίου) και από την προσθήκη προαιρετικού 
εξοπλισµού (κοτσαδόρος, σχάρα οροφής κλπ.). Ο τρόπος και η 
ταχύτητα της οδήγησής σας θα πρέπει να ρυθµίζονται ανάλογα. 
Ιδιαίτερα όταν µεταφέρετε βαριά φορτία, η ταχύτητά σας θα πρέπει να 
µειώνεται αισθητά. 
 
• Τα σηµεία συντήρησης που αναφέρονται εδώ θα πρέπει να ελέγχονται 

περιοδικά, για παράδειγµα κάθε φορά που ελέγχεται το λάδι της µηχανής. 
 

• Ελέγχετε όσο πιο τακτικά γίνεται (π.χ. κάθε φορά που βάζετε καύσιµο) τις 
στάθµες των υγρών όπως λάδι µηχανής, νερό ψυγείου µηχανής, υγρό 
φρένων και συµπλέκτη, υγρό πλυστικής συσκευής παρµπρίζ. 
 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια γύρω από το αυτοκίνητο. 
 

• Ελέγξτε εάν είναι καθαρά όλα τα παράθυρα και τα φώτα. 
 

• Ελέγξτε οπτικά την εµφάνιση και την κατάσταση των ελαστικών. Επίσης 
ελέγξτε εάν είναι σωστή η πίεση των ελαστικών. 
 

• Ρυθµίστε το κάθισµα και το προσκέφαλο του καθίσµατος. 
 
• Ρυθµίστε τον εσωτερικό και τους εξωτερικούς καθρέπτες. 

 
• ∆έστε την ζώνη σας και ζητήστε από τους υπόλοιπους επιβάτες να κάνουν 

το ίδιο. 
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• Μην τοποθετείτε σκληρά ή βαριά αντικείµενα πάνω στο ταµπλό ή 
την πίσω εταζέρα για να αποφύγετε τον τραυµατισµό σε περίπτωση 
απότοµου φρεναρίσµατος. 
 

• Ελέγξτε την λειτουργία των προειδοποιητικών φώτων όταν γυρίσετε το 
κλειδί στην θέση ΟΝ. 
 

• Επιλέξτε τον σταθµό που θέλετε στο ραδιόφωνο. 
 
Προφυλάξεις κατά το ξεκίνηµα και την οδήγηση 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην αφήνετε παιδιά, ανήµπορους ενήλικες ή ζώα µόνα τους µέσα στο 
αυτοκίνητο. Μπορεί να τραυµατιστούν ή να τραυµατίσουν άλλους 
βάζοντας κατά λάθος το αυτοκίνητο µπροστά. Επίσης, τις ζεστές 
ηλιόλουστες ηµέρες οι θερµοκρασίες που αναπτύσσονται µέσα στο 
κλειστό αυτοκίνητο µπορούν γρήγορα να γίνουν πολύ υψηλές ώστε να 
προκαλέσουν σοβαρό ή και θανάσιµο τραυµατισµό σε ανθρώπους και 
ζώα. 
 
Καυσαέρια εξάτµισης (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 λιποθυµία ή θάνατο. 

• Εάν υποπτεύεστε ότι τα καυσαέρια της εξάτµισης εισέρχονται στον 
χώρο του αυτοκινήτου, οδηγείστε µε ανοιχτά όλα τα παράθυρα και 
πηγαίνετε το αυτοκίνητο για έλεγχο αµέσως. 

• Μην αφήνετε την µηχανή να λειτουργεί σε κλειστούς χώρους όπως 
γκαράζ για περισσότερη ώρα από όση είναι απαραίτητη. 

• Μην παρκάρετε το αυτοκίνητο για πολύ ώρα αφήνοντας την µηχανή 
να δουλεύει. 

• Εάν το  αυτοκίνητο έχει µείνει σταµατηµένο µε την µηχανή να 
δουλεύει για πολύ ώρα σε ανοικτό χώρο, ανοίξτε τους εξαεριστήρες 
για να µπει φρέσκος εξωτερικός αέρας µέσα στο αυτοκίνητο. 

• Όταν οδηγείτε, έχετε την πίσω πόρτα κλειστή διαφορετικά τα 
καυσαέρια από την εξάτµιση µπορεί να µπουν µέσα στον χώρο των 
επιβατών. Εάν για κάποιο λόγο πρέπει να οδηγήσετε µε την πίσω 
πόρτα ανοιχτή, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήµατα. 
1. Ανοίξτε όλα τα παράθυρα. 
2. Βάλτε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα στο “OFF” ( κλειστό) και το 
κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα στην υψηλή ταχύτητα για να κυκλοφορεί 
ο αέρας. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Τα καυσαέρια και το σύστηµα της εξάτµισης είναι πολύ ζεστά. Όταν 

λειτουργεί το αυτοκίνητο, κρατήστε ανθρώπους ή εύφλεκτα υλικά 
µακριά από το στόµιο της εξάτµισης. 

• Μην σταµατάτε και µην παρκάρετε το αυτοκίνητο πάνω από 
εύφλεκτα υλικά όπως ξερό γρασίδι, χαρτιά ή κουρέλια καθώς µπορεί 
να πάρουν εύκολα φωτιά. 

• Όταν παρκάρετε, βεβαιωθείτε ότι άνθρωποι ή εύφλεκτα υλικά είναι 
µακριά από το στόµιο της εξάτµισης. 

 
Για να αποφύγετε ζηµιά 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Έχετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας ρυθµισµένο. Μην οδηγείτε 

εάν ο κινητήρας έχει αχρόνιστη ανάφλεξη ή είναι αισθητή η απώλεια 
απόδοσης ή διαγνωστούν άλλες ασυνήθιστες συνθήκες λειτουργίας. 
Ζητήστε από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο να ελέγξει κατάλληλα το 
αυτοκίνητό σας. 

• Μην µαρσάρετε την µηχανή όταν την ζεσταίνετε. 
• Μην σπρώχνετε και µην ρυµουλκείτε το αυτοκίνητό σας για να το 

βάλετε µπροστά. 
 
Τριοδικός καταλύτης 
(για τον βενζινοκινητήρα) 
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 µετατροπέα για να 
µπορέσουν να µειωθούν αυτά που προκαλούν ρύπανση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Τα καυσαέρια και το σύστηµα της εξάτµισης είναι πολύ ζεστά. Όταν 

λειτουργεί η µηχανή 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 γρασίδι, χαρτιά ή κουρέλια γιατί µπορεί να πάρουν 
φωτιά εύκολα. 
 

• Όταν παρκάρετε, βεβαιωθείτε ότι άνθρωποι ή εύφλεκτα υλικά δεν 
µπορούν να έλθουν σε επαφή µε την εξάτµιση. 

 
Για να αποφύγετε τυχόν ζηµιά 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Χρησιµοποιείτε µόνο ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ του τύπου που 

συνιστάται στο «Συστάσεις για τα καύσιµα» του κεφαλαίου «9. 
Τεχνικές πληροφορίες». Η χρήση βενζίνης µε µόλυβδο θα 
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον τριοδικό καταλύτη. 
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• Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη µε µόλυβδο. Τα κατάλοιπα από την 
βενζίνη µε µόλυβδο θα µειώσουν σοβαρά την ικανότητα του 
τριοδικού καταλύτη να βοηθά στην µείωση των καυσαερίων που 
προκαλούν ρύπανση. 
 

• Έχετε την µηχανή σας πάντα σωστά ρυθµισµένη. ∆υσλειτουργίες 
στο σύστηµα ανάφλεξης, στο σύστηµα έγχυσης, ή στα ηλεκτρικά 
συστήµατα µπορεί να προκαλέσει ροή πολύ πλούσιο µείγµατος 
στον καταλύτη προκαλώντας την υπερθέρµανσή του. Μην 
συνεχίσετε να οδηγείτε εάν η µηχανή ρετάρει ή επισηµάνετε απώλεια 
στην απόδοση ή άλλα σηµάδια ασυνήθιστης λειτουργίας. Πρέπει να 
πάτε το αυτοκίνητο για έλεγχο στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
NISSAN. 
 

• Αποφύγετε την οδήγηση µε εξαιρετικά χαµηλή στάθµη καυσίµου. Εάν 
µείνετε από καύσιµο η µηχανή θα ρετάρει προκαλώντας ζηµιά στον 
καταλύτη. 
 

• Μην µαρσάρετε την µηχανή όταν την ζεσταίνετε. 
 

• Μην σπρώχνετε ή ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο για να βάλετε µπροστά 
την µηχανή. 

 
Σύστηµα υπερσυµπιεστή (TURBO) 
(όπου υπάρχει) 
Το σύστηµα του turbo χρησιµοποιεί λάδι µηχανής για την λίπανση και ψύξη 
των περιστρεφόµενων µερών 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 διακοπή 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 µηχανής του πετρελαιοκινητήρα µε turbo όπως 

αναφέρεται στο πρόγραµµα συντήρησης που σας δίνεται ξεχωριστά. 
• Χρησιµοποιείτε µόνο το συνιστώµενο λάδι µηχανής. ∆είτε σχετικά το 

κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες». 
• Εάν έχετε οδηγήσει το αυτοκίνητο µε συνεχή υψηλή ταχύτητα, 

αφήστε την µηχανή να δουλέψει για λίγο στο ρελαντί πριν την 
σβήσετε. 

• Μην δουλεύετε την µηχανή σε υψηλές στροφές αµέσως µόλις βάλετε 
µπροστά το αυτοκίνητο. 

 
 



 124

Φροντίδα στην οδήγηση 
Θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητό 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. 
 
Ξεκίνηµα µε κρύα µηχανή 
Λόγω του υψηλού ρελαντί όταν η µηχανή είναι κρύα, θα πρέπει να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικός όταν αλλάζετε ταχύτητα (µηχανικό και αυτόµατο κιβώτιο 
ταχυτήτων) µόλις βάλετε µπροστά το αυτοκίνητο και κατά την διάρκεια της 
περιόδου προθέρµανσης της µηχανής. 
 
Φόρτωση των αποσκευών 
Τα φορτία, η κατανοµή τους και η χρήση εξαρτηµάτων (κοτσαδόρος, σχάρα 
οροφής κλπ.) θα αλλάξουν σηµαντικά τα χαρακτηριστικά οδήγησης του 
αυτοκινήτου σας. Το στυλ της οδήγησης και η ταχύτητα θα πρέπει να 
αλλάξουν σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 
 
Όταν ο δρόµος είναι βρεγµένος 
• Αποφύγετε τις απότοµες εκκινήσεις και επιταχύνσεις 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 δρόµου σε λακκούβες ή µικρά 

ρυάκια κλπ., ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ για να αποφύγετε το γλίστρηµα πάνω 
στο νερό που θα προκαλέσει απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου.Τα 
φαγωµένα λάστιχα αυξάνουν τον κίνδυνο. 

 
Οδήγηση σε χειµερινές συνθήκες 
• Οδηγείτε µε ασφάλεια. 
• Αποφύγετε τους απότοµους χειρισµούς του τιµονιού. 
• Θα πρέπει να κρατάτε µεγαλύτερη απόσταση από τα προπορευόµενα 

αυτοκίνητα. 
 
Ρυµούλκηση τρέιλερ 
Το αυτοκίνητό σας έχει κατά βάση σχεδιαστεί για να µεταφέρει επιβάτες και 
αποσκευές. 
 
Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ, προσθέτετε φορτία 
στην µηχανή, το σύστηµα διεύθυνσης, φρένων και τα άλλα συστήµατα του 
αυτοκινήτου σας. Επίσης, η ρυµούλκηση τρέιλερ θα διογκώσει άλλες 
συνθήκες όπως την ταλάντευση που προκαλείται από τους πλάγιους 
άνεµους, την άσχηµη επιφάνεια του δρόµου ή τα φορτηγά που περνούν. Το 
στυλ οδήγησης και η ταχύτητα θα πρέπει να αλλαχτούν σύµφωνα µε τις 
συνθήκες. 
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• ∆ιαλέξτε τα κατάλληλα εξαρτήµατα ρυµούλκησης (πρόσδεση τρέιλερ, 
αλυσίδα ασφαλείας, σχάρα κλπ.) για το αυτοκίνητό σας και το τρέιλερ. Τα 
εξαρτήµατα αυτά διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της NISSAN ο οποίος 
µπορεί να σας δώσει και πιο λεπτοµερείς πληροφορίες για την 
ρυµούλκηση τρέιλερ. 
 

• Ποτέ µην υπερβαίνετε το µέγιστο επιτρεπτό φορτίο του κοτσαδόρου 
(βάρος τρέιλερ µαζί µε το βάρος του φορτίου του). Για περισσότερες 
πληροφορίες ρωτήστε τον αντιπρόσωπο της NISSAN. 
 

• Πριν οδηγήσετε βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα φωτισµού του τρέιλερ 
λειτουργεί σωστά. 
 

• Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ, ακολουθείτε αυστηρά το νόµιµο όριο της  
ταχύτητας οδήγησης (Κάτω από 100 χιλιόµετρα την ώρα). 

 
• Αποφύγετε τις απότοµες επιταχύνσεις και τα απότοµα φρεναρίσµατα. 

 
• Αποφύγετε τις απότοµες στροφές ή αλλαγές λωρίδας. 

 
• Οδηγείτε πάντα το αυτοκίνητό σας µε σταθερή ταχύτητα.  

 
• Όταν παρκάρετε, πρέπει να τακάρετε τους τροχούς τόσο του αυτοκινήτου 

σας όσο και του τρέιλερ. Βάλτε το χειρόφρενο του τρέιλερ, εάν υπάρχει. 
∆εν σας συνιστούµε το παρκάρισµα σε έδαφος µε µεγάλη κλίση. 
 

• Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες του κατασκευαστή του τρέιλερ. 
 

• Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου είναι αυτή που 
πρέπει για πλήρες φόρτωµα, όπως φαίνεται στο πινακιδάκι των 
ελαστικών. 
 

• Το τρέιλερ πρέπει να φορτώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε τα βαριά 
πράγµατα να είναι πάνω στον άξονα. 
 

• Χρησιµοποιήστε την θέση 4L όταν ξεκινάτε ή οδηγείτε σε απότοµες 
ανηφόρες. 
 

Τοποθέτηση του κοτσαδόρου 
Η NISSAN συνιστά η τοποθέτηση του κοτσαδόρου να γίνεται υπό τις 
παρακάτω συνθήκες: 
• Μέγιστο επιτρεπόµενο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο : 

- 140 κιλά (1373Ν, 309lb) 
• Σηµείο στήριξης του κοτσαδόρου στο αυτοκίνητο : όπως φαίνεται στην 

εικόνα 
Τόσο ο κοτσαδόρος όσο και τα εξαρτήµατα (βίδες, παξιµάδια κλπ.) στην 
εικόνα χρησιµοποιούνται σαν παράδειγµα. 
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την τοποθέτηση και την χρήση του 
κοτσαδόρου που σας δίνει ο κατασκευαστής του. 
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∆ιάσταση Α: 
 
Σταθερός κοσταδόρος 
Στάνταρ = 104 χιλιοστά 
 
Κοτσαδόρος 
(Rockinger) = 142.5 χιλιοστά 
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∆ιακόπτης µηχανής 
 

 
Ο διακόπτης συµπεριλαµβάνει µία µονάδα αντικλεπτικής κλειδαριάς του 
τιµονιού. 
 
LOCK : Κανονική θέση παρκαρίσµατος (0) 
Το κλειδί µπορεί να αφαιρεθεί από τον διακόπτη µόνο σε αυτή την θέση. 
 
Για να κλειδώσετε το τιµόνι βγάλτε το κλειδί. Για να ξεκλειδώσετε το 
τιµόνι, βάλτε το κλειδί στον διακόπτη της µηχανής και γυρίστε το απαλά 
ενώ στρίβετε ελαφρά το τιµόνι δεξιά και αριστερά. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Ποτέ µην βγάζετε το κλειδί ενώ οδηγείτε. Εάν αφαιρεθεί το κλειδί, το 
τιµόνι θα κλειδώσει µε αποτέλεσµα να χάσει ο οδηγός τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου και να προκληθεί σοβαρή ζηµιά στο αυτοκίνητο ή και 
τραυµατισµός. 
 
OFF (1) 
Μπορεί να σβήσει η µηχανή χωρίς να κλειδώσει το τιµόνι. 
 
Acc (αξεσουάρ) (2) 
Στην θέση αυτή λειτουργούν τα ηλεκτρικά αξεσουάρ όπως το ραδιόφωνο όταν 
δεν λειτουργεί η µηχανή. 
 
ΟΝ (θέση κανονικής λειτουργίας) (3) 
Στην θέση αυτή ανάβει το σύστηµα ανάφλεξης και τα ηλεκτρικά αξεσουάρ. 
 
START (4) 
Στην θέση αυτή παίρνει µπροστά η µηχανή. Μόλις πάρει µπροστά η µηχανή 
αφήστε αµέσως το κλειδί. Θα γυρίσει αυτόµατα στην θέση ΟΝ. 
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Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 
Ο διακόπτης της µηχανής είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να µην µπορεί να 
γυριστεί ο διακόπτης της µηχανής στην θέση LOCK και να βγει το κλειδί, εάν 
προηγουµένως ο επιλογέας ταχυτήτων δεν µπει στην θέση Ρ (παρκάρισµα). 
 
Όταν βγάζετε το κλειδί από τον διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας 
ταχυτήτων είναι στην θέση Ρ (παρκάρισµα). 
 
Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν µπει στην θέση Ρ (παρκάρισµα) το κλειδί δεν 
µπορεί να γυριστεί στην θέση LOCK. 
 
Για να κλειδώσει το τιµόνι θα πρέπει να το γυρίστε από την ευθεία θέση σε 
περίπου 1/6 της στροφής προς τα δεξιά. 
 
Για να κλειδώσει το τιµόνι βγάλτε το κλειδί. Για να ξεκλειδώσετε το 
τιµόνι, βάλτε το κλειδί και γυρίστε το απαλά ενώ στρέφετε το τιµόνι 
ελαφρώς αριστερά και δεξιά. 
 
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Ποτέ µην βγάζετε το κλειδί ενώ οδηγείτε. Εάν αφαιρεθεί το κλειδί, το 
τιµόνι θα κλειδώσει µε αποτέλεσµα να χάσει ο οδηγός τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου και να προκληθεί σοβαρή ζηµιά στο αυτοκίνητο ή και 
τραυµατισµός. 
 
OFF (1) 
Μπορεί να σβήσει η µηχανή χωρίς να κλειδώσει το τιµόνι. 
 
Acc (αξεσουάρ) (2) 
Στην θέση αυτή λειτουργούν τα ηλεκτρικά αξεσουάρ όπως το ραδιόφωνο όταν 
δεν λειτουργεί η µηχανή. 
 
ΟΝ (θέση κανονικής λειτουργίας) (3) 
Στην θέση αυτή ανάβει το σύστηµα ανάφλεξης και τα ηλεκτρικά αξεσουάρ. 
 
START (4) 
Στην θέση αυτή παίρνει µπροστά η µηχανή. Μόλις πάρει µπροστά η µηχανή 
αφήστε αµέσως το κλειδί. Θα γυρίσει αυτόµατα στην θέση ΟΝ. 
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NATS (αντικλεπτικό σύστηµα της Nissan) 
Το αντικλεπτικό σύστηµα της NISSAN (NATS) θα σταµατήσει την µηχανή εάν 
κάποιος προσπαθήσει να βάλει µπροστά την µηχανή µε κλειδί που δεν είναι 
καταχωρηµένο στο NATS. 
 
Εάν δεν µπορέσατε να βάλετε µπροστά την µηχανή χρησιµοποιώντας το 
κλειδί του NATS, αυτό µπορεί να οφείλεται σε παρεµβολή που δέχεται το 
κλειδί από άλλο κλειδί του NATS, µονάδα αυτόµατης πληρωµής διοδίων κλπ 
που βρίσκονται στην ίδια κλειδοθήκη. Προσπαθήστε να βάλετε µπροστά 
κάνοντας τα ακόλουθα: 
 
1. Αφήστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ για περίπου 5 

δευτερόλεπτα. 
2. Γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση OFF ή LOCK και περιµένετε 

περίπου 5 δευτερόλεπτα. 
3. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2. 
4. Βάλτε µπροστά την µηχανή κρατώντας την µονάδα που πιθανόν 

προκάλεσε την παρεµβολή χωριστά από το κλειδί του NATS. 
Εάν η µηχανή πάρει µπροστά µε αυτό τον τρόπο, η Nissan σας συνιστά 
να βάλετε τα κλειδιά του NATS σε χωριστή κλειδοθήκη για να µην δέχονται 
παρεµβολές. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα 
και βοµβητές» στο κεφάλαιο «1. Όργανα και χειριστήρια». 
 
 
Ξεκίνηµα µηχανής 
 
Βενζινοκινητήρας TB48DE 
1. Βάλτε το χειρόφρενο. 
2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 

Βάλτε το µοχλό των ταχυτήτων στην θέση Ν (Νεκρά) και πατήστε τελείως 
το πεντάλ του συµπλέκτη καθώς γυρίζετε την µίζα. 
Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων: 
Βάλτε το µοχλό επιλογής στην θέση P (Παρκάρισµα) ή Ν (προτιµάται η Ρ). 
Η µίζα είναι σχεδιασµένη ώστε να µην λειτουργεί εάν ο µοχλός 
επιλογής είναι σε κάποια από τις θέσεις οδήγησης. 

3. Βάλτε µπροστά την µηχανή, αφήνοντας τελείως το γκάζι αλλά 
πατώντας τελείως κάτω το φρένο, γυρίζοντας τον διακόπτη της 
µηχανής στην θέση START. Αφήστε το κλειδί όταν πάρει µπροστά η 
µηχανή. Εάν η µηχανή γυρίζει αλλά δεν παίρνει µπροστά, επαναλάβετε 
την παραπάνω διαδικασία. 

 
Εάν η µηχανή παίρνει µπροστά πολύ δύσκολα όταν ο καιρός είναι 
εξαιρετικά κρύος ή ζεστός, πατήστε το γκάζι για να βοηθήσετε την µηχανή 
να πάρει µπροστά. 

 
Το καλοκαίρι, όταν ξαναβάζετε µπροστά την µηχανή µέσα σε 30 λεπτά 
από την ώρα που την σβήσατε κρατήστε το πεντάλ του γκαζιού τελείως 
πατηµένο όσο βάζετε µπροστά. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην γυρίζετε την µίζα για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα κάθε 

φορά. Εάν η µηχανή δεν παίρνει µπροστά, περιµένετε 10 
δευτερόλεπτα πριν ξαναγυρίσετε το κλειδί, διαφορετικά µπορεί να 
προκληθεί ζηµιά στην µίζα. 

• Εάν είναι απαραίτητο να βάλετε µπροστά την µηχανή 
χρησιµοποιώντας βοηθητική µπαταρία, δείτε τις οδηγίες και τις 
προφυλάξεις στο κεφάλαιο «5. Σε περίπτωση ανάγκης» τις οποίες 
πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά. 

 
4. Ζέσταµα 

Αφήστε την µηχανή να δουλέψει στο ρελαντί για τουλάχιστον 30 
δευτερόλεπτα µετά το ξεκίνηµα. Οδηγείτε πρώτα για µία µικρή απόσταση 
µε σταθερή ταχύτητα, ιδιαίτερα εάν ο καιρός είναι κρύος. 

 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Όσο το αυτοκίνητο ζεσταίνεται µην βγαίνετε από αυτό αφήνοντάς το 
ανεπιτήρητο.  
 
Πετρελαιοκινητήρας ZD30DDTi 
1. Βάλτε το χειρόφρενο. 

 
2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 

Βάλτε το µοχλό των ταχυτήτων στην θέση Ν (Νεκρά) και πατήστε τελείως 
το πεντάλ του συµπλέκτη καθώς γυρίζετε την µίζα. 
Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων: 
Βάλτε το µοχλό επιλογής στην θέση P (Παρκάρισµα) ή Ν (προτιµάται η Ρ). 
Η µίζα είναι σχεδιασµένη ώστε να µην λειτουργεί εάν ο µοχλός επιλογής 
είναι σε κάποια από τις θέσεις οδήγησης. 

3. Βάλτε µπροστά την µηχανή, ανάλογα µε τις διαφορετικές συνθήκες που 
αναφέρονται πιο κάτων.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην γυρίζετε την µίζα για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα κάθε 
φορά. Εάν η µηχανή δεν παίρνει µπροστά, περιµένετε 10 δευτερόλεπτα 
πριν ξαναγυρίσετε το κλειδί, διαφορετικά µπορεί να προκληθεί ζηµιά 
στην µίζα. 
 
Κρύα µηχανή (κρύος καιρός) 
{Εξωτερική θερµοκρασία κάτω από τους 200C} 

1. Γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ και περιµένετε έως 
ότου σβήσει το ενδεικτικό φως προθέρµανσης . 

2. Αµέσως µόλις σβήσει το ενδεικτικό φως προθέρµανσης, βάλτε 
µπροστά την µηχανή γυρίζοντας την µίζα στην θέση START. Αφήστε 
το κλειδί µόλις η µηχανή πάρει µπροστά. 
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Κρύα µηχανή (όχι κρύος καιρός) 
{Εξωτερική θερµοκρασία πάνω από τους 200C} 

1. Γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ και περιµένετε έως 
ότου σβήσει το ενδεικτικό φως προθέρµανσης . 

2. Βάλτε µπροστά την µηχανή γυρίζοντας την µίζα στην θέση START. 
Αφήστε το κλειδί µόλις η µηχανή πάρει µπροστά. 

3. Αφήστε την µηχανή να δουλέψει στο ρελαντί για περίπου 30 
δευτερόλεπτα. 

 
Ζεστή µηχανή 
(όχι κρύος καιρός) 

1. Γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση ΟΝ και περιµένετε έως 
ότου σβήσει το ενδεικτικό φως προθέρµανσης . 

2. Βάλτε µπροστά την µηχανή γυρίζοντας την µίζα στην θέση START. 
Αφήστε το κλειδί µόλις η µηχανή πάρει µπροστά. 

 
Οδήγηση µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
 

 
Ξεκινώντας το αυτοκίνητο 

1. Πατήστε τελείως κάτω το πεντάλ του συµπλέκτη και βάλτε τον επιλογέα 
ταχυτήτων στην 1η ή την όπισθεν. 

2. Πατήστε αργά το γκάζι αφήνοντας το συµπλέκτη και το χειρόφρενο 
ταυτόχρονα. 

 
Εάν είναι δύσκολο να βάλετε τον επιλογέα στην όπισθεν ή την 1η, βάλτε 
νεκρά, αφήστε το συµπλέκτη και βάλτε πάλι όπισθεν ή 1η. 
 
Προφυλάξεις για την οδήγηση 
Για να αλλάξετε ταχύτητα, πατήστε τελείως το πεντάλ του συµπλέκτη και στην 
συνέχεια µετακινήστε τον µοχλό των ταχυτήτων. Μετά την αλλαγή, αφήστε 
αργά και απαλά τον συµπλέκτη. 
 
Στα µοντέλα µε µηχανικό σανζµάν, δεν µπορείτε να αλλάξετε κατευθείαν από 
την 5η στην όπισθεν. Θα βάλετε πρώτα την νεκρά και µετά την όπισθεν. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ξεκουράζετε το πόδι σας πάνω στο πεντάλ του συµπλέκτη όσο 

οδηγείτε. Μπορεί να προκληθεί ζηµιά στον συµπλέκτη. 
• Πριν βάλετε όπισθεν, σταµατήστε το αυτοκίνητο τελείως. 
• Πατάτε τελείως το πεντάλ του συµπλέκτη πριν αλλάξετε ταχύτητα για 

να αποφύγετε ζηµιά στο κιβώτιο ταχυτήτων. 
• Όταν αλλάζετε από µία ταχύτητα σε άλλη, πατάτε τελείως κάτω τον 

συµπλέκτη για να αποφύγετε σύγκρουση ή θραύση των γραναζιών. 
• Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε την απότοµη επιτάχυνση. 

Εάν για κάποιο λόγο απαιτείται απότοµη επιτάχυνση, αλλάξτε σε 
χαµηλότερη ταχύτητα και επιταχύνετε έως ότου το αυτοκίνητο φτάσει 
την µέγιστη ταχύτητα σε κάθε θέση. Μην υπερβαίνετε το όριο 
ταχύτητας για κάθε θέση αλλαγής. Θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη 
προσοχή όταν επιταχύνετε ή όταν αλλάζετε σε µικρότερη ταχύτητα 
ενώ κινείστε σε επιφάνειες που γλιστρούν. Η απότοµη επιτάχυνση ή 
αλλαγή σε µικρότερη ταχύτητα µπορεί να προκαλέσει γλίστρηµα των 
τροχών µε αποτέλεσµα να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. 

 
Συνιστώµενες ταχύτητες αλλαγής 
Βάλτε µικρότερη ταχύτητα εάν µηχανή δεν λειτουργεί οµαλά ή εάν χρειάζεται 
να επιταχύνετε. 
 
Μην υπερβαίνετε την µέγιστη συνιστώµενη ταχύτητα σε κάθε θέση (όπως 
φαίνονται παρακάτω). Για οδήγηση σε ευθεία χρησιµοποιήστε την µεγαλύτερη 
ταχύτητα που συνιστάται για αυτή την θέση. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας 
και οδηγείτε σύµφωνα µε την κατάσταση του δρόµου προκειµένου η οδήγησή 
σας να είναι ασφαλής. Μην µαρσάρετε πολύ την µηχανή όταν αλλάζετε σε 
µικρότερη ταχύτητα γιατί µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην µηχανή ή να χάσετε 
τον έλεγχο του αυτοκινήτου. 
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Οδήγηση µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 
 
Αφού βάλετε µπροστά την µηχανή, κρατήστε πατηµένο το πεντάλ του φρένου 
και επιλέξτε κάποια ταχύτητα οδήγησης από τις D (οδήγηση), R (όπισθεν), 2 
(δευτέρα) ή 1 (πρώτη). Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει σταµατήσει τελείως 
πριν µετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων. 
 
Το συγκεκριµένο αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να πρέπει να πατάτε τελείως το φρένο πριν αλλάξετε από την θέση Ρ 
(παρκάρισµα) σε οποιαδήποτε θέση οδήγησης, όταν ο διακόπτης της 
µηχανής είναι στην θέση ΟΝ. 
 
Ξεκίνηµα του αυτοκινήτου 
1. Κρατήστε πατηµένο το φρένο και πατήστε το κουµπί του επιλογέα 

ταχυτήτων για να βάλετε κάποια ταχύτητα οδήγησης. 
 
2. Αφήστε το χειρόφρενο και το πεντάλ του φρένου και αρχίστε να κινείτε 

σταδιακά το αυτοκίνητο πατώντας το γκάζι. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Το ρελαντί της κρύας µηχανής είναι υψηλό, για τον λόγο αυτό 

προσέχετε όταν επιλέγετε ταχύτητα κίνησης προς τα εµπρός ή την 
όπισθεν πριν ζεσταθεί η µηχανή του αυτοκινήτου. 

• Αποφύγετε το µαρσάρισµα του αυτοκινήτου όταν αυτό είναι 
σταµατηµένο. Μπορεί το αυτοκίνητο να µετακινηθεί χωρίς να το 
θέλετε. 

 
Προφυλάξεις για την οδήγηση 
 
• Ποτέ µην επιλέγετε τις θέσεις P ή R όταν το αυτοκίνητο είναι σε 

κίνηση. 
 

• Βάλτε µπροστά την µηχανή στην θέση P ή N. ∆εν θα πάρει µπροστά 
σε καµία άλλη θέση. Εάν πάρει µπροστά µε τον µοχλό ταχυτήτων σε 
άλλη θέση από την Ρ ή την Ν, ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο NISSAN να ελέγξει το αυτοκίνητό σας. 
 

• Όταν πρόκειται να µείνετε σταµατηµένος για αρκετή ώρα, επιλέξτε 
την θέση Ν και βάλτε το χειρόφρενο. 
 

• Όταν αλλάζετε από την θέση Ν σε οποιαδήποτε άλλη, έχετε την 
µηχανή στο ρελαντί (αφήστε το γκάζι). 
 

• Όταν είστε σταµατηµένος σε έδαφος µε κλίση, χρησιµοποιήστε τα 
φρένα (µοχλός στην θέση Ν) για να κρατήσετε το αυτοκίνητο στην 
θέση του και να αποφύγετε την υπερθέρµανση του σανζµάν.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ (όταν βάζετε µπροστά το αυτοκίνητο) 
 
• ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 

Όταν µετακινείτε τον µοχλό στην θέση D, R, 2 ή 1 χωρίς να πατάτε το 
πεντάλ του φρένου και ενώ λειτουργεί η µηχανή, µπορεί το 
αυτοκίνητο να κινηθεί αργά. Βεβαιωθείτε ότι το φρένο είναι τελείως 
πατηµένο και το αυτοκίνητο είναι σταµατηµένο πριν µετακινήσετε 
τον µοχλό. 
 

• ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ 
Βεβαιωθείτε ότι ο µοχλός είναι στην θέση που θέλετε. Οι θέσεις D, 1 
και 2 χρησιµοποιούνται για κίνηση προς τα εµπρός ενώ η θέση R για 
την όπισθεν. Στην συνέχεια αφήστε το χειρόφρενο και το πεντάλ του 
φρένου. Πατήστε το γκάζι για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο (αποφύγετε 
το απότοµο ξεκίνηµα και το σπινάρισµα των τροχών). 
Αποφύγετε το µαρσάρισµα της µηχανής όταν το αυτοκίνητο είναι 
σταµατηµένο. Όταν µαρσάρετε και ο µοχλός είναι στην θέση D, R, 2 ή 
1 µπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητο ενώ όταν µαρσάρετε και ο µοχλός 
είναι στην θέση Ν ή Ρ µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην µηχανή. 
 

• ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ 
Επειδή όταν η µηχανή είναι κρύα το ρελαντί είναι σε υψηλές 
στροφές, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός όταν επιλέγετε 
ταχύτητα οδήγησης αµέσως αφού βάλετε µπροστά την µηχανή. 
 

• ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Πατήστε το πεντάλ του φρένου και όταν σταµατήσει το αυτοκίνητο 
βάλτε τον µοχλό την θέση Ρ, βάλτε το χειρόφρενο και αφήστε το 
φρένο. 

 

 
 
Αλλαγή 
Πατήστε το κουµπί του µοχλού για να αλλάξετε στην θέση Ρ, R ή από την 
θέση 2 στην 1. Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις άλλες θέσεις χωρίς να 
πατήσετε το κουµπί. 
 
Θέση Ρ (Παρκάρισµα): 
Χρησιµοποιείστε την θέση αυτή όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισµένο ή όταν 
βάζετε µπροστά την µηχανή. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το αυτοκίνητο είναι 
τελείως σταµατηµένο. Για περισσότερη ασφάλεια, πατήστε το φρένο και στην 
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συνέχεια πατήστε το κουµπί του επιλογέα για τον µετακινήσετε στην θέση Ρ. 
Βάλτε το χειρόφρενο. Όταν παρκάρετε σε έδαφος µε κλίση, πρώτα βάλτε το 
χειρόφρενο και στην συνέχεια επιλέξτε την θέση Ρ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Χρησιµοποιείστε την θέση αυτή µόνο όταν το αυτοκίνητο είναι τελείως 
σταµατηµένο. 
 
Θέση R (όπισθεν): 
Χρησιµοποιείστε την θέση αυτή για να κινήσετε το αυτοκίνητο προς τα πίσω. 
Επιλέξτε την θέση αυτή µόνο όταν το αυτοκίνητο είναι τελείως σταµατηµένο. 
 
Θέση Ν (νεκρά) : 
∆εν εµπλέκεται κανένα γρανάζι κίνησης (ούτε προς τα εµπρός ούτε προς τα 
πίσω). Σε αυτήν την θέση µπορείτε να βάλετε µπροστά την µηχανή. Μπορείτε 
να επιλέξετε την θέση Ν για να ξαναβάλετε µπροστά το αυτοκίνητο εάν 
έσβησε η µηχανή ενώ κινιόταν.  
 
Θέση D (οδήγηση) :  
Χρησιµοποιείστε την θέση αυτή για κανονική οδήγηση προς τα εµπρός. 
 
Θέση 2 (δευτέρα): 
Χρησιµοποιήστε την θέση αυτή για ανέβασµα σε λόφους και το φρενάρισµα 
της µηχανής σε κατηφόρες καθώς και για να ξεκινήσετε σε γλιστερούς 
δρόµους. 
 
Μην κατεβάζετε στην θέση 2 όταν οδηγείτε µε πάνω από 75 χιλιόµετρα την 
ώρα και µην υπερβαίνετε τα 75 χιλιόµετρα την ώρα στην θέση 2. 
 
Θέση 1 (χαµηλή ταχύτητα) : 
Χρησιµοποιείστε την θέση αυτή όταν ανεβαίνετε απότοµες πλαγιές ή οδηγείτε 
αργά µέσα από βαθύ χιόνι, άµµο ή λάσπη, ή για το µέγιστο φρενάρισµα 
(«κόψιµο») της µηχανής σε απότοµες κατηφόρες. 
 
Μην κατεβάζετε στην θέση 1 όταν οδηγείτε µε πάνω από 75 χιλιόµετρα την 
ώρα και µην υπερβαίνετε τα 35 χιλιόµετρα την ώρα στην θέση 1. 
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Κουµπί απελευθέρωσης κλειδώµατος µοχλού 
Εάν η φόρτιση της µπαταρίας είναι χαµηλή, ο επιλογέας ταχυτήτων δεν 
µπορεί να µετακινηθεί από την θέση Ρ ακόµη και αν πατάτε το φρένο και 
πιέζεται τα κουµπί στον επιλογέα. 
 
Για να µετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων, πατήστε το κουµπί 
απελευθέρωσης και το κουµπί του επιλογέα ταχυτήτων όταν ο διακόπτης της 
µηχανής είναι στην θέση ACC. Ο επιλογέας ταχυτήτων µπορεί να µετακινηθεί 
στην θέση Ν. 
 
Για να πατήσετε το κουµπί απελευθέρωσης κλειδώµατος επιλογέα, 
ακολουθήστε την διαδικασία που φαίνεται στην εικόνα. 
 
Αν ο µοχλός ταχυτήτων δεν αλλάζει από την θέση Ρ ζητήστε από τον 
αντιπρόσωπο NISSAN να ελέγξει το σύστηµα του αυτόµατου κιβωτίου 
ταχυτήτων το συντοµότερο δυνατόν. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν µπορεί να µετακινηθεί από την θέση Ρ 
ενώ λειτουργεί η µηχανή και πατάτε το φρένο, µπορεί να µην 
λειτουργούν τα πίσω φώτα στοπ. Εάν δεν λειτουργούν τα πίσω φώτα 
στοπ, µπορεί να προκληθεί ατύχηµα στο οποίο θα τραυµατιστείτε εσείς 
και άλλοι. 
 
Κατέβασµα του γκαζιού στην θέση D 
Για γρήγορο προσπέρασµα ή ανάβαση σε λόφο, πατήστε το γκάζι τελείως. Με 
τον τρόπο αυτό το σανζµάν κατεβάζει στην δευτέρα ή την πρώτη ταχύτητα, 
ανάλογα µε την ταχύτητα του αυτοκινήτου. 
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∆ιακόπτης Overdrive 
 
ON : Για κανονική οδήγηση. Πατήστε τον διακόπτη overdrive στην θέση ΟΝ 
µε τον επιλογέα στην θέση D. Το σανζµάν θα αλλάξει στο overdrive καθώς η 
ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται. 
 
To overdrive δεν εµπλέκεται πριν ζεσταθεί η µηχανή του αυτοκινήτου. 
 
• OFF : Για οδήγηση σε ανηφόρες ή κατηφόρες όταν το φρενάρισµα της 

µηχανής θα ήταν προτιµότερο. Πιέστε τον διακόπτη overdrive στην θέση 
OFF. Όταν οδηγείτε µε µικρή ταχύτητα ή ανεβαίνετε µια ελαφριά ανηφόρα, 
µπορεί να νοιώσετε το σανζµάν να αλλάζει ανάµεσα στην 3η και το 
overdrive κατ’ επανάληψη. Σε αυτή την περίπτωση, βάλτε τον διακόπτη 
του overdrive στην θέση OFF. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως του Overdrive. 

 
Όταν οι συνθήκες οδήγησης αλλάξουν, ξαναβάλτε τον διακόπτη του overdrive 
στην θέση ΟΝ.  
 
Να θυµάστε ότι για µεγαλύτερη οικονοµία καυσίµου, δεν θα πρέπει να 
οδηγείτε σε υψηλές ταχύτητες και για πολύ ώρα µε τον διακόπτη του overdrive 
στην θέση OFF. 



 138

∆ιαδικασίες αλλαγής διαφορικού  για αυτοκίνητα µε 
κίνηση στους 4 τροχούς 
 

 
 
 
2Η – (κίνηση στους δύο τροχούς, υψηλή σχέση) Κινητήριοι τροχοί µόνο οι 
πίσω τροχοί. Χρησιµοποιήστε την όταν κινήστε σε συνθήκες ίδιες µε ένα 
αυτοκίνητο µε κίνηση στους 2 τροχούς. 
 
4Η – (κίνηση στους 4 τροχούς, υψηλή σχέση) Κινητήριοι και οι 4 τροχοί. 
Χρησιµοποιήστε όταν οδηγείτε σε δρόµους που είναι δύσκολο να οδηγήσετε 
στην θέση 2Η (οδήγηση µε κανονική ταχύτητα σε χιονισµένους δρόµους, 
λάσπη ή άµµο). 
 
4L – (κίνηση στους 4 τροχούς, κοντή σχέση) Κινητήριοι και οι 4 τροχοί. 
Χρησιµοποιήστε όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε απότοµους δρόµους µε κλίση 
ή σε σκληρή οδήγηση σε άµµο, λάσπη ή βαθύ χιόνι. Η θέση 4L παρέχει 
µέγιστη ισχύ και πρόσφυση. Αποφύγετε το υπερβολική ανέβασµα της 
ταχύτητας του αυτοκινήτου καθώς η µέγιστη ταχύτητα στην 5η είναι περίπου 
50 χιλιόµετρα / ώρα. 
 
Ν (νεκρά) (ή ανάµεσα στην 4Η και την 4L) ∆εν µεταδίδεται κίνηση σε κανένα 
τροχό. Κρατάτε πάντα τον επιλογέα εκτός της θέσεως αυτής. Μετακινήστε τον 
επιλογέα απαλά και γρήγορα όταν περνάτε από την θέση Ν και το αυτοκίνητο 
είναι σταµατηµένο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην οδηγείτε σε ξηρές σκληρές επιφάνειες δρόµων µε κίνηση στους 4 
τροχούς γιατί η οδήγηση σε αυτές τις επιφάνειες στις θέσεις 4Η ή 4L 
µπορεί να προκαλέσει ανώφελο θόρυβο και φθορά των ελαστικών. 
Συνιστούµε σε αυτές τις συνθήκες να οδηγείτε στην θέση 2Η. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Όταν παρκάρετε το αυτοκίνητο, βάλτε το χειρόφρενο και τον 

επιλογέα ελέγχου διαφορικού στην θέση 2Η, 4Η ή 4L. 
• Μην τον αφήνετε στην θέση Ν. Σε διαφορετική περίπτωση το 

αυτοκίνητο µπορεί να κινηθεί ακόµη και αν ο επιλογέας του σανζµάν 
είναι σε κάποια ταχύτητα ή την θέση Ρ. 
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Μοντέλα χωρίς πλήµνες ελευθέρου τροχασµού 
 
Για να αλλάξετε 
το διαφορικό 

∆ιαδικασία αλλαγής για µοντέλα χωρίς πλήµνες 
ελευθέρου τροχασµού 

Από την 2Η στην 
4Η  

Βάλτε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 4Η. ∆εν είναι 
απαραίτητο να πατήσετε τον συµπλέκτη. Κάντε αυτή την 
διαδικασία όταν οδηγείτε σε ευθεία. 

Από την 4Η στην 
2Η 

Βάλτε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 2Η. Αυτό 
µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ταχύτητα και δεν είναι 
απαραίτητο να πατήσετε τον συµπλέκτη. Κάντε αυτή την 
διαδικασία όταν οδηγείτε σε ευθεία. 

Από την 4Η ή την 
4L στην 4L ή την 
4Η 

1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 4L ή 4Η. 
Από την 2Η στην 
4L 

1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 4L. Αλλάζετε ταχύτητες 
γρήγορα και απαλά. 

Από την 4L στην 
2Η 

1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 2Η. 
 

 
 
Κλείδωµα 2 τρόπων µε πλήµνες ελευθέρου τροχασµού 
Το κλείδωµα 2 τρόπων µε πλήµνες ελευθέρου τροχασµού είναι σχεδιασµένο 
ώστε να σας επιτρέπει να επιλέξετε την θέση LOCK (κλείδωµα) ή AUTO 
(αυτόµατο). Πριν οδηγήσετε, βάλτε τις πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στην 
θέση που θέλετε γυρίζοντας τα κεντρικά µπουλόνια στα µουαγιέ µε το κλειδί 
των τροχών. 
 
Σιγουρευτείτε ότι έχετε ευθυγραµµίσει το σύµβολο στο κουµπί µε το σύµβολο 

 στο µπουλόνι του τροχού. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην οδηγείτε µε τις πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στον αριστερό και 
τον δεξιό τροχό σε διαφορετική θέση. 
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Θέση LOCK 
Στην θέση αυτή, οι µπροστινοί οδηγητήριοι άξονες είναι πάντα σε εµπλοκή µε 
τους µπροστινούς τροχούς. 
 
Θέση AUTO 
Η θέση αυτή επιτρέπει στην αυτόµατη εµπλοκή της οδήγησης στους 4 
τροχούς όταν ο επιλογέας µετακινηθεί από την θέση 4Η στην 4L. Εάν το 
αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε αυτό το σύστηµα, ακολουθείστε αυτές τις 
προφυλάξεις λειτουργίας: 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Όταν οι πλήµνες αυτόµατου κλειδώµατος εµπλέκονται και 

απεµπλέκονται θα κάνουν έναν θόρυβο κλικ. Αυτό είναι φυσιολογικό. 
• Η απότοµη επιτάχυνση του αυτοκινήτου από την στάση και µε τον 

επιλογέα στην θέση 4Η ή 4L µπορεί να µην εµπλέξει το αυτόµατο 
κλείδωµα των πληµνών ελευθέρου τροχασµού και να προκαλέσει 
κροτάλισµα. Η παρατεταµένη χρήση του αυτοκινήτου µε αυτό τον 
θόρυβο µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο κλείδωµα των πληµνών. Σε 
αυτή την περίπτωση, αφήστε το πεντάλ του γκαζιού και µειώστε τις 
στροφές τις µηχανής. 

• Εάν οι πλήµνες ελευθέρου τροχασµού κροταλίζουν όταν οδηγείτε µε 
τον επιλογέα στην θέση 2Η, σταµατήστε και µετακινήστε το 
αυτοκίνητο για περίπου 2 έως 3 µέτρα στην αντίθετη κατεύθυνση της 
διαδροµής. 

• Στις συνθήκες εξαιρετικού κρύου (κάτω από -150C), όταν το 
αυτοκίνητο κινείται στους 2 τροχούς, σε υψηλές ταχύτητες, χωρίς 
προηγουµένως να προθερµανθεί το αυτοκίνητο και η βαλβολίνη, τα 
ακραξόνια µπορεί να περιστρέφονται προκαλώντας κροτάλισµα από 
τα µουαγιέ. Για να το αποφύγετε αυτό, οδηγείστε πρώτα µε κίνηση 
στους 4 τροχούς και µετά αλλάξτε στην κίνηση στους 2 τροχούς. 

• Όταν αλλάζετε από την θέση 2Η στην θέση 4Η ενώ οδηγείτε, µην 
σταµατήσετε τον επιλογέα στην µέση της διαδροµής του. Μία 
ελλιπής αλλαγή από την θέση 2Η στην θέση 4Η ή η απεµπλοκή µίας 
µόνο κλειδαριάς πλήµνης µπορεί να προκαλέσει κροτάλισµα από 
της πλήµνες αυτόµατου κλειδώµατος. Η παρατεταµένη χρήση του 
αυτοκινήτου µε αυτό τον θόρυβο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην 
κλειδαριά του µουαγιέ. Αλλάξτε στην κίνηση τους 4 τροχούς για να 
σταµατήσετε τον θόρυβο και ξεκλειδώστε τις πλήµνες όπως 
περιγράφεται. 
Επίσης, στον κρύο καιρό, εάν συναντάτε δυσκολία στην αλλαγή από 
την θέση 2Η στην 4Η µπορεί να είναι απαραίτητο να µειώσετε την 
ταχύτητα ή να σταµατήσετε το αυτοκίνητο. 



 141

 
Για να αλλάξετε το 

διαφορικό 
∆ιαδικασία αλλαγής µε κλείδωµα 2 τρόπων µε 
πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στην αυτόµατη 

θέση 
Από την 2Η στην 4Η  Βάλτε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 4Η σε 

ταχύτητες κάτω από τα 40 χιλιόµετρα / ώρα. ∆εν 
είναι απαραίτητο να πατήσετε τον συµπλέκτη. Κάντε 
αυτή την διαδικασία όταν οδηγείτε σε ευθεία. 

Από την 4Η στην 2Η Βάλτε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 2Η. Αυτό 
µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ταχύτητα έως τα 80 
χιλιόµετρα / ώρα και δεν είναι απαραίτητο να 
πατήσετε τον συµπλέκτη. Κάντε αυτή την διαδικασία 
όταν οδηγείτε σε ευθεία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για την λειτουργία σε 2 τροχούς, βάλτε τα µουαγιέ 
ελευθέρου τροχασµού στην θέση απεµπλοκής. Τα 
µουαγιέ δεν θα απεµπλακούν έως ότου το 
αυτοκίνητο κινηθεί για περίπου 1 µέτρο σε 
κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της διαδροµής του: 
* Όταν οδηγείτε µπροστά, σταµατήστε και 
µετακινηθείτε για 1 µέτρο µε την όπισθεν. 
* Όταν οδηγείτε µε την όπισθεν, σταµατήστε και 
µετακινηθείτε για 1 µέτρο µπροστά, στην συνέχεια 
µετακινηθείτε για 1 µέτρο µε την όπισθεν. 
Αυτό θα επιτρέψει µεγαλύτερη οικονοµία καυσίµου, 
οδήγηση χωρίς θορύβους και µικρότερη φθορά των 
εξαρτηµάτων. 

Από την 4Η ή την 4L 
στην 4L ή την 4Η 

1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 4L ή 4Η. 
Από την 2Η στην 4L 1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 

2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 4L. Αλλάζετε 
ταχύτητες γρήγορα και απαλά. 

Από την 4L στην 2Η 1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 2Η. 
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Για να αλλάξετε το 

διαφορικό 
∆ιαδικασία αλλαγής µε κλείδωµα 2 τρόπων µε 
πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στην θέση 

κλειδώµατος 
Από την 2Η στην 4Η  Βάλτε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 4Η. Αυτό 

µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ταχύτητα έως τα 80 
χιλιόµετρα / ώρα. ∆εν είναι απαραίτητο να πατήσετε 
τον συµπλέκτη. Κάντε αυτή την διαδικασία όταν 
οδηγείτε σε ευθεία. 

Από την 4Η στην 2Η Βάλτε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 2Η. Αυτό 
µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ταχύτητα έως τα 80 
χιλιόµετρα / ώρα και δεν είναι απαραίτητο να 
πατήσετε τον συµπλέκτη. Κάντε αυτή την διαδικασία 
όταν οδηγείτε σε ευθεία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για την λειτουργία σε 2 τροχούς, βάλτε τα µουαγιέ 
ελευθέρου τροχασµού στην θέση απεµπλοκής. Τα 
µουαγιέ δεν θα απεµπλακούν έως ότου το 
αυτοκίνητο κινηθεί για περίπου 1 µέτρο σε 
κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της διαδροµής του: 
* Όταν οδηγείτε µπροστά, σταµατήστε και 
µετακινηθείτε για 1 µέτρο µε την όπισθεν. 
* Όταν οδηγείτε µε την όπισθεν, σταµατήστε και 
µετακινηθείτε για 1 µέτρο µπροστά, στην συνέχεια 
µετακινηθείτε για 1 µέτρο µε την όπισθεν. 
Αυτό θα επιτρέψει µεγαλύτερη οικονοµία καυσίµου, 
οδήγηση χωρίς θορύβους και µικρότερη φθορά των 
εξαρτηµάτων. 

Από την 4Η ή την 4L 
στην 4L ή την 4Η 

1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 4L ή 4Η. 
Από την 2Η στην 4L 1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 

2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 4L. Αλλάζετε 
ταχύτητες γρήγορα και απαλά. 

Από την 4L στην 2Η 1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 2Η. 
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Πλήµνες ελευθέρου τροχασµού µε χειροκίνητο κλείδωµα 
Οι πλήµνες ελευθέρου τροχασµού είναι σχεδιασµένες να επιτρέπουν την 
εµπλοκή και την απεµπλοκή των εµπρός οδηγητήριων αξόνων των 
µπροστινών τροχών. Πριν οδηγήσετε, βάλτε τις πλήµνες ελευθέρου 
τροχασµού στην επιθυµητή θέση: 
 
• Λειτουργία κίνησης στους 2 τροχούς – γυρίστε το κουµπί στην θέση 

απελευθέρωσης. 
• Λειτουργία κίνησης στους 4 τροχούς – γυρίστε το κουµπί στην θέση 

κλειδώµατος. 
 
Σιγουρευτείτε ότι έχετε ευθυγραµµίσει το σύµβολο στο κουµπί µε το σύµβολο 

 στο µπουλόνι του τροχού. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
• Μην οδηγείτε µε την κίνηση στους 4 τροχούς (4Η ή 4L) µε τις 

πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στην θέση απελευθέρωσης (FREE). 
 

• Μην οδηγείτε µε τις πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στον αριστερό 
και τον δεξιό τροχό σε διαφορετική θέση. 
 

• Για τα πρώτα 500 µέτρα, συνιστάται να οδηγείτε µε την κίνηση στους 
2 τροχούς και τις πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στην θέση LOCK. 
 

• Για να εξασφαλίσετε την επαρκή λίπανση των εξαρτηµάτων του 
εµπροσθίου συστήµατος κίνησης, να οδηγείτε κάθε µήνα στην θέση 
LOCK για τουλάχιστον 16 χιλιόµετρα. 
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Για να αλλάξετε το 

διαφορικό 
∆ιαδικασία αλλαγής µε κλείδωµα 2 τρόπων µε 
πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στην θέση 

κλειδώµατος 
Από την 2Η στην 4Η  1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 

2. Βάλτε τις πλήµνες στην θέση LOCK. 
3. Βάλτε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 4Η. 

Αυτό µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε 
ταχύτητα έως τα 80 χιλιόµετρα / ώρα. ∆εν 
είναι απαραίτητο να πατήσετε τον συµπλέκτη. 
Κάντε αυτή την διαδικασία όταν οδηγείτε σε 
ευθεία. 

Από την 4Η στην 2Η Βάλτε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 2Η. Αυτό 
µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ταχύτητα και δεν 
είναι απαραίτητο να πατήσετε τον συµπλέκτη. Κάντε 
αυτή την διαδικασία όταν οδηγείτε σε ευθεία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για την λειτουργία σε 2 τροχούς, βάλτε τα µουαγιέ 
ελευθέρου τροχασµού στην θέση FREE. 
Αυτό θα επιτρέψει µεγαλύτερη οικονοµία καυσίµου, 
οδήγηση χωρίς θορύβους και µικρότερη φθορά των 
εξαρτηµάτων. 

Από την 4Η ή την 4L 
στην 4L ή την 4Η 

1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 4L ή 4Η. 
Από την 2Η στην 4L 1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 

2. Βάλτε τις πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στην 
θέση LOCK. 

3. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
4. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 4L. Αλλάζετε 
ταχύτητες γρήγορα και απαλά. 

Από την 4L στην 2Η 1. Σταµατήστε το αυτοκίνητο. 
2. Πατήστε τον συµπλέκτη. 
3. Πατήστε τον επιλογέα του διαφορικού και 

µετακινήστε τον στην θέση 2Η. 
 
Προφυλάξεις για ασφαλή οδήγηση µε σύστηµα  
Το NISSAN σας είναι σχεδιασµένο τόσο για κανονική οδήγηση όσο και για 
οδήγηση εκτός δρόµου.  Έχει µεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και 
στενότερο µετατρόχειο ώστε να είναι κατάλληλο για χρήση εκτός δρόµου. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν στο αυτοκίνητο ένα υψηλότερο κέντρο βάρους 
από τα κανονικά επιβατικά αυτοκίνητα. Ένα πλεονέκτηµα του υψηλότερου 
κέντρου βάρους είναι η καλύτερη ορατότητα του περιβάλλοντος χώρου που 
σας επιτρέπει να εκτιµήσετε τα προβλήµατα. Παρακαλούµε να ακολουθήσετε 
τις παρακάτω προφυλάξεις: 
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• Όταν οδηγείτε εκτός δρόµου θα πρέπει να είστε προσεκτικός και να 
αποφεύγετε τις επικίνδυνες περιοχές.  

• Μην οδηγείτε κατά µήκος απότοµων πλαγιών. Προτιµήστε να οδηγήσετε 
ευθεία προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις πλαγιές. Τα οχήµατα εκτός 
δρόµου µπορούν να αναπηδήσουν πιο εύκολα όταν κινούνται λοξά από 
ότι όταν κινούνται προς τα µπρος ή προς τα πίσω. 

• Μην οδηγείτε πάνω από την απόδοση των ελαστικών σας ακόµη και µε 
την κίνηση στους 4 τροχούς. Η απότοµη επιτάχυνση, οι απότοµοι χειρισµοί 
του τιµονιού ή το απότοµο φρενάρισµα µπορεί να προκαλέσει απώλεια 
του ελέγχου του αυτοκινήτου ή κόλληµα του αυτοκινήτου στον δρόµο. 

• Αποφύγετε, όσο είναι δυνατό, τις απότοµες κλειστές στροφές, ιδιαίτερα µε 
υψηλές ταχύτητες. Το αυτοκίνητο µε κίνηση στους 4 τροχούς έχει 
υψηλότερο κέντρο βάρους από τα αυτοκίνητα µε κίνηση στους 2 τροχούς 
και µπορεί να τουµπάρει πιο εύκολα. Το αυτοκίνητο δεν έχει σχεδιαστεί για 
να στρίβει στις ίδιες ταχύτητες µε ένα αυτοκίνητο µε κίνηση στους 2 
τροχούς όπως αντίστοιχα και ένα σπορ αυτοκίνητο δεν είναι σχεδιασµένο 
για την κίνηση εκτός δρόµου. Εάν δεν µπορέσετε να χειριστείτε σωστά το 
αυτοκίνητο, µπορεί να χάσετε τον έλεγχό του και να τουµπάρετε. 

• Αποφύγετε να ανεβάζετε το κέντρο βάρους, φορτώνοντας πράγµατα στην 
οροφή ή εξοπλίζοντας το αυτοκίνητο µε µεγαλύτερα ελαστικά. 

• Μην κρατάτε το τιµόνι από τις εσωτερικές ακτίνες όταν οδηγείτε εκτός 
δρόµου. Το τιµόνι µπορεί να τιναχτεί και να σας τραυµατίσει στα χέρια. 
Αντίθετα θα πρέπει να οδηγείτε κρατώντας το τιµόνι µε τα δάχτυλα και 
τους αντίχειρες από το στεφάνι. 

• Πριν ξεκινήσετε το αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι τόσο εσείς όσο και όλοι οι 
επιβάτες φοράτε τις ζώνες ασφαλείας. 

• Μην αφαιρείται ποτέ τα πατάκια όταν οδηγείτε γιατί το πάτωµα του 
αυτοκινήτου µπορεί να ζεσταθεί πολύ. Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα 
εάν οδηγείτε ξυπόλητος. 

• Όταν συναντάτε δυνατούς πλάγιους ανέµους, χαµηλώστε την ταχύτητά 
σας. Επειδή το NISSAN σας έχει το κέντρο βάρους του ψηλά επηρεάζεται 
περισσότερο από ορµητικούς πλευρικούς ανέµους. Οι χαµηλότερες 
ταχύτητες διασφαλίζουν τον καλύτερο έλεγχο του αυτοκινήτου. 

• Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τα φρένα αµέσως µετά την οδήγηση σε λάσπη ή 
νερό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Βρεγµένα Φρένα» κάτω από το 
τίτλο «Προφυλάξεις κατά την οδήγηση». 

• Όποτε οδηγείτε εκτός δρόµου, µέσα από άµµο, λάσπη ή νερό µε βάθος 
όσο τα µπουλόνια των τροχών µπορεί να απαιτείται πιο τακτική 
συντήρηση. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Συντήρηση κάτω από δύσκολες 
συνθήκες οδήγησης» στο «Βιβλίο Εγγυήσεως και Αρχείο Συντηρήσεως» 
που σας δίνεται ξεχωριστά. 

• Πλύνετε το κάτω µέρος του αυτοκινήτου µε φρέσκο καθαρό νερό, µετά την 
οδήγηση µέσα σε λάσπη ή άµµο. Βγάλτε τα ξύλα και ότι έχει παγιδευτεί 
στο κάτω µέρος του αυτοκινήτου. 

• Χρησιµοποιείτε πάντα λάστιχα του ίδιου τύπου, µεγέθους, µάρκας, 
κατασκευής και πέλµατος και στους 4 τροχούς. Όταν οδηγείτε σε δρόµους 
που γλιστρούν βάλτε αλυσίδες στους πίσω τροχούς και οδηγήστε 
προσεκτικά χρησιµοποιώντας το 4Χ4. 
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Ελαστικά για οδήγηση µε σύστηµα  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Χρησιµοποιείτε πάντα και στους 4 τροχούς λάστιχα του ίδιου µεγέθους, 
της ίδιας µάρκας, της ίδιας κατασκευής (bias ή radial) και του ίδιου 
πέλµατος. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να υπάρξει διαφορά στην 
περιφέρεια ανάµεσα στα ελαστικά του µπροστινού και του πίσω άξονα 
η οποία θα προκαλέσει υπερβολική φθορά των ελαστικών και µπορεί 
να προκαλέσει ζηµιά στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο κουτί του µεταφοράς 
κινήσεως του 4Χ4 και τα γρανάζια του διαφορικού. 
 
Εάν βρεθεί υπερβολική φθορά στα ελαστικά, συνιστούµε την αντικατάσταση 
και των 4 ελαστικών µε άλλα ίδιου µεγέθους, µάρκας, κατασκευής και 
πέλµατος. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται και να διορθώνεται εάν χρειάζεται η 
πίεση των ελαστικών και η ευθυγράµµιση των τροχών. Αποτανθείτε στο 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
 
Λάστιχα χιονιού 
Εάν τοποθετήσετε λάστιχα χιονιού, θα πρέπει να είναι του ίδιου µεγέθους, 
µάρκας, κατασκευής και πέλµατος και στους 4 τροχούς. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν αλλάζετε λάστιχα να χρησιµοποιείτε µόνο αυτά που καθορίζονται 
για µοντέλα µε κίνηση στους 4 τροχούς. 
 
Πίεση αέρα ελαστικών 
Κατά περιόδους, όταν βρίσκεστε σε βενζινάδικο, ελέγχετε την πίεση του αέρα 
και στα 4 ελαστικά καθώς και την ρεζέρβα. Εάν χρειάζεται, ρυθµίστε την πίεση 
στην καθοριζόµενη. Οι πιέσεις των ελαστικών φαίνονται στο πινακιδάκι που 
είναι στερεωµένο στην µεσαία κολώνα στην πλευρά του οδηγού. 
 
Περιστροφή ελαστικών 
Η  NISSAN συνιστά την περιστροφή των ελαστικών κάθε 5.000 χιλιόµετρα. 
Μην συµπεριλαµβάνετε την ρεζέρβα στην περιστροφή των ελαστικών. 
 
Αλυσίδες ελαστικών 
 
Οι αλυσίδες θα πρέπει να τοποθετούνται µόνο στους πίσω τροχούς και 
όχι στους µπροστινούς τροχούς. 
 
Μην οδηγείτε µε τις αλυσίδες σε δρόµους µε άσφαλτο που είναι καθαροί από 
χιόνι γιατί µπορεί να προκληθεί ζηµιά σε διάφορους µηχανισµούς του 
αυτοκινήτου λόγω ζορίσµατος. 
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Παρκάρισµα 
 

 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Μην παρκάρετε το αυτοκίνητο πάνω σε εύφλεκτα υλικά όπως ξερό 

γρασίδι, χαρτιά ή κουρέλια, γιατί µπορεί να πάρουν εύκολα φωτιά. 
• Ο επιλογέας διαφορικού θα πρέπει να είναι στην θέση 2Η, 4Η ή 

4L και το χειρόφρενο θα πρέπει να είναι δεµένο για να µην κυλήσει 
το αυτοκίνητο. 

• Μην αφήνετε το αυτοκίνητο ανεπιτήρητο µε την µηχανή να δουλεύει. 
• Μην αφήνετε παιδιά µόνα τους µέσα στο αυτοκίνητο. 
• Οι διαδικασίες για ασφαλές παρκάρισµα απαιτούν να έχετε βάλει 

τόσο το χειρόφρενο όσο και τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ 
(παρκάρισµα). Εάν δεν το κάνετε, µπορεί το αυτοκίνητο να κινηθεί 
απροσδόκητα ή να τσουλήσει µε αποτέλεσµα την πρόκληση 
ατυχήµατος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σπρώξει τον επιλογέα ταχυτήτων 
τελείως µπροστά και δεν µπορεί να µετακινηθεί. 

 
1. Βάλτε το χειρόφρενο. 

 
2. Μοντέλα µε µηχανικό σανζµάν: 

Βάλτε  τον µοχλό ταχυτήτων στην θέση R (όπισθεν) όταν παρκάρετε σε 
επίπεδο έδαφος ή µε πρόσωπο σε κατηφόρα. Όταν παρκάρετε µε 
πρόσωπο σε ανηφόρα, βάλτε τον µοχλό ταχυτήτων στην 1η.  
 
Μοντέλα µε αυτόµατο σανζµάν: 
Βάλτε τον µοχλό στην θέση Ρ (παρκάρισµα). 
 

3. Όταν παρκάρετε σε έδαφος µε κλίση, γυρίστε τους τροχούς έτσι ώστε σε 
περίπτωση που κινηθεί το αυτοκίνητο να µην κυλήσει µέσα στην κίνηση. 

 
• Παρκάρισµα σε κατηφόρα µε πεζοδρόµιο: (1) 

Γυρίστε τους τροχούς προς το πεζοδρόµιο, αφήστε το αυτοκίνητο να 
κυλήσει αργά προς τα εµπρός έως ότου ο τροχός που βρίσκεται 
κοντά στο πεζοδρόµιο ακουµπήσει σε αυτό και στην συνέχεια βάλτε 
το χειρόφρενο. 
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• Παρκάρισµα σε ανηφόρα µε πεζοδρόµιο: (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 βρίσκεται κοντά στο πεζοδρόµιο ακουµπήσει σε αυτό 
και στην συνέχεια βάλτε το χειρόφρενο. 

 
• Παρκάρισµα σε ανηφόρα ή κατηφόρα χωρίς πεζοδρόµιο: (3) 

Γυρίστε τους τροχούς σε αντίθετη πλευρά από τον δρόµο ώστε εάν 
κινηθεί να πάει µακριά από το κέντρο του δρόµου. Στην συνέχεια 
βάλτε το χειρόφρενο. 

 
4. Γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση LOCK και βγάλτε το κλειδί. 
 
Για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας 
 
Όταν στο αυτοκίνητο δεν υπάρχουν επιβάτες: 
• Βγάζετε πάντα το κλειδί από τον διακόπτη της µηχανής, ακόµη και µέσα 

στο δικό σας γκαράζ. 
 

• Κλείνετε τελείως όλα τα παράθυρα και κλειδώνετε όλες τις πόρτες. 
 

• Παρκάρετε πάντα το αυτοκίνητό σας σε µέρη από όπου είναι ορατό. Την 
νύχτα παρκάρετε σε καλά φωτιζόµενη περιοχή. 
 

• Εάν έχετε συναγερµό και σύστηµα ακινητοποίησης, χρησιµοποιείστε τα 
ακόµη και για µικρά χρονικά διαστήµατα. 
 

• Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα 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 αυτοκίνητό 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 οροφής και 
κλειδώστε τα στον χώρο των αποσκευών ή στο εσωτερικό του 
αυτοκινήτου. 
 

• Μην αφήνετε το δεύτερο 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 κάποιος κλέφτης, να το χρησιµοποιήσει για να κόψει 
άλλο κλειδί και να επιστρέψει για να µπει και να οδηγήσει το αυτοκίνητο. 
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Προφυλάξεις για την οδήγηση 
 
• Οδήγηση µε σεβρόφρενο: 

Το σεβρόφρενο βοηθά στο φρενάρισµα χρησιµοποιώντας υποπίεση από 
την µηχανή. Εάν σβήσει η µηχανή ή κοπεί ο ιµάντας (πετρελαιοκινητήρας), 
µπορείτε ακόµη να σταµατήσετε το αυτοκίνητο πατώντας το πεντάλ του 
φρένου. Στην περίπτωση αυτή όµως, απαιτείται µεγαλύτερη πίεση του 
ποδιού πάνω στο πεντάλ του φρένου και θα χρειαστεί µεγαλύτερη 
απόσταση προκειµένου να σταµατήσει το αυτοκίνητο. 

 
• Οδήγηση µε υδραυλικό τιµόνι: 

Το υδραυλικό τιµόνι είναι σχεδιασµένο να χρησιµοποιεί µία υδραυλική 
αντλία που κινείται από την µηχανή του αυτοκινήτου για να βοηθά στο 
εύκολο στρίψιµο. 
Εάν σταµατήσει η µηχανή ή σπάσει ο ιµάντας, θα εξακολουθήσετε να 
έχετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή όµως, χρειάζεται 
µεγαλύτερη δύναµη στο τιµόνι, ειδικά στις απότοµες στροφές ή στις 
χαµηλές ταχύτητες. 

 
• 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 
φρεναρίσµατος του αυτοκινήτου σας µπορεί να είναι µεγαλύτερη και το 
αυτοκίνητο µπορεί να τραβήξει από την µία πλευρά καθώς θα φρενάρετε. 
 
Για να στεγνώσετε τα φρένα, οδηγήστε το αυτοκίνητο 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. Μην οδηγήσετε µε υψηλή 
ταχύτητα προτού λειτουργήσουν κανονικά τα φρένα. 
 

• Χρήση των φρένων : 
Μην αφήνετε το πόδι σας να ξεκουράζεται πάνω στο πεντάλ του φρένου 
ενώ οδηγείτε. Κάτι τέτοιο υπερθερµαίνει τα φρένα, φθείρει τα θερµουίτ 
γρήγορα και αυξάνει την κατανάλωση καυσίµου. 
 
Για να προλάβετε την υπερθέρµανση των φρένων, µειώστε την ταχύτητα 
του αυτοκινήτου και βάλτε µικρότερη ταχύτητα πριν κινηθείτε σε κατηφόρα. 
Η υπερθέρµανση των φρένων µπορεί να µειώσει την απόδοσή τους και να 
έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου. 
 
Όταν οδηγείτε σε επιφάνεια που γλιστράει προσέξτε το φρενάρισµα, την 
επιτάχυνση και την επιβράδυνση. Το απότοµο φρενάρισµα ή η ξαφνική 
επιτάχυνση µπορεί να προκαλέσουν σπινάρισµα των τροχών. 
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Οδήγηση σε ανήφορο 
Όταν ξεκινάτε σε ανήφορο, είναι δύσκολο µερικές φορές να χειρίζεστε 
ταυτόχρονα το πεντάλ του φρένου και το πεντάλ του συµπλέκτη. 
Χρησιµοποιείστε το χειρόφρενο για να κρατήσετε το αυτοκίνητο. Μην αφήνετε 
το πεντάλ του συµπλέκτη να γλιστρά. Όταν είστε έτοιµος να ξεκινήσετε, 
αφήστε αργά το χειρόφρενο ενώ πατάτε το γκάζι και αφήνετε τον συµπλέκτη. 
 
Οδήγηση σε κατήφορο 
Όταν οδηγείτε σε κατήφορο, αποφύγετε το συνεχές φρενάρισµα. Το συνεχές 
φρενάρισµα µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση των φρένων και να έχει 
σαν αποτέλεσµα την µείωση της απόδοσης των φρένων. Χρησιµοποιείστε το 
φρενάρισµα της µηχανής για να ελέγξετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Στο 
µηχανικό σανζµάν επιλέξτε ταχύτητα αρκετά χαµηλή ώστε να έχετε αρκετό 
φρενάρισµα της µηχανής. Στο H.CVT µπορείτε να επιλέξετε την θέση L 
(χαµηλή). 
 
Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων (ABS) 
(όπου υπάρχει)  
 
Το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων 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 εφαρµόζεται 
στα φρένα για να αποτρέψει το κλείδωµα και γλίστρηµα του κάθε τροχού. 
Αποτρέποντας το κλείδωµα των τροχών, το σύστηµα βοηθάει τον οδηγό να 
διατηρήσει τον έλεγχο του τιµονιού και να µειώσει το γλίστρηµα ή το 
σπινάρισµα σε γλιστερές επιφάνειες. 
 
Εάν ένας τροχός γλιστράει σε τραχείς δρόµους για περισσότερα από 10 
δευτερόλεπτα, µπορεί να ανάψει το προειδοποιητικό φως του ABS. 
Γυρίστε το κλειδί στον διακόπτη της µηχανής στην θέση OFF, βάλτε 
πάλι µπροστά την µηχανή και οδηγήστε το αυτοκίνητο σε ταχύτητες 
πάνω από 30 χιλιόµετρα την ώρα. Εάν το προειδοποιητικό φως δεν 
σβήνει, ζητήστε από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan να ελέγξει 
το σύστηµα. 
 
Λειτουργία αυτοδιάγνωσης 
Το σύστηµα του αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων 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 αυτοκίνητο και το κινείτε είτε προς τα εµπρός, είτε µε την όπισθεν. 
Όταν λειτουργεί η αυτοδιάγνωση µπορεί να ακούσετε έναν ήχο και να 
νοιώσετε έναν κραδασµό στο πεντάλ του φρένου. Αυτό είναι φυσιολογικό και 
δεν υποδηλώνει βλάβη. Εάν ο υπολογιστής διαγνώσει δυσλειτουργία, κλείνει 
το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων και ανάβει το προειδοποιητικό φως 
του συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος φρένων στο ταµπλό. Στην περίπτωση 
αυτή, το σύστηµα των φρένων λειτουργεί κανονικά αλλά, χωρίς την 
υποβοήθηση του συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων. 
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Εάν ανάψει το φως κατά την διάρκεια της αυτοδιάγνωσης ή ενώ οδηγείτε, θα 
πρέπει να πάτε το αυτοκίνητο σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN το 
δυνατό συντοµότερο. 
 
Κανονική λειτουργία 
Το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων δεν θα λειτουργήσει για να 
ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο σε ταχύτητες κάτω από 5 µε 10 χιλιόµετρα την 
ώρα (οι ταχύτητες µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε την κατάσταση του 
δρόµου). Όταν το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος διαγνώσει 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 
νοιώσετε έναν κραδασµό στο πεντάλ του φρένου και να ακούσετε ένα θόρυβο 
ή κραδασµό από τον ενεργοποιητή κάτω από το καπό. Αυτό είναι φυσιολογικό 
και υποδηλώνει ότι το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων λειτουργεί 
κανονικά. Ωστόσο, ο κραδασµός µπορεί να δείχνει και ότι οι συνθήκες του 
δρόµου είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στην 
οδήγηση. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων, παρά το ότι είναι ένα 
ιδιαίτερα σύγχρονο 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 γλιστρούν 
αλλά να θυµάστε ότι οι αποστάσεις φρεναρίσµατος πάνω σε επιφάνειες 
που γλιστρούν θα είναι µεγαλύτερης από ότι στις κανονικές επιφάνειες, 
ακόµη και µε το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος. Η τελική ευθύνη για την 
ασφάλεια του εαυτού του και των άλλων επιβατών 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, τοποθετείστε ελαστικά που 

ορίζονται στις προδιαγραφές και στους 4 τροχούς. 
 

• Όταν τοποθετείτε την ρεζέρβα, βεβαιωθείτε ότι είναι του σωστού 
µεγέθους και τύπου όπως αναφέρονται στο πινακιδάκι των 
ελαστικών. Για την θέση στην οποία βρίσκεται το πινακιδάκι των 
ελαστικών δείτε το κεφάλαιο «9. Τεχνικές Πληροφορίες». 
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Προφυλάξεις για την οδήγηση µε κρύο καιρό 
 
Μπαταρία 
Εάν σε εξαιρετικά κρύες συνθήκες η µπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισµένη, 
µπορεί το υγρό της να παγώσει και να την καταστρέψει. Για να την 
διατηρήσετε σε καλή κατάσταση πρέπει να την ελέγχετε τακτικά. Για 
λεπτοµέρειες, διαβάστε το «Μπαταρία» στο κεφάλαιο «7. Κάντε το µόνος 
σας». 
 
Άδειασµα του ψυκτικού υγρού του ψυγείου 
Εάν το αυτοκίνητό σας πρόκειται να µείνει έξω χωρίς αντιψυκτικό, τότε 
αδειάστε το ψυκτικό υγρό από το σύστηµα ψύξης. Ξαναγεµίστε το πριν 
χρησιµοποιήσετε το αυτοκίνητο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
«Αλλαγή του νερού του ψυγείου» στο κεφάλαιο «7. Κάντε το µόνος σας». 
 
Εξοπλισµός ελαστικών 
 
1. Εάν έχετε τοποθετήσει ελαστικά χιονιού στους µπροστινούς / πίσω 

τροχούς του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει να είναι του ίδιου µεγέθους, της 
ίδιας ικανότητας φορτίου, της ίδιας κατασκευής και του ίδιου τύπου (λινά ή 
radial) όπως και τα πίσω / µπροστά λάστιχα. 
 

2. Εάν το αυτοκίνητο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε ακραίες χειµερινές 
συνθήκες, θα πρέπει να τοποθετήσετε ελαστικά χιονιού και στους τέσσερις 
τροχούς. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Οι ικανότητες φρεναρίσµατος και κρατήµατος των ελαστικών χιονιού µε 
καρφιά πάνω σε βρεγµένες ή στεγνές επιφάνειες µπορεί να είναι 
φτωχότερες από αυτές των ελαστικών χιονιού χωρίς καρφιά. 
 
3. Για πρόσθετο κράτηµα σε παγωµένους δρόµους, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ελαστικά µε καρφιά. Όµως, σε µερικές χώρες 
απαγορεύεται η χρήση τους. Ελέγξτε αν επιτρέπεται η χρήση τους πριν τα 
τοποθετήσετε. 
 

4. Εάν θέλετε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αλυσίδες χιονιού. Βεβαιωθείτε 
ότι έχουν το σωστό µέγεθος για τα λάστιχα του αυτοκινήτου σας και έχουν 
τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να οδηγείτε µε µειωµένη ταχύτητα διαφορετικά 
µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο αυτοκίνητο και / ή ο χειρισµός και η 
απόδοση του αυτοκινήτου σας να επηρεαστούν ανεπανόρθωτα.  
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Ειδικός εξοπλισµός για τον χειµώνα 
Σας συνιστούµε να έχετε στο αυτοκίνητό σας τον χειµώνα τα παρακάτω 
αντικείµενα: 

1. Μία ξύστρα και µία σκληρή βούρτσα για να αποµακρύνετε τον πάγο και 
το χιόνι από τα παράθυρα. 

 
2. Μια στερεή, επίπεδη σανίδα για να την τοποθετήσετε κάτω από τον 

γρύλο ώστε να έχετε σταθερό στήριγµα του γρύλου. 
 

3. Ένα φτυάρι για να βγάλετε το αυτοκίνητο από το χιόνι. 
 

4. Πρόσθετο υγρό καθαρισµού παραθύρων για να ξαναγεµίσετε το 
ρεζερβουάρ του πλυστικού. 

 
Οδήγηση σε χιόνι ή πάγο 

• Ο βρεγµένος πάγος (00C και παγωµένη βροχή), το πολύ κρύο χιόνι ή ο 
πάγος γλιστρούν και η οδήγηση πάνω τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το 
αυτοκίνητο θα έχει αρκετά λιγότερη πρόσφυση ή κράτηµα κάτω από 
αυτές τις συνθήκες. Προσπαθήστε να αποφύγετε την οδήγηση στον 
πάγο έως ότου ο δρόµος στρωθεί µε αλάτι ή άµµο. 

• Όποιες και εάν είναι οι συνθήκες, οδηγείτε µε προσοχή και επιταχύνετε 
µαλακά. Εάν επιταχύνετε πολύ γρήγορα, οι κινητήριοι τροχοί θα 
σπινάρουν και θα χάσετε περισσότερο την πρόσφυση. 

• Κάτω από αυτές τις συνθήκες αφήνετε µεγαλύτερη απόσταση 
φρεναρίσµατος. Θα πρέπει να αρχίζετε να φρενάρετε νωρίτερα από ότι 
σε στεγνό δρόµο. 

• Κρατάτε µεγαλύτερες αποστάσεις όταν είστε σε δρόµο που γλιστρά. 
• Προσέξτε τα γλιστερά κοµµάτια του δρόµου (µαύρος πάγος). Αυτά 

µπορεί να εµφανιστούν στα σκιερά τµήµατα ενός κατά τα άλλα 
καθαρού δρόµου. Εάν δείτε µπροστά σας κάποιο κοµµάτι πάγου, 
φρενάρετε πριν το φτάσετε. Προσπαθήστε να µην φρενάρετε όταν είστε 
πάνω στον πάγο και αποφύγετε τους απότοµους χειρισµούς του 
τιµονιού. 

 
Προστασία από την διάβρωση 
Τα χηµικά αντιπαγωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται 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 και τους προφυλακτήρες. 
 
Τον χειµώνα είναι αναγκαίο να καθαρίζεται τακτικά το κάτω µέρος του 
σασί. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το καθάρισµα του 
αυτοκινήτου σας εξωτερικά, δείτε το κεφάλαιο «6. Εµφάνιση και 
εσωτερική φροντίδα». 
 
Για επιπλέον προστασία από την σκουριά ή την διάτρηση που µπορεί να 
χρειάζεται σε µερικές περιοχές, συµβουλευθείτε το εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο NISSAN. 
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Σκασµένο ελαστικό 
 
Εάν έχετε κάποιο σκασµένο ελαστικό, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες. 
 
Σταµατώντας το αυτοκίνητο 
1. Μετακινείστε το αυτοκίνητο έξω από τον δρόµο, µακριά από την κίνηση. 
2. Ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα κινδύνου (αλάρµ). 
3. Παρκάρετε σε επίπεδη επιφάνεια και βάλτε το χειρόφρενο. Σβήστε την 

µηχανή. Βάλτε την όπισθεν (στο αυτόµατο σανζµάν επιλέξτε την θέση Ρ – 
παρκάρισµα). 

4. Σβήστε την µηχανή. 
5. Σηκώστε το καπό για να προειδοποιήσετε τα άλλα αυτοκίνητα και το 

προσωπικό των εταιριών οδικής βοήθειας ότι χρειάζεστε βοήθεια. 
6. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει όλοι οι επιβάτες να βγουν από το 

αυτοκίνητο και να σταθούν σε ασφαλές σηµείο µακριά από την κυκλοφορία 
και το αυτοκίνητο. 

 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει το χειρόφρενο και ο επιλογέας 

ταχυτήτων είναι στην όπισθεν ή για το αυτόµατο κιβώτιο στην θέση 
Ρ (παρκάρισµα). 

• Ποτέ µην αλλάζετε το λάστιχο όταν το αυτοκίνητο είναι σε έδαφος µε 
κλίση, σε πάγο ή σε γλιστερή επιφάνεια. Είναι επικίνδυνο. 

• Ποτέ µην αλλάζετε το λάστιχο εάν το αυτοκίνητό σας είναι κοντά 
στην κυκλοφορία. Περιµένετε για επαγγελµατική οδική βοήθεια. 

 
 

 
Για να πάρετε την ρεζέρβα και τα εργαλεία 
Βγάλτε τα εργαλεία και την ρεζέρβα από τον χώρο αποθήκευσή τους. 
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Αφαίρεση και τοποθέτηση του καλύµµατος της ρεζέρβας 
(όπου υπάρχει) 
 
Το κάλυµµα της ρεζέρβας δεν µπορεί να µπει ή να βγει εάν η ρεζέρβα δεν 
βγει από την βάση στήριξής της. 
 

1. Βάλτε το κάλυµµα στην περιφέρεια του εσωτερικού και το κάτω µέρος 
της ρεζέρβας. 

2. Ασφαλίστε την ρεζέρβα στην βάση στήριξής της. 
3. Κουµπώστε το φερµουάρ του καλύµµατος της ρεζέρβας. 

 

 
 
Αφαίρεση της ρεζέρβας 

• Προσέξτε να µην χαλαρώσετε πολύ την βίδα στήριξης για να µην 
πέσει. 

• Όταν τοποθετείτε το λάστιχο, σφίξτε καλά (50 έως 68 N.m, 5.1 έως 
6,9 κιλά). 

 

 
Τακάρισµα των τροχών 
Τοποθετήστε κατάλληλους τάκους µπροστά και πίσω από τον τροχό που 
βρίσκεται διαγωνίως αντίθετα προς τον τροχό µε το σκασµένο λάστιχο για να 
µην κινηθεί το αυτοκίνητο όταν το σηκώσετε µε τον γρύλο. 
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Σήκωµα του αυτοκινήτου και βγάλσιµο του ελαστικού 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Για να αποφύγετε τον τραυµατισµό σας, διαβάστε προσεκτικά την 
προειδοποιητική ταµπέλα που βρίσκεται πάνω στον γρύλο καθώς και 
τις ακόλουθες οδηγίες. 
 
1. Βάλτε τον γρύλο κατευθείαν κάτω από το σηµείο στήριξης όπως φαίνεται 

στην εικόνα. 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ο γρύλος θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε σταθερό επίπεδο έδαφος. 
 
2. 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. 
 

3. Σηκώστε το αυτοκίνητο προσεκτικά έως ότου ο τροχός πάψει να ακουµπά 
στο έδαφος. Αφαιρέστε τα µπουλόνια του τροχού και στην συνέχεια 
αφαιρέστε και τον τροχό. 
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Ποτέ µην µπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητο όταν αυτό στηρίζεται 

στον γρύλο. 
• Μην ξεκινάτε ή δουλεύετε την µηχανή όσο το αυτοκίνητο στηρίζεται 

στον γρύλο. 
• Μην επιτρέπετε σε επιβάτες να βρίσκονται µέσα στο αυτοκίνητο όσο 

αυτό στηρίζεται στον γρύλο. 
• Στα µοντέλα µε διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης ή µονάδα 

κλειδώµατος πίσω διαφορικού, µην βάζετε ποτέ µπροστά την 
µηχανή του αυτοκινήτου µε έναν από τους πίσω τροχούς εκτός 
εδάφους. Μπορεί να µετακινηθεί το αυτοκίνητο. 
 

 
 
 

• Μην εκτείνετε τον γρύλο περισσότερο από το κίτρινο σηµάδι που 
υπάρχει στον κύλινδρο. 
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Τοποθέτηση τροχού 
1. Καθαρίστε την λάσπη ή την βρωµιά από την επιφάνεια ανάµεσα στον 

τροχό και το µουαγιέ. 
2. Τοποθετήστε προσεκτικά τον τροχό και σφίξτε τα µπουλόνια του τροχού 

µε το χέρι. 
3. Σφίξτε τα µπουλόνια εναλλάξ µε το µπουλονόκλειδο έως ότου είναι σφιχτά. 
4. Χαµηλώστε αργά το αυτοκίνητο έως ότου ο τροχός ακουµπήσει στο 

έδαφος. Στην συνέχεια, σφίξτε καλύτερα τα µπουλόνια µε το 
µπουλονόκλειδο στην σειρά που φαίνεται στην εικόνα. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σφίξτε τα µπουλόνια του τροχού 
µε δυναµόκλειδο. 
 
∆ύναµη σφιξίµατος µπουλονιών τροχού: 
133 N.m (14 κιλά ανά µέτρο) 

 
• Ρυθµίστε την πίεση των ελαστικών στην ΚΡΥΑ πίεση. 

 
ΚΡΥΑ πίεση σηµαίνει ότι το αυτοκίνητο έχει µείνει παρκαρισµένο για 3 
ώρες ή περισσότερο ή έχει κινηθεί για λιγότερο από 1.6 χιλιόµετρα. 
 
Η ΚΡΥΑ πίεση των ελαστικών φαίνεται στο πινακιδάκι των ελαστικών 
που είναι τοποθετηµένο στην κεντρική κολώνα από την πλευρά του 
οδηγού. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Ξανασφίξτε τα µπουλόνια του τροχού αφού το αυτοκίνητο διανύσει 
1.000 χιλιόµετρα (ακόµη και στην περίπτωση σκασµένου λάστιχου κλπ). 
 
5. Αποθηκεύστε το ελαστικό που αλλάξατε και τα εργαλεία στο αυτοκίνητο. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά την ρεζέρβα και τα εργαλεία µετά 
από την χρήση τους γιατί µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό σε 
περίπτωση απότοµου φρεναρίσµατος ή ατυχήµατος. 
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Ξεκίνηµα µε βοηθητική µπαταρία 
 

 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Οι µπαταρίες παράγουν εύφλεκτα αέρια. Κρατάτε πάντα φλόγες, 

σπίθες και τσιγάρα µακριά από τις µπαταρίες. 
• Αποφύγετε την επαφή µε τα υγρά της µπαταρίας (οξύ). Σε 

περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε την περιοχή του δέρµατος 
µε νερό. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε µε καθαρό νερό 
και αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Χρησιµοποιείστε βοηθητική µπαταρία 12 Volt. 
 
1. Βγάλτε τις τάπες εξαερισµού της µπαταρίας (όπου υπάρχουν). Καλύψτε 

την µπαταρία µε ένα κοµµάτι πανί όπως φαίνεται στην εικόνα. 
2. Συνδέστε τα βοηθητικά καλώδια στην σειρά που δείχνει η εικόνα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Λανθασµένη σύνδεση µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο σύστηµα 
φόρτισης. 
 
3. Βάλτε µπροστά την µηχανή του άλλου αυτοκινήτου και αφήστε την να 

δουλέψει για λίγα λεπτά. Κρατήστε τις στροφές της µηχανής στις 2.000 
περίπου και βάλτε µπροστά την µηχανή του αυτοκινήτου σας µε τον 
συνηθισµένο τρόπο. 

4. Αφού βάλετε µπροστά την µηχανή σας, αποσυνδέστε προσεκτικά τα 
βοηθητικά καλώδια σε αντίθετη σειρά από ότι τα συνδέσατε. 

5. Τοποθετήστε πάλι τις τάπες εξαερισµού (όπου υπάρχουν). 
 
Πετάξτε το πανί που χρησιµοποιήσατε για να καλύψετε τις τάπες εξαερισµού 
γιατί µπορεί να έχει ποτιστεί µε διαβρωτικό οξύ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην γυρίζετε την µίζα για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα. Εάν η 

µηχανή δεν πάρει µπροστά αµέσως, γυρίστε το κλειδί στην θέση 
OFF και περιµένετε 3 µε 4 δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε ξανά. 
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• Κατά την διάρκεια της σύνδεσης και της αποσύνδεσης προσέξτε ο 
θετικός πόλος να µην έρθει σε επαφή µε τον αρνητικό πόλο ή µε το 
αυτοκίνητο. 

• Η Nissan συνιστά την χρήση βοηθητικών καλωδίων µε ικανότητα 
τουλάχιστον 100Α. 

 
Ξεκίνηµα µε σπρώξιµο 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Τα µοντέλα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων δεν µπορούν να πάρουν 

µπροστά µε σπρώξιµο. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζηµιά στο 
σανζµάν τους. 

 
• Τα µοντέλα µε τριοδικό καταλύτη δεν πρέπει να παίρνουν µπροστά 

µε σπρώξιµο γιατί θα προκληθεί ζηµιά στον καταλύτη. 
 
• Ποτέ µην προσπαθήσετε να βάλετε µπροστά το αυτοκίνητο 

ρυµουλκώντας το. Όταν πάρει µπροστά η µηχανή, η ώθηση προς τα 
εµπρός µπορεί να προκαλέσει σύγκρουση του αυτοκινήτου µε το 
όχηµα που σας ρυµουλκεί. 

 
Εάν υπερθερµανθεί η µηχανή σας 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύµατος, ποτέ µην αφαιρείτε την τάπα 
του ψυγείου όσο η µηχανή του αυτοκινήτου είναι ζεστή. 
 
1. Βγάλτε το αυτοκίνητο προσεκτικά από τον δρόµο, βάλτε το χειρόφρενο και 

βάλτε τον µοχλό ταχυτήτων στην θέση Ν (Νεκρά) (θέση Ρ για το αυτόµατο 
κιβώτιο ταχυτήτων). 
 
Μην σβήσετε την µηχανή 
 

2. Σβήστε το air-conditioner. Ανοίξτε όλα τα παράθυρα, βάλτε το κουµπί 
ελέγχου θερµοκρασίας του καλοριφέρ ή του air-conditioner στο «µέγιστο 
ζεστό» και το κουµπί του ανεµιστήρα στην «υψηλή ταχύτητα». 

3. Ελέγξτε οπτικά εάν λειτουργεί το βεντιλατέρ του ψυγείου. ∆εν θα πρέπει να 
τρέχει νερό από τους σωλήνες του ψυγείου και το ψυγείο. Εάν υπάρχει 
διαρροή ψυκτικού υγρού ή δεν λειτουργεί το βεντιλατέρ, σβήστε την 
µηχανή του αυτοκινήτου. 

 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Προσέξτε τα χέρια σας, τα µαλλιά σας και τα ρούχα σας να µην έλθουν 
σε επαφή µε τον ανεµιστήρα, τους ιµάντες ή τα άλλα κινούµενα µέρη. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εάν υπάρχει διαρροή υγρού, ή δεν δουλεύει το βεντιλατέρ του ψυγείου, 
σβήστε την µηχανή. 
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4. Αφού κρυώσει η µηχανή, βάλτε την µπροστά και ελέγξτε την στάθµη του 
ψυκτικού υγρού στο ρεζερβουάρ. Εάν χρειάζεται, προσθέστε νερό στο 
ρεζερβουάρ. Αποτανθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
NISSAN για επισκευή. 

 
Ρυµούλκηση του αυτοκινήτου 
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 αυτοκίνητό 
σας, η NISSAN συνιστά να χρησιµοποιείτε εξειδικευµένη εταιρία ρυµούλκησης 
για τον σκοπό αυτό. Σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά και να 
επισηµάνετε σε αυτόν που θα κάνει την ρυµούλκηση τις παρακάτω 
προφυλάξεις. 
 
Προφυλάξεις ρυµούλκησης 
• Όταν ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι το σανζµάν, οι άξονες, το 

σύστηµα διεύθυνσης και το διαφορικό είναι σε καλή κατάσταση. Εάν 
κάποιο από αυτά έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
καροτσάκι. 
 

• Όταν ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο µε τους µπροστινούς τροχούς στο 
έδαφος: 
Γυρίστε το κλειδί στον διακόπτη της µηχανής στην θέση OFF και 
ασφαλίστε το τιµόνι σε ευθεία θέση µε ένα σχοινί ή κάτι παρόµοιο. Ποτέ 
µην βάζετε το κλειδί στον διακόπτη της µηχανής στην θέση LOCK. Αυτό 
θα έχει σαν αποτέλεσµα ζηµιά στον µηχανισµό της κλειδαριάς του 
τιµονιού. 
 

• Όταν ρυµουλκείτε µοντέλα µε µηχανικό σανζµάν µε τους πίσω 
τροχους στο έδαφος: 
Απελευθερώστε το χειρόφρενο και µετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων 
στην νεκρά (Ν). 
 

• Για τα µοντέλα µε κίνηση στους 4 τροχούς: 
Βάλτε τις πλήµνες ελευθέρου τροχασµού στην θέση AUTO. Βάλτε τον 
επιλογέα του διαφορικού στην θέση 2Η και τον επιλογέα ταχυτήτων στην 
νεκρά (Ν). 
 

• Βάλτε αλυσίδες ασφαλείας σε όλες τις ρυµουλκήσεις. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην βάζετε τον επιλογέα του διαφορικού στην θέση 4L γιατί θα 
προκληθεί ζηµιά στο σανζµάν. 
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Η NISSAN συνιστά να ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο µε όλους τους τροχούς 
εκτός εδάφους, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
 

 
Ρυµούλκηση αυτοκινήτου µε µηχανικό σανζµάν και τους µπροστινούς 
τροχούς σηκωµένους. 
 
Τηρείστε τα ακόλουθα περιοριστικά ύψη ανύψωσης του αυτοκινήτου. 
 
Μην σηκώνετε το αυτοκίνητο πάνω από το l: 
 
Wagon, l= 600 mm 
Hardtop, l= 500 mm 
 
Εάν πρέπει να ρυµουλκήσετε µοντέλο µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 
και µε τους τέσσερις τροχούς στο έδαφος ή µε τους µπροστινούς 
τροχούς σηκωµένους και τους πίσω στο έδαφος. 
 
Ακολουθείστε τις παρακάτω περιοριστικές ταχύτητες, αποστάσεις και ύψη 
ανύψωσης. 
 
• Ταχύτητα : κάτω από 50 χιλιόµετρα / ώρα 
 
• Απόσταση : µικρότερη από 65 χιλιόµετρα 

 
• Μην σηκώνετε το εµπρός µέρος του αυτοκινήτου περισσότερο από l. 

Wagon l=600 mm 
Hardtor l=500 mm 
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Εάν η ταχύτητα ή η απόσταση πρέπει οπωσδήποτε να είναι µεγαλύτερες, 
βγάλτε τους κεντρικούς άξονες πριν την ρυµούλκηση για να µην προκληθεί 
ζηµία στο κιβώτιο µετάδοσης. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Ποτέ µην ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο από το πίσω µέρος µε τους 
τέσσερις τροχούς στο έδαφος καθώς µπορεί να προκληθεί 
σοβαρή και ακριβή ζηµιά στο σανζµάν. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον επιλογέα διαφορικού στην θέση 2Η και 
τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ν εάν πρόκειται να 
ρυµουλκήσετε το αυτοκίνητο. 

 

 
 
Σηµείο ρυµούλκησης 
• Χρησιµοποιείστε µόνο τους γάντζους ρυµούλκησης και κανένα άλλο 

µέρος του αυτοκινήτου γιατί θα προκληθεί ζηµιά στο αµάξωµα του 
αυτοκινήτου. 

• Χρησιµοποιείστε τους γάντζους ρυµούλκησης µόνο για να 
απελευθερώσετε το αυτοκίνητο όταν κολλήσει σε άµµο, χιόνι, λάσπη κλπ. 
Ποτέ µην ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο για µεγάλη απόσταση 
χρησιµοποιώντας µόνο τους γάντζους ρυµούλκησης. 

• Όταν ο γάντζος ρυµούλκησης χρησιµοποιείται για την απελευθέρωση του 
κολληµένου οχήµατος, 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. 
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Εξωτερικό και εσωτερικό καθάρισµα 
 

 
Για να διατηρήσετε την εµφάνιση του αυτοκινήτου σας, είναι σηµαντικό να το 
φροντίζετε σωστά. 
 
Στις ακόλουθες περιπτώσεις σας παρακαλούµε να πλένετε το αυτοκίνητό σας 
όσο το δυνατό συντοµότερα για να προστατέψετε την επιφάνεια του 
χρώµατος. 
 
• Μετά από βροχή για να προλάβετε πιθανή ζηµιά από χηµική βροχή. 

 
• Μετά την οδήγηση σε παραθαλάσσιες περιοχές. 

 
• Μετά από την επαφή του χρώµατος του αυτοκινήτου µε κάπνα, 

περιττώµατα πουλιών, χυµούς δέντρων, ρινίσµατα σιδήρου ή ζωύφια. 
 

• ‘Όταν σκόνη ή λάσπη έχουν κατακαθίσει στην επιφάνεια. 
 

Όταν αυτό είναι δυνατό, παρκάρετε το αυτοκίνητό σας µέσα σε γκαράζ ή δε 
καλυµµένο χώρο. 
 
Όταν 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. 
 
Πλύσιµο 
Πλύνετε το αυτοκίνητο για να αποµακρύνετε την βρωµιά, χρησιµοποιώντας 
ένα υγρό σφουγγάρι και άφθονο νερό. Καθαρίστε το αυτοκίνητο προσεκτικά 
χρησιµοποιώντας µαλακό σαπούνι ή απορρυπαντικό (ειδικό σαπούνι 
αυτοκινήτου ή απορρυπαντικό πιάτων γενικής χρήσης), αναµεµειγµένο µε 
καθαρό, χλιαρό (ποτέ ζεστό) νερό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην χρησιµοποιείτε δυνατό σαπούνι καθαρισµού, χηµικά 

απολυµαντικά, βενζίνη ή διαλυτικά. 
• Τα καθαριστικά υγρά µπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας 

εάν τα καταπιείτε. Θα πρέπει να φυλάσσονται σε δοχεία µε ειδική 
ένδειξη, µακριά από τα παιδιά. 
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• Όταν πλένετε το αυτοκίνητο ή κάνετε κάποια 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. 

 
Ξεπλύνετε το αυτοκίνητο προσεκτικά µε άφθονο καθαρό νερό. 
 
Οι εσωτερικές φλάντζες, οι ραφές και οι τα σηµεία που διπλώνουν στις 
πόρτες, οι µεντεσέδες και το καπό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνέπειες του 
αλατιού του δρόµου. Για τον λόγο αυτό οι περιοχές αυτές θα πρέπει να 
καθαρίζονται τακτικά. Ελέγξτε αν οι τρύπες αποστράγγισης στο κάτω µέρος 
των πορτών είναι ανοιχτές. Ψεκάστε νερό κάτω από το αµάξωµα και στις ροές 
των τροχών για να διαλύσετε την βρωµιά και να ξεπλύνετε το αλάτι του 
δρόµου. 
 
Για να στεγνώσετε το αυτοκίνητο και να αποφύγετε τους λεκέδες του νερού 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα κοµµάτι πανί σαµουά.  
 
Κέρωµα 
Το συχνό κέρωµα προστατεύει την επιφάνεια του χρώµατος του αυτοκινήτου 
και το βοηθά να διατηρήσει την εµφάνιση του καινούργιου. Μετά το κέρωµα, 
σας συνιστούµε να γυαλίσετε το αυτοκίνητο για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα 
και να αποφύγετε την «πολυκαιρισµένη» όψη. 
 
Ο αντιπρόσωπος της NISSAN µπορεί να σας βοηθήσει στην επιλογή του 
σωστού προϊόντος. 
 
• Κερώστε το αυτοκίνητο µόνο µετά από πολύ καλό πλύσιµο. Ακολουθείστε 

τις οδηγίες που δίνονται µε το κερί. 
 

• Μην χρησιµοποιείτε γυαλιστικό που περιέχει διαλυτικά, χηµικές ενώσεις ή 
καθαριστικά που µπορεί να βλάψουν την επιφάνεια του χρώµατος. 
 

• Εάν η επιφάνεια δεν γυαλίζει εύκολα, χρησιµοποιείστε προϊόν αφαίρεσης 
της βρωµιάς και κερώστε πάλι. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το γυάλισµα µε µηχάνηµα ή µε σκληρό υλικό πάνω στο χρώµα θα έχει 
σαν αποτέλεσµα το θάµπωµα του φινιρίσµατος ή θα αφήσει χαρακιές. 
 
Στους µαύρους προφυλακτήρες πολυουρεθάνης χρησιµοποιείτε µόνο µαύρο 
κερί ή µαύρο βερνίκι παπουτσιών. 
 
Αφαίρεση λεκέδων 
Αφαιρέστε από την επιφάνεια του χρώµατος την πίσσα και τις κηλίδες λαδιού, 
την βιοµηχανική σκόνη, 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 αξεσουάρ αυτοκινήτων. 
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Κάτω από το αµάξωµα 
Τα τµήµατα του αυτοκινήτου που βρίσκονται κάτω από το αµάξωµα θα 
πρέπει να καθαρίζονται τακτικά στις περιοχές που χρησιµοποιείται αλάτι στον 
δρόµο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα κατακαθίσει η βρωµιά 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 χρειάζεται να ξαναπερνιέται. / 
 

 
 
Καθαρισµός τζαµιών 
Χρησιµοποιείστε καθαριστικό τζαµιών για να αφαιρέσετε 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 παρκάρισµα του αυτοκινήτου στον 
ήλιο. Το καθαριστικό τζαµιών και ένα µαλακό πανί θα αφαιρέσουν εύκολα 
αυτό το φιλµ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του τζαµιού µην χρησιµοποιείτε αιχµηρά 
εργαλεία, διαβρωτικά καθαριστικά ή απολυµαντικά µε βάση την 
χλωρίνη. Μπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στις ηλεκτρικές ενώσεις ή στις 
αντιστάσεις του θερµαινόµενου πίσω παρµπρίζ. 
 
Καθάρισµα των ζαντών αλουµινίου 
Πλένετε τακτικά, ιδιαίτερα τον χειµώνα όταν στην περιοχή σας χρησιµοποιείται 
αλάτι στους δρόµους. Το αλάτι µπορεί να αποχρωµατίσει την ζάντα εάν δεν 
αφαιρεθεί. 
 
Μέρη χρωµίου 
∆ιατηρείτε τα µέρη µε χρώµιο σε καλή κατάσταση, καθαρίζοντάς τα τακτικά µε 
ειδική αλοιφή για τα χρώµια. 
 
Πλαστικά µέρη 
Τα πλαστικά µέρη µπορούν να πλυθούν µε ένα διάλυµα µαλακού σαπουνιού. 
Εάν η βρωµιά δεν βγαίνει εύκολα, χρησιµοποιήστε καθαριστικό πλαστικών. 
Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά. 
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Καθαρισµός του εσωτερικού 
Κατά διαστήµατα αφαιρείτε την σκόνη από την εσωτερική ταπετσαρία και τα 
καθίσµατα, χρησιµοποιώντας 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. Πριν χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε υφασµάτινο 
προστατευτικό διαβάστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μερικά υφασµάτινα 
προστατευτικά περιέχουν χηµικά που µπορεί να καταστρέψουν την εµφάνιση 
της ταπετσαρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή οποιοδήποτε άλλο 

διαλυτικό. 
• Τα δερµάτινα καθίσµατα θα πρέπει να καλύπτονται τακτικά µε κερί 

δέρµατος. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε κερί αυτοκινήτου. 
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε υφασµάτινα καλύµµατα εκτός εάν 

συνιστάται από τον κατασκευαστή. 
• Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά για τζάµια ή πλαστικά πάνω στα 

καλύµµατα των µετρητών και των δεικτών γιατί µπορεί να 
προκαλέσουν ζηµιά στους φακούς τους. 

 
Ζώνες ασφαλείας 
Μπορείτε να πλύνετε τις ζώνες ασφαλείας σκουπίζοντάς τις µε ένα σφουγγάρι 
βρεγµένο µε διάλυµα µαλακού σαπουνιού. Αφήστε τις ζώνες να στεγνώσουν 
τελείως πριν τις χρησιµοποιήσετε. Μην αφήνετε τις βρεγµένες ζώνες να 
διπλώσουν στο καρούλι. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε  χρώµατα, καυστικά ή 
χηµικά διαλυτικά γιατί φθείρουν τους ιµάντες των ζωνών. 
 
Ταπέτα δαπέδου 
Η χρήση των γνήσιων ταπέτων δαπέδου της NISSAN µπορεί να µεγαλώσει 
την διάρκεια ζωής της µοκέτας του αυτοκινήτου και να κάνει ευκολότερο το 
καθάρισµα του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Ανεξαρτήτων από το τι ταπέτα 
χρησιµοποιείτε, βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν στο αυτοκίνητο και δεν µπλέκονται 
στα πεντάλ. Τα ταπέτα θα πρέπει να συντηρούνται µε τακτικό πλύσιµο και να 
αντικαθίστανται εάν φθαρούν υπερβολικά. 
 
 
Προστασία κατά της σκουριάς 
Οι πιο συνηθισµένοι παράγοντες που συµβάλλουν στην σκουριά του 
αυτοκινήτου: 
1. Συνδυασµός υγρασίας που συγκρατεί την βρωµιά και κατάλοιπα στα 

µεταλλικά τµήµατα του αµαξώµατος, τις ενώσεις και τις άλλες περιοχές. 
2. Ζηµιά στο χρώµα και τα άλλα προστατευτικά στρώµατα που προέρχεται 

από γρατσουνιές, κτυπήµατα από πετραδάκια ή µικροατυχήµατα. 
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Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθµό της σκουριάς: 
 
Υγρασία: 
Η συσσώρευση άµµου, βρωµιάς και νερού στο κάτω µέρος του αµαξώµατος 
του αυτοκινήτου µπορεί να επιταχύνει την σκουριά. Τα βρεγµένα ταπέτα 
δαπέδου δεν θα στεγνώσουν τελείως µέσα στο αυτοκίνητο και θα πρέπει να 
αφαιρούνται για να στεγνώσουν 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 
διαδικασία διάβρωσης. Επίσης, το αλάτι που χρησιµοποιείται στον δρόµο 
επιταχύνει το ξεθώριασµα των βαµµένων επιφανειών του αυτοκινήτου. 
 
Για να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας από την σκουριά: 
 
• Πρέπει να πλένετε και να κερώνετε το αυτοκίνητό 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 πορτµπαγκάζ ανοιχτές για να αποφύγετε την συσσώρευση 
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. 
 

• 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. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ποτέ µην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να έρθουν σε επαφή µε τα 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 
 
Τα χηµικά που χρησιµοποιούνται για το ξεπάγωµα των δρόµων είναι 
εξαιρετικά διαβρωτικά. Επιταχύνουν την διάβρωση από σκουριά και την 
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φθορά των εξαρτηµάτων του κάτω µέρους του αµαξώµατος όπως είναι το 
σύστηµα της εξάτµισης, οι σωληνώσεις 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 προστασία από την σκουριά 
και την διάβρωση η οποία απαιτείται σε µερικές περιοχές, συµβουλευθείτε τον 
αντιπρόσωπο της NISSAN. 
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Προφυλάξεις συντήρησης 
 
Όταν κάνετε οποιονδήποτε έλεγχο ή εργασία συντήρησης στο αυτοκίνητό 
σας, θα πρέπει να προσέχετε ώστε να αποφύγετε τον κατά λάθος σοβαρό 
τραυµατισµό σας ή την πρόκληση ζηµιάς στο αυτοκίνητο. Οι παρακάτω είναι 
γενικές προφυλάξεις οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται µε προσοχή. 
 
• Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος, βάλτε το χειρόφρενο 
και τακάρετε τους τροχούς για να µην µπορεί να κινηθεί το 
αυτοκίνητο. Βάλτε το µοχλό ταχυτήτων στην θέση Ν (νεκρά). Στα 
αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, βάλτε τον µοχλό στην 
θέση Ρ (παρκάρισµα). 

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση OFF ή 
LOCK όταν κάνετε οποιαδήποτε αντικατάσταση ή επισκευή. 

• Μην δουλεύετε κάτω από το καπό όταν η µηχανή είναι ζεστή. Σβήστε 
την µηχανή και περιµένετε έως ότου κρυώσει. 

• Εάν πρέπει να δουλέψετε όσο λειτουργεί η µηχανή, κρατήστε τα 
χέρια σας, τα ρούχα σας, τα  µαλλιά σας και τα εργαλεία µακριά από 
τα βεντιλατέρ που κινούνται, τους ιµάντες και τα άλλα κινούµενα 
µέρη. 

• Συνιστάται να βγάζετε την γραβάτα σας και τα κοσµήµατά σας όπως 
δαχτυλίδια, ρολόγια κλπ. πριν δουλέψετε στο αυτοκίνητο. 

• Εάν πρέπει να βάλετε µπροστά την µηχανή σε κλειστό χώρο όπως 
γκαράζ, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός εξαερισµός για τα 
καυσαέρια της εξάτµισης. 

• Ποτέ µην µπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητο όταν αυτό στηρίζεται 
µόνο στον γρύλο. Εάν είναι απαραίτητο να δουλέψετε κάτω από το 
αυτοκίνητο, χρησιµοποιείστε ειδικά στηρίγµατα ασφαλείας. 

• 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 της µηχανής είναι 
ανοικτός (θέση ΟΝ). 

• Στα βενζινοκίνητα µοντέλα µε σύστηµα ηλεκτρονικής ανάφλεξης, το 
φίλτρο καυσίµου και οι σωληνώσεις καυσίµου θα πρέπει να 
συντηρούνται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN γιατί οι 
σωληνώσεις του καυσίµου βρίσκονται υπό υψηλή πίεση ακόµη και 
όταν η µηχανή είναι σβηστή. 

• Η µη εφαρµογή των παραπάνω ή άλλων αυτονόητων προφυλάξεων 
µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό ή ζηµιά στο αυτοκίνητο. 

• Τα λάθος πεταµένα λάδια µηχανής και / ή άλλα υγρά του αυτοκινήτου 
µπορεί να βλάψουν το περιβάλλον. Πρέπει πάντα να ακολουθείτε 
τους τοπικούς κανονισµούς για την διάθεση των υγρών του 
αυτοκινήτου. 

• Αποφύγετε την επαφή µε τα χρησιµοποιηµένα λάδια µηχανής. 
 
Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει οδηγίες που αφορούν τις εργασίες εκείνες που 
είναι εύκολο για έναν ιδιοκτήτη να κάνει. 
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Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ελλιπής ή λανθασµένη συντήρηση µπορεί να 
έχει σαν αποτέλεσµα δυσκολίες στην λειτουργία του αυτοκινήτου ή 
υπερβολική εκποµπή καυσαερίων και µπορεί να επηρεάσει την κάλυψή σας 
από την εγγύηση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία σχετικά µε κάποια 
εργασία συντήρησης, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
NISSAN. 



 
 

 
 

175

175

 
Σηµεία ελέγχου στον χώρο της µηχανής 
 
Μηχανή TB48DE 
 

 
 
1. Ασφαλειοθήκη 
2. Τάπα ψυγείου (µε βαλβίδα πίεσης) 
3. Τάπα γεµίσµατος λαδιού µηχανής 
4. Ρεζερβουάρ υγρών φρένων   
5. Ρεζερβουάρ υγρού πλυστικής συσκευής παρµπρίζ 
6. Μπαταρία 
7. Βυθοµετρική ράβδος λαδιού µηχανής 
8. Τάπα ψυγείου µηχανής (χωρίς βαλβίδα πίεσης) 
9. Ρεζερβουάρ υγρού υδραυλικού τιµονιού 
10. Φίλτρο αέρα 
11. Ρεζερβουάρ ψυκτικού υγρού µηχανής 
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Μηχανή ZD30DDTi 

 
 
 
1. Ρεζερβουάρ υγρών φρένων - ∆εξιοτίµονα µοντέλα 
2. Ασφαλειοθήκη 
3. Ρεζερβουάρ υγρών συµπλέκτη (µηχανικό σανζµάν) – ∆εξιοτίµονα µοντέλα 
4. Φίλτρο καυσίµου 
5. Βυθοµετρική ράβδος λαδιού µηχανής 
6. Τάπα γεµίσµατος λαδιού µηχανής 
7. Ρεζερβουάρ υγρών φρένων  - Αριστεροτίµονα µοντέλα 
8. Ρεζερβουάρ υγρών συµπλέκτη – Αριστεροτίµονα µοντέλα 
9. Τάπα ψυγείου (µε βαλβίδα πίεσης) 
10. Ρεζερβουάρ υγρού πλυστικής συσκευής παρµπρίζ 
11. Μπαταρία (µερικά µοντέλα έχουν άλλη µπαταρία στην αντίθετη πλευρά) 
12. Βυθοµετρική ράβδος αυτοµάτου σανζµάν 
13. Ρεζερβουάρ υγρού υδραυλικού τιµονιού 
14. Τάπα ψυγείου (χωρίς βαλβίδα πίεσης) 
15. Ρεζερβουάρ ψυκτικού υγρού µηχανής 
16. Φίλτρο αέρα 
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Σύστηµα ψύξης µηχανής 
 
Το σύστηµα ψύξης της µηχανής έχει γεµιστεί από το εργοστάσιο µε 
υψηλής ποιότητας και µακράς διαρκείας µείγµα ψυκτικού κατάλληλο για 
όλο τον χρόνο. Το  υψηλής ποιότητας ψυκτικό µηχανής περιέχει τα 
κατάλληλα διαλύµατα που είναι αποτελεσµατικά κατά σκουριάς και 
αντιψυκτικά. Για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε άλλα 
πρόσθετα στο σύστηµα ψύξεως. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
• Όταν προσθέτετε ή αντικαθιστάτε το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να 

χρησιµοποιείτε το γνήσιο αντιψυκτικό της NISSAN (L2N) ή ισάξιο. Το 
αντιψυκτικό τύπου L2N είναι προ-αναµεµιγµένο (αναλογία µίγµατος 
50%) 

 
• Η χρήση άλλων τύπων ψυκτικού υγρού µπορεί να προκαλέσουν 
ζηµιά στο σύστηµα ψύξεως του αυτοκινήτου σας. 

 
• Το ψυγείο είναι εξοπλισµένο µε τάπα πιέσεως. Όταν απαιτείται 
αντικατάσταση χρησιµοποιείτε γνήσια τάπα NISSAN ή ισάξια. 

 
 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

• Ποτέ µην αφαιρείτε την τάπα του ψυγείου όταν η µηχανή είναι ζεστή. 
Το ζεστό υπό υψηλή πίεση ψυκτικό υγρό που θα διαφύγει από το 
ψυγείο µπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα. Περιµένετε έως 
ότου κρυώσουν η µηχανή και το ψυγείο. ∆είτε τις προφυλάξεις στο 
«Εάν υπερθερµανθεί η µηχανή σας» του κεφαλαίου «5. Σε 
περίπτωση ανάγκης». 

• Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και θα πρέπει να φυλάσσεται σε 
ειδικά δοχεία µε ειδική ετικέτα, µακριά από παιδιά. 

 

 
Έλεγχος της στάθµης του ψυκτικού υγρού της µηχανής 
Με ρεζερβουάρ ψυκτικού υγρού 
Ελέγξτε την στάθµη του ψυκτικού υγρού στο ρεζερβουάρ όταν η µηχανή είναι 
κρύα. Εάν η στάθµη του ψυκτικού υγρού είναι κάτω από την ένδειξη ΜΙΝ 
(ελάχιστο), προσθέστε ψυκτικό υγρό έως την ένδειξη ΜΑΧ (µέγιστο). Εάν το 
ρεζερβουάρ είναι άδειο, ελέγξτε την στάθµη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο, 
όταν η µηχανή είναι κρύα. Εάν δεν υπάρχει αρκετό ψυκτικό υγρό στο 
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ψυγείο, γεµίστε το µε γνήσιο αντιψυκτικό NISSAN ή ισάξιο έως το στόµιο και 
προσθέστε αντιψυκτικό και στο ρεζερβουάρ έως την ένδειξη ΜΑΧ. 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εάν το σύστηµα ψύξεως απαιτεί συχνά αντιψυκτικό, ζητήστε από το 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN να το ελέγξει. 
 

 
 
Αλλαγή του ψυκτικού υγρού της µηχανής 
 
Οι σοβαρές επισκευές στο σύστηµα ψύξης θα πρέπει να γίνονται από το 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. Οι διαδικασίες συντήρησης υπάρχουν 
στο Service Manual της NISSAN. 
 
Η ελλιπής συντήρηση µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την µειωµένη απόδοση 
του καλοριφέρ και την υπερθέρµανση της µηχανής. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυµάτων, ποτέ µην αλλάζετε το 
ψυκτικό υγρό όταν η µηχανή είναι ζεστή. 

• Ποτέ µην αφαιρείτε την τάπα του ψυγείου όταν η µηχανή είναι ζεστή. 
Μπορεί το υγρό που βρίσκεται υπό υψηλή πίεση να εκτοξευτεί από 
το ψυγείο και να σας προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα. 
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1. Βάλτε τον έλεγχο θερµοκρασίας του καλοριφέρ ή του air conditioner στην 

µέγιστη θέση θέρµανση. 
 

2. Ανοίξτε την τάπα αποστράγγισης του ψυγείου στο κάτω µέρος του ψυγείου 
και την τάπα αποστράγγισης στο µπλοκ του κινητήρα. 
 

3. Ανοίξτε την τάπα του ψυγείου στο ρεζερβουάρ του ψυκτικού υγρού 
µηχανής. 

 
Υπάρχουν δύο τύποι από τάπες που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα 
ψύξης όπως φαίνεται. Όταν απαιτείται αντικατάσταση, χρησιµοποιήστε 
γνήσια τάπα ή ισάξια. 
 

 
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε την τάπα µε την βαλβίδα πίεσης στο 
ρεζερβουάρ του ψυκτικού υγρού. Εάν οι δύο τύπο τάπας µπερδευτούν, 
µπορεί να παρουσιαστεί υπερθέρµανση. 
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4. Πλύνετε το σύστηµα ψύξης ρίχνοντας καθαρό νερό µέσα από το ψυγείο. 
5. Κλείστε καλά τις τάπες αποστράγγισης στο ψυγείο και το µπλοκ της 

µηχανής. 
6. ∆είτε το κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες» για την ποσότητα 

γεµίσµατος του συστήµατος ψύξεως. Γεµίστε το ψυγείο αργά µε το σωστό 
µίγµα αντιψυκτικού και νερού. Γεµίστε το ρεζερβουάρ του ψυγείου έως την 
ένδειξη ΜΑΧ (µέγιστο). Στην συνέχεια βάλτε την τάπα του ψυγείου. 
 

 
  
7. Βάλτε µπροστά την µηχανή και αφήστε την να ζεσταθεί έως ότου φτάσει 

στην κανονική θερµοκρασία λειτουργίας. Στην συνέχεια µαρσάρετε την 
µηχανή δύο ή τρεις φορές, χωρίς φορτίο. ∆είτε τον δείκτη θερµοκρασίας 
νερού µηχανής για ενδείξεις υπερθέρµανσης. 

8. Σβήστε την µηχανή. Μόλις κρυώσει τελείως, ξαναγεµίστε το ψυγείο έως το 
στόµιο. Γεµίστε το ρεζερβουάρ έως την ένδειξη ΜΑΧ. 

9. Ελέγξτε τις τάπες αποστράγγισης για σηµάδια διαρροής. 
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Λάδι µηχανής 
 

 
Έλεγχος στάθµης του λαδιού µηχανής 
 
1. Βάλτε την µηχανή να δουλέψει έως ότου φτάσει την κανονική θερµοκρασία 

λειτουργίας. 
 

2. Σβήστε την µηχανή. Περιµένετε για περισσότερα από 10 λεπτά έως 
ότου το λάδι επιστρέψει στο κάρτερ. 
 

3. Βγάλτε την βυθοµετρική ράβδο και σκουπίστε την (δείτε τα σηµεία ελέγχου 
της µηχανής πιο πριν για να εντοπίσετε που βρίσκεται η βυθοµετρική 
ράβδος λαδιού). Βάλτε την πάλι στην θέση της. 
 

4. Βγάλτε την βυθοµετρική ράβδο ξανά και ελέγξτε την στάθµη του λαδιού. 
Θα πρέπει να είναι ανάµεσα στις ενδείξεις Η και L (βενζινοκινητήρας) ή 
ανάµεσα στις εγκοπές (πετρελαιοκινητήρας). Εάν η στάθµη του λαδιού 
είναι κάτω από την ένδειξη L, βγάλτε την τάπα γεµίσµατος λαδιού και 
προσθέστε το συνιστώµενο λάδι από το άνοιγµα. Μην γεµίζετε πολύ. 

 

 
 
5. Ελέγξτε πάλι την στάθµη του λαδιού µε την βυθοµετρική ράβδο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Η στάθµη του λαδιού της µηχανής θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Η 
λειτουργία της µηχανής µε ανεπαρκή ποσότητα λαδιού µπορεί να 
της προκαλέσει ζηµιά η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 
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• Είναι φυσιολογικό να προσθέτετε λάδι ανάµεσα στα διαστήµατα 
συντήρησης ή στην διάρκεια της περιόδου στρωσίµατος της 
µηχανής, ανάλογα µε την δυσκολία των συνθηκών οδήγησης. 

• Η Nissan συνιστά να ελέγχετε την στάθµη του λαδιού κάθε 7.500 
χιλιόµετρα (µηχανή ZD30DDTi). 

 

 
  

 
Αλλαγή του λαδιού της µηχανής 
 
1. Βάλτε την µηχανή µπροστά και αφήστε την να δουλέψει έως ότου φτάσει 

την κανονική θερµοκρασία λειτουργίας. 
2. Τοποθετήστε ένα µεγάλο ειδικό δοχείο στραγγίσµατος κάτω από την τάπα 

αποστράγγισης. 
3. Βγάλτε την τάπα γεµίσµατος λαδιού 
4. Βγάλτε την τάπα αποστράγγισης µε ένα κλειδί και στραγγίστε το λάδι 

τελείως. 
 
Εάν πρόκειται να αλλαχτεί και το φίλτρο λαδιού, αφαιρέστε το και βάλτε το 
καινούργιο αυτή την στιγµή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
παρακάτω το «αλλαγή του φίλτρου λαδιού». 

 

 
 



 
 

 
 

183

183

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Επειδή το λάδι µηχανής είναι ζεστό, προσέχετε να µην καείτε. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το παλιό λάδι θα πρέπει να πεταχτεί σε κατάλληλο σηµείο. 
Συµβουλευθείτε τους τοπικούς κανονισµούς. 
 
5. Καθαρίστε και τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης και µία 

καινούργια ροδέλα. Σφίξτε την τάπα αποστράγγισης µε ένα κλειδί.  
 
∆ύναµη σφιξίµατος τάπας αποστράγγισης: 
Μηχανή TB48DE: 
29 έως 39 N.m 
(3 έως 4 κιλά) 
Μηχανή ZD30DDTi: 
54 έως 59 N.m 
(5.5 έως 6 κιλά) 
 
Μην χρησιµοποιείτε υπερβολική δύναµη. 
 
6. Γεµίστε ξανά την µηχανή µε το συνιστώµενο λάδι από το άνοιγµα του 

φίλτρου λαδιού και στην συνέχεια τοποθετήστε καλά την τάπα γεµίσµατος 
λαδιού. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ποσότητα λαδιού, δείτε το 
κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες». 

7. Βάλτε µπροστά την µηχανή. 
Ελέγξτε για διαρροές γύρω από την τάπα αποστράγγισης. 
∆ιορθώστε εάν χρειάζεται. 

8. Σβήστε την µηχανή και περιµένετε µερικά λεπτά. Ελέγξτε την στάθµη του 
λαδιού µε την βυθοµετρική ράβδο. Εάν χρειάζεται, προσθέστε λάδι 
µηχανής. 
 
 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

• Η παρατεταµένη και επαναλαµβανόµενη επαφή µε τα 
χρησιµοποιηµένα λάδια µηχανής, µπορεί να προκαλέσει καρκίνο του 
δέρµατος. 

• Προσπαθήστε να αποφύγετε την επαφή των χρησιµοποιηµένων 
λαδιών µε το δέρµα. Μετά την επαφή µε το δέρµα, πλύνετε 
προσεκτικά µε σαπούνι ή απορρυπαντικό χεριών όσο το δυνατόν 
συντοµότερα. 

• Κρατήστε τα χρησιµοποιηµένα λάδια µακριά από τα παιδιά. 
 
Προστασία του περιβάλλοντος 
Είναι παράνοµο να µολύνετε τους αποχετεύσεις, τις πηγές του νερού ή το 
έδαφος. Για να πετάξετε τα χρησιµοποιηµένα λάδια µηχανής και τα φίλτρα 
λαδιού θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τα ειδικά βαρέλια που υπάρχουν στις 
εγκαταστάσεις τον συνεργείων και των κέντρων αλλαγής λαδιών. 
 
Οι κανονισµοί που αφορούν την µόλυνση του περιβάλλοντος µπορεί να 
ποικίλουν από χώρα σε χώρα. 
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Αλλαγή του φίλτρου του λαδιού µηχανής (TB48DE) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το χρησιµοποιηµένο φίλτρο θα πρέπει να πετιέται σε ειδικό κάδο 
προοριζόµενο για αυτόν τον σκοπό. Σας συνιστούµε να αλλάζετε το 
φίλτρο του λαδιού σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
 
1. Σβήστε την µηχανή. 

 
2. Ξεσφίξετε το φίλτρο λαδιού µε ένα κλειδί. Μπορεί να χρειάζεται ειδικό 
κλειδί φίλτρου λαδιού, ανάλογα µε τον τύπο της µηχανής. Εάν έχετε 
αµφιβολία, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
Βγάλτε το φίλτρο λαδιού γυρίζοντάς το µε το χέρι. 

 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Επειδή το λάδι της µηχανής είναι ζεστό, προσέξτε να µην καείτε. 
 
3. Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρµογής του φίλτρου λαδιού µε ένα καθαρό 

πανί χωρίς χνούδια. 
Βγάλτε τα κατάλοιπα από τα λάστιχα της παλιάς φλάντζας που µπορεί να 
παραµένουν πάνω στην επιφάνεια εφαρµογής του φίλτρου. 
 

4. Καλύψτε την λαστιχένια φλάντζα του καινούργιου φίλτρου µε καθαρό λάδι 
µηχανής. 
 

5. Βιδώστε το φίλτρο λαδιού έως ότου νοιώσετε ελαφριά αντίσταση, στην 
συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής. 
 

6. Βάλτε µπροστά την µηχανή και ελέγξτε για διαρροή γύρω από το φίλτρο 
λαδιού. Εάν χρειάζεται διορθώστε. 
 

7. Σβήστε την µηχανή και περιµένετε µερικά λεπτά. Ελέγξτε την στάθµη του 
λαδιού της µηχανής. Προσθέστε λάδι µηχανής εάν χρειάζεται. 
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Αλλαγή της µονάδας του φίλτρου λαδιού της µηχανής 
(ZD30DDTi) 
 
Το χρησιµοποιηµένο φίλτρο λαδιού θα πρέπει να πετιέται σε κατάλληλο 
δοχείο απορριµµάτων. Συνιστούµε να αλλάζεται το φίλτρο λαδιού από 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan. 
 

1. Σβήστε την µηχανή. 
2. Βάλτε µία µπάρα προέκτασης µε φάρδος 12,7 χιλιοστά και το καρυδάκι 

µέσα στην τετράγωνη τρύπα στο σώµα του φίλτρου. Ξεσφίξτε περίπου 
4 στροφές. 

 
Προσέχετε να µην καείτε καθώς το λάδι της µηχανής µπορεί να είναι 
ζεστό. 
 

 
 

3. Στραγγίξτε το λάδι βάζοντας το σηµάδι  προς τα πάνω στο πλάι του 
σώµατος του φίλτρου. 
Μαζέψτε το λάδι που στραγγίζεται σε ένα δοχείο. 
- Περίπου 500 ml λαδιού θα στραγγίξουν σε περίπου 3 λεπτά 
- Το λάδι στραγγίζετε από τον σωλήνα αποστράγγισης από το κάρτερ 
στην κάτω πλευρά του αυτοκινήτου. 

4. Βγάλτε το σώµα του φίλτρου και αφαιρέστε την µονάδα του φίλτρου 
λαδιού. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Εάν χυθεί λάδι πάνω στην µηχανή ή στο αυτοκίνητο, καθαρίστε 
το προσεκτικά. 
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• Σκουπίστε το λάδι που παραµένει στο σηµείο συλλογής του. Εάν 
υπάρχει διαρροή λαδιού, θα είναι δύσκολο να κρίνετε εάν το λάδι 
βγαίνει από την µηχανή ή το σηµείο συλλογής λαδιού. 

 
 

 
5. Βγάλτε το δακτυλίδι Ο από το σώµα του φίλτρου. Σπρώξτε το δακτυλίδι 

προς την µία πλευρά µε το χέρι σας και βγάλτε το τµήµα που ξεχωρίζει 
από το σώµα του φίλτρου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην χρησιµοποιείτε σύρµα ή κατσαβίδι γιατί µπορεί να προκληθεί ζηµιά 
στο σώµα του φίλτρου. 
 

6. Αφαιρέστε προσεκτικά οποιαδήποτε ξένα υλικά από τις πλευρές του 
σώµατος του φίλτρου και το σηµείο στήριξης του δακτυλιδιού Ο 
(πλευρά σώµατος και πλευρά ψύκτη λαδιού) 

 

 
 

7. Τοποθετήστε το σώµα του φίλτρου και την µονάδα του φίλτρου καθώς 
και το δακτυλίδι Ο. 

 
Τοποθετήστε καλά το σώµα του φίλτρου µέσα στην µονάδα του φίλτρου. 
 

8. Τοποθετήστε το σώµα του φίλτρου. ∆ύναµη σφιξίµατος 19.6 έως 24.5 
N.m (2 έως 2.5 κιλά). 

9. Μετά το ζέσταµα της µηχανής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή 
λαδιού. 

 
 



 
 

 
 

187

187

Φίλτρο καυσίµου 
 

 
 
Αποστράγγιση νερού 

Εάν το ενδεικτικό φως δυσλειτουργίας ανάψει ενώ λειτουργεί η µηχανή, 
αδειάστε το νερό από το φίλτρο καυσίµου ως ακολούθως: 
 
Τύπος Α 
1. Βάλτε ένα δοχείο (1) κάτω από το φίλτρο καυσίµου. 
2. Ξεσφίξετε την βαλβίδα αποστράγγισης (2) κατά 4 µε 5 στροφές για να 

στραγγίξει το νερό. Μην ξεσφίγγετε την βαλβίδα πολύ για να µην σας 
πέσει. Εάν το νερό δεν στραγγίζει σωστά, κινήστε την χειραντλία (3) πάνω 
και κάτω. 

3. Αφού στραγγίξει τελείως το νερό, κλείστε την βαλβίδα αποστράγγισης (2). 
4. Αφαιρέστε τον αέρα από το σύστηµα καυσίµου. Για περισσότερες 

πληροφορίες δείτε το «Εξαέρωση του συστήµατος καυσίµου». 
 

 
Τύπος Β 

1. Βάλτε ένα δοχείο (1) κάτω από το φίλτρο καυσίµου. 
2. Ξεσφίξετε την βίδα υποστήριξης (2) και την βαλβίδα αποστράγγισης (3) 

κατά 4 µε 5 στροφές για να στραγγίξει το νερό. Μην ξεσφίγγετε την 
βαλβίδα πολύ για να µην σας πέσει.  

3. Αφού στραγγίξει τελείως το νερό, κλείστε την βαλβίδα αποστράγγισης 
(3) και την βίδα υποστήριξης (2). 

4. Αφαιρέστε τον αέρα από το σύστηµα καυσίµου. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε το «Εξαέρωση του συστήµατος καυσίµου». 
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Εξαέρωση του συστήµατος καυσίµου 
Όταν γεµίζετε το ρεζερβουάρ καυσίµου το οποίο προηγουµένως είχε αδειάσει 
αφαιρέστε τον αέρα από το σύστηµα καυσίµου. 
 
1. Κινήστε την χειραντλία πάνω και κάτω έως ότου αρχίσει ξαφνικά να 

υπάρχει περισσότερη αντίσταση στην κίνηση. Στην συνέχεια σταµατήστε. 
 

2. Γυρίστε την µίζα για να βάλτε µπροστά την µηχανή. Μην γυρίζετε την µίζα 
για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. 
 

3. Εάν η µηχανή δεν παίρνει µπροστά σταµατήστε την προσπάθεια και 
επαναλάβετε το βήµα 1 παραπάνω. 
 

4. Εάν η µηχανή µόλις πάρει µπροστά δεν λειτουργεί οµαλά, µαρσάρετε δύο 
ή τρεις φορές. 

 
Υγρό αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων (ATF) 
 
Για τα µοντέλα µε 5 ταχύτητες 
Όταν απαιτείται έλεγχος ή αλλαγή, συνιστούµε να αποτείνεστε σε 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσιο υγρό Nissan ATF Matic Fluid J. Μην 
το αναµιγνύετε µε άλλα υγρά. 

• Εάν χρησιµοποιήσετε άλλο υγρό αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων 
µπορεί να προκληθεί πρόβληµα στην απόδοση και την διάρκεια 
του αυτοµάτου σανζµάν καθώς και άλλη ζηµιά η οποία δεν θα 
καλυφθεί από την εγγύηση. 
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Κρατήστε τα χέρια σας και τα ρούχα σας µακριά από τα κινούµενα 
µέρη όπως οι ιµάντες, όταν λειτουργεί η µηχανή. 

• Το υγρό του αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων είναι δηλητηριώδες και 
θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικά δοχεία, µε ετικέτες, µακριά από 
τα παιδιά. 

 
Συνθήκες θερµοκρασίας για τον έλεγχο 
• Θα πρέπει να ελέγχετε την στάθµη του υγρού χρησιµοποιώντας την 

ΖΕΣΤΗ (ΗΟΤ) περιοχή στην βυθοµετρική ράβδο, αφού πληρούνται οι πιο 
κάτω συνθήκες: 

 
- Η µηχανή έχει ζεσταθεί και έχει φτάσει την κανονική θερµοκρασία 

λειτουργίας. 
 
- Το αυτοκίνητο έχει κινηθεί για τουλάχιστον 5 λεπτά. 
 
- Το υγρό του αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων θα πρέπει να έχει ζεσταθεί 

µεταξύ 500C και 800C. 
 
• Το υγρό µπορεί να ελεγχθεί και εάν η θερµοκρασία του είναι µεταξύ 300C 

και 500C χρησιµοποιώντας την ΚΡΥΑ (COLD) περιοχή στην βυθοµετρική 
ράβδο και αφού η µηχανή έχει ζεσταθεί, πριν την οδήγηση. Θα πρέπει 
όµως το υγρό να ελεγχθεί ξανά χρησιµοποιώντας την ΖΕΣΤΗ (HOT) 
περιοχή. 

 

 
1. Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος και βάλτε το χειρόφρενο. 
2. Βάλτε µπροστά την µηχανή και κινήστε τον µοχλό επιλογής ταχυτήτων 

από κάθε περιοχή ταχυτήτων τελειώνοντας στην θέση Ρ (παρκάρισµα). 
3. Ελέγξτε την στάθµη του υγρού µε την µηχανή να δουλεύει στο ρελαντί. 
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Εάν έχετε οδηγήσει το αυτοκίνητο για πολύ ώρα µε µεγάλη ταχύτητα, η 
σε κίνηση µε ζεστό καιρό ή το έχετε χρησιµοποιήσει για να 
ρυµουλκήσετε τρέιλερ, δεν θα µπορείτε να έχετε ακριβή ένδειξη της 
στάθµης του υγρού. Θα πρέπει να περιµένετε έως ότου το υγρό κρυώσει 
(περίπου 30 λεπτά). 
4. Βγάλτε την βυθοµετρική ράβδο και σκουπίστε την µε ένα καθαρό πανί 

χωρίς χνούδι. 
5. Βάλτε ξανά την βυθοµετρική ράβδο τελείως µέσα στον σωλήνα 

γεµίσµατος. 
6. Βγάλτε την βυθοµετρική ράβδο και δείτε την ένδειξη. 
 
Εάν η στάθµη είναι στην χαµηλή πλευρά οποιασδήποτε περιοχής, προσθέστε 
υγρό στον σωλήνα γεµίσµατος. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην γεµίζετε πάνω από το κανονικό. 
• Χρησιµοποιήστε γνήσιο Υγρό Αυτοµάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 

NISSAN (ATF) ή ισάξιο. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τα κατάλληλα υγρά, αποτανθείτε στον αντιπρόσωπο της NISSAN για 
τις σωστές µάρκες του Υγρού Αυτοµάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 
DEXRONTMIII/MERCONTM) 

 
Υγρό υδραυλικού τιµονιού 
 

 
Ελέγξτε την στάθµη του υγρού. 
Η στάθµη του υγρού θα πρέπει να ελέγχεται χρησιµοποιώντας την ΖΕΣΤΗ 
(ΗΟΤ) περιοχή σε θερµοκρασία υγρού των 50 έως 800C ή χρησιµοποιώντας 
την ΚΡΥΑ (COLD) περιοχή σε θερµοκρασία υγρού από 0 έως 300C. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην γεµίζετε πάνω από το κανονικό. 
• Χρησιµοποιήστε µόνο τύπο DEXRONTMIII ή ισάξιο. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Το υγρό του υδραυλικού τιµονιού είναι δηλητηριώδες και πρέπει να 
φυλάσσεται προσεκτικά σε ειδικά δοχεία µε ετικέτα, µακριά από τα 
παιδιά. 
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Υγρό φρένων και συµπλέκτη 
 

 
Ελέγξτε την στάθµη του υγρού στο ρεζερβουάρ. Εάν το υγρό είναι κάτω από 
την γραµµή ΜΙΝ (ελάχιστο) ή ανάβει το προειδοποιητικό φως φρένων, 
προσθέστε υγρό φρένων* έως την γραµµή ΜΑΧ (µέγιστο). 
(∆είτε το κεφάλαιο «8. Τεχνικές πληροφορίες», την παράγραφο «Ποσότητες, 
συνιστώµενα λάδια και καύσιµα»). 
 
 Εάν χρειάζεται να συµπληρώνετε συχνά υγρό, το σύστηµα θα πρέπει να 
ελεγχθεί επισταµένα από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
 
* DOT3 ή DOT4 (U.S. FMVSS no. 116). Ποτέ µην ανακατεύετε DOT3 και 
DOT4.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Η NISSAN συνιστά, το γέµισµα και ο έλεγχος του συστήµατος των 
φρένων να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN το οποίο 
διαθέτει το κατάλληλο υγρό φρένων και τις τεχνικές γνώσεις. 

• Χρησιµοποιείτε µόνο καινούργιο υγρό. Το παλιό, χαµηλής ποιότητας 
ή νοθευµένο υγρό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στα συστήµατα των 
φρένων και του συµπλέκτη. Η χρήση ακατάλληλων υγρών µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιά στο σύστηµα των φρένων και να επηρεάσει την 
ικανότητα φρεναρίσµατος του αυτοκινήτου. 

• Μην χύνετε το υγρό πάνω σε βαµµένες επιφάνειες γιατί θα 
προκληθεί ζηµιά στο χρώµα. Εάν χυθεί υγρό φρένων, πλύνετε το µε 
νερό. 

 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Το υγρό των φρένων είναι δηλητηριώδες και θα πρέπει να φυλάσσεται 
προσεκτικά, σε ειδικά δοχεία µε ετικέτα, µακριά από τα παιδιά. 
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Υγρό πλυστικού παρµπρίζ / 
πλυστικού προβολέων (προαιρετικός εξοπλισµός) 
 

 
 
Ελέγξετε την στάθµη του υγρού στο ρεζερβουάρ και προσθέστε υγρό εάν είναι 
απαραίτητο. Για καλύτερο καθάρισµα προσθέστε διάλυµα απορρυπαντικού 
στο νερό. Τον χειµώνα προσθέστε ειδικό αντιψυκτικό για πλυστικό παρµπρίζ. 
Για την αναλογία του µείγµατος, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
του αντιψυκτικού. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην χρησιµοποιείτε αντιψυκτικό µηχανής στο πλυστικό παρµπρίζ γιατί 
µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο χρώµα του αυτοκινήτου. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Το αντιψυκτικό του πλυστικού του παρµπρίζ είναι δηλητηριώδης. Για 
τον λόγο αυτό θα πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά σε ειδικά δοχεία µε 
ετικέτα, µακριά από τα παιδιά. 
 
Μπαταρία 
 
• ∆ιατηρήστε την επιφάνεια της µπαταρίας καθαρή και στεγνή. Εάν 

παρουσιαστεί σκουριά, θα πρέπει να καθαριστεί µε διάλυµα µαγειρικής 
σόδας και νερού. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των πόλων είναι καθαρές και καλά σφιγµένες. 
• Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το αυτοκίνητο για 30 ή 

περισσότερες ηµέρες, αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο για να µην 
αδειάσει η µπαταρία. 

 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Μην εκθέτετε την µπαταρία σε φλόγες ή ηλεκτρικούς σπινθήρες. Το 
υδρογόνο που παράγεται από την ενέργεια της µπαταρίας είναι 
εκρηκτικό. Μην αφήνετε το υγρό της µπαταρίας να έρθει σε επαφή µε 
το δέρµα σας, τα µάτια σας, υφάσµατα ή βαµµένες επιφάνειες. Όταν 
πιάσετε την µπαταρία ή την τάπα της µπαταρίας, µην ακουµπήσετε 
ή τρίψετε τα µάτια σας. Εάν το οξύ έλθει σε επαφή µε τα µάτια, το 
δέρµα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αµέσως µε νερό για τουλάχιστον 15 
λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
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• 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. 

• Κρατήστε την µπαταρία µακριά από τα παιδιά.  
 
 

 
Ελέγξτε την στάθµη του υγρού σε κάθε κελί. Θα πρέπει να είναι ανάµεσα στις 
γραµµές τις επάνω ένδειξης (ΜΑΧ) και της κάτω ένδειξης (ΜΙΝ). 
 
Εάν είναι απαραίτητο να προσθέσετε υγρό, προσθέστε µόνο απεσταγµένο 
νερό για να ανεβάσετε την στάθµη σε κάθε κελί στην γραµµή της επάνω 
ένδειξης.  
 
1. Βγάλτε τις τάπες των κελιών χρησιµοποιώντας κατάλληλο εργαλείο. 
2. Προσθέστε απεσταγµένο νερό έως την γραµµή της επάνω ένδειξης (ΜΑΧ). 
Μην γεµίζετε παραπάνω από όσο χρειάζεται.  

3. Σφίξτε τις τάπες των κελιών. 
 

 
 
Εάν είναι απαραίτητο να προσθέσετε υγρό, προσθέστε µόνο απεσταγµένο 
νερό για να ανεβάσετε την στάθµη σε κάθε κελί στην γραµµή της επάνω 
ένδειξης.  
 

1. Βγάλτε τις τάπες των κελιών χρησιµοποιώντας κατάλληλο εργαλείο. 
2. Προσθέστε απεσταγµένο νερό έως την γραµµή της επάνω ένδειξης 

(ΜΑΧ). Μην γεµίζετε παραπάνω από όσο χρειάζεται.  
Εάν το πλαϊνό µέρος της µπαταρίας δεν είναι ορατό, η στάθµη του 
ηλεκτρολύτη µπορεί να ελεγχθεί από το άνοιγµα του κάθε κελιού όπως 
φαίνεται στην εικόνα. 

3. Σφίξτε τις τάπες των κελιών. 



 
 

 
 

194

194

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην γεµίζετε παραπάνω τα κελιά της µπαταρίας. Μπορεί ο παραπάνω 
ηλεκτρολύτης, κατά την διάρκεια της φόρτισης, να τρέξει έξω από την 
µπαταρία και προκαλέσει ζηµιά στο χρώµα του αυτοκινήτου. 
 

 
 
Ξεκίνηµα µε βοηθητική µπαταρία 
Εάν είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε µε βοηθητική µπαταρία δείτε το «Ξεκίνηµα 
µε βοηθητική µπαταρία» στο κεφάλαιο «5. Σε περίπτωση ανάγκης». Εάν η 
µηχανή δεν παίρνει µπροστά µε την βοηθητική µπαταρία, χρειάζεται να 
αντικαταστήσετε την µπαταρία του αυτοκινήτου σας. Αποτανθείτε σε 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN.  
 
Ιµάντες 
 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της µηχανής είναι στην θέση OFF. 
 
1. Ελέγξτε οπτικά τον κάθε ιµάντα για ενδείξεις ασυνήθιστης φθοράς, 

κοψίµατα, ξηρότητα ή χαλαρότητα. Εάν ο ιµάντας είναι σε κακή κατάσταση 
ή χαλαρός ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN να τον 
αντικαταστήσει ή να τον ρυθµίσει. 

2. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση και την τάση των ιµάντων, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα συντήρησης. 
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Μπουζί (TB48DE) 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η µηχανή σβηστή, ο διακόπτης µηχανής είναι στην θέση 
OFF και το χειρόφρενο έχει δέσει καλά. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Χρησιµοποιείστε κατάλληλο µπουζόκλειδο για να βγάλετε τα µπουζί. 
Λάθος µπουζόκλειδο µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στα µπουζί. 
 
Να αντικαθιστάτε τα µπουζί σύµφωνα µε τα διαστήµατα συντήρησης που 
αναφέρονται στο ξεχωριστό βιβλίο Εγγύησης και Αρχείο Συντήρησης του 
αυτοκινήτου. 
 
Εάν έχετε αµφιβολία αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
 

 
Μπουζί µε αιχµή από πλατίνα 
∆εν είναι απαραίτητη η συχνή αντικατάσταση των µπουζί µε αιχµή από 
πλατίνα, όπως είναι των συµβατικών µπουζί, καθώς αυτά διαρκούν πολύ 
περισσότερο. Ακολουθήστε το πρόγραµµα συντήρησής τους αλλά µην τα 
ξαναχρησιµοποιείτε καθαρίζοντάς τα ή διορθώνοντας το διάκενό τους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Να αντικαθιστάτε πάντα µε τα συνιστώµενα µπουζί µε αιχµή από 
πλατίνα. 
 
Φίλτρο αέρα 
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Τύπος υγρού χάρτου 
Η βασική µονάδα του φίλτρου δεν µπορεί να καθαριστεί και να 
χρησιµοποιηθεί ξανά. Αντικαταστήστε την σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
συντήρησης που δίνεται στο ξεχωριστό βιβλίο Εγγύησης και Αρχείο 
Συντήρησης του αυτοκινήτου. Όταν αντικαθιστάτε το φίλτρο σκουπίστε το 
εσωτερικό µέρος του παπά και το κάλυµµα µε ένα υγρό πανί. 
 
Τύπος ξηρού χάρτου (όπου υπάρχει) 
Ελέγξτε την µονάδα του φίλτρου για να δει αν είναι βρώµικο. Εάν είναι 
βρώµικο, κουνίστε την µονάδα για να αφαιρέσετε την σκόνη. Καθαρίστε ή 
αντικαταστήστε, ανάλογα µε τα διαστήµατα συντήρησης που φαίνονται στο 
Βιβλίο Εγγυήσεως και Αρχείο Συντηρήσεως. 
 
Όταν καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε το φίλτρο, σκουπίστε το εσωτερικό µέρος 
του παπά και το κάλυµµα µε ένα υγρό πανί. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Εάν δουλεύετε την µηχανή έχοντας βγάλει το φίλτρο αέρα µπορεί να 
προκαλέσετε εγκαύµατα στον εαυτό σας και τους άλλους. Το φίλτρο 
αέρα δεν καθαρίζει µόνο τον αέρα αλλά, χρησιµεύει και σαν σύστηµα 
συγκράτησης της φλόγας στην περίπτωση που η µηχανή κάνει σκάσιµο 
στην εισαγωγή. Σε περίπτωση που το αφαιρέσετε και η µηχανή κάνει 
σκασίµατα στην εισαγωγή, τότε υπάρχει η πιθανότητα φωτιάς, µε 
αποτέλεσµα να καείτε. Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο έχοντας βγάλει το 
φίλτρο και προσέχετε όταν δουλεύετε στο αυτοκίνητο µε το φίλτρο αέρα 
βγαλµένο. 
 

 
 
Φυγοκεντρικό φίλτρο αέρα 
(όπου υπάρχει) 
Ανοίγετε κατά περιόδους το λαστιχένιο κάλυµµα που βρίσκεται κάτω από το 
φίλτρο αέρα για να αφαιρείτε την σκόνη. 
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Λεπίδες υαλοκαθαριστήρων 
 

 
 
Καθάρισµα 
Εάν το παρµπρίζ σας δεν είναι καθαρό 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 µε ένα διάλυµα απορρυπαντικού 
ή µε µαλακό απολυµαντικό. Το παρµπρίζ είναι καθαρό 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. 
 
Αντικατάσταση 
1. Τραβήξτε επάνω το µπράτσο του υαλοκαθαριστήρα. 
2. Πιέστε την ασφάλεια όπως φαίνεται στην εικόνα. Μετακινήστε την λεπίδα 

κάτω στο µπράτσο έως ότου βγει η ασφάλεια και στην συνέχεια βγάλτε την 
λεπίδα τελείως. 

3. Βάλτε µία καινούργια λεπίδα στο µπράτσο και κουµπώστε την προσεκτικά. 
 
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 υαλοκαθαριστήρα εφάπτεται στο 
παρµπρίζ γιατί διαφορετικά το µπράτσο µπορεί να πάθει ζηµιά 
από την πίεση του αέρα. 
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Εάν κερώσετε το καπό του αυτοκινήτου, προσέξτε να µην µπει κερί στα 
στόµια των ψεκαστήρων νερού. Μπορεί να βουλώσουν ή να µην 
ψεκάζουν σωστά. Εάν µπει κερί στους ψεκαστήρες, αφαιρέστε το µε µία 
βελόνα ή µικρή καρφίτσα. 
 
Έλεγχος της κατάστασης των φρένων 
 
Χειρόφρενο 
Ελέγχετε περιοδικά την απόδοση του χειρόφρενου. Παρκάρετε το αυτοκίνητο 
σε µία κατηφόρα και κρατήστε το µόνο µε το χειρόφρενο. Εάν δεν φρενάρει 
ικανοποιητικά, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN για 
έλεγχο. 
 
Πεντάλ φρένου 
Εάν κατέβει απότοµα το πεντάλ του φρένου, περισσότερο από το κανονικό ή 
αλλάξει η αίσθηση του πεντάλ ή το αυτοκίνητο φαίνεται ότι χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για να σταµατήσει, αποτανθείτε αµέσως στο 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN για έλεγχο. 
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Ασφάλειες 
 

 
 
Χώρος κινητήρα 
Εάν το ηλεκτρικό σύστηµα δεν λειτουργεί, ελέγξτε για καµένη ασφάλεια. 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της µηχανής και ο διακόπτης των προβολέων 

είναι στην θέση OFF. 
2. Ανοίξτε το καπό. 
3. Βγάλτε το κάλυµµα της κεντρικής ασφάλειας. 
4. Βγάλτε την ασφάλεια µε τον εξωλκέα. 
5. Εάν η ασφάλεια είναι καµένη, αντικαταστήστε την µε καινούργια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε ασφάλεια περισσότερων ή λιγότερων αµπέρ 
από αυτά που αναφέρονται στο κάλυµµα της ασφαλειοθήκης. 
6. Εάν καεί και η καινούργια ασφάλεια, ζητήστε από εξουσιοδοτηµένο 

συνεργείο NISSAN να ελέγξει και να επισκευάσει το ηλεκτρικό σύστηµα. 
 

 
 
Χώρος επιβατών 
Εάν ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός δεν λειτουργεί, ελέγξτε µήπως έχει καεί 
κάποια ασφάλεια. 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της µηχανής και ο διακόπτης των προβολέων 

είναι στην θέση OFF. 
2. Ανοίξτε το κάλυµµα της ασφαλειοθήκης. 
3. Βγάλτε την ασφάλεια µε τον εξωλκέα. 
4. Εάν η ασφάλεια είναι ανοικτή (καµένη), αντικαταστήστε την µε καινούργια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε ασφάλεια περισσότερων ή λιγότερων αµπέρ 
από αυτά που αναφέρονται στο κάλυµµα της ασφαλειοθήκης. 
5. Εάν καεί και η καινούργια ασφάλεια, ζητήστε από εξουσιοδοτηµένο 

συνεργείο NISSAN να ελέγξει και να επισκευάσει το ηλεκτρικό σύστηµα. 
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Λάµπες φώτων 
 
Προβολείς 
Ο προβολές είναι τύπου ηµιστεγανού φανού που χρησιµοποιεί λάµπα 
αλογόνου η οποία αντικαθίσταται. Η λάµπα µπορεί να αλλαχθεί από το 
εσωτερικό του χώρου της µηχανής χωρίς να χρειάζεται να βγει ο προβολέας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η λάµπα αλογόνου περιέχει αέριο αλογόνου σε υψηλή πίεση. Η λάµπα 
µπορεί να σπάσει εάν πέσει κάτω ή το γυαλί της γρατσουνιστεί. 
 

 
 
Αντικατάσταση της λάµπας του προβολέα 
 
1. Ανοίξτε το καπό. 

 
2. Βγάλτε τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας. 

 
3. Τραβήξτε το λαστιχένιο κάλυµµα. 

 
4. Βγάλτε το φις της λάµπας. 

 
5. Σπρώξτε και γυρίστε (ξεκλειδώστε) τα κλιπς συγκράτησης µακριά από την 

λάµπα. 
 

6. Βγάλτε την λάµπα. Μην κουνάτε ή περιστρέφετε την λάµπα όταν την 
βγάζετε. 
 

7. Τοποθετήστε την καινούργια λάµπα, ακολουθώντας την αντίστροφη 
διαδικασία. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Όταν πιάνετε την λάµπα, προσέξτε να ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ την 
γυάλινη επιφάνειά της. 

• Χρησιµοποιείστε λάµπα των ίδιων προδιαγραφών και WATT µε 
αυτήν που υπήρχε στο αυτοκίνητο. 
Προβολέας τύπου αλογόνου 
Λάµπα µεγάλης σκάλας 60W 
Λάµπα µεσαίας σκάλας 55W 

• Μην αφήνετε την λάµπα έξω από τον προβολέα για πολύ καιρό γιατί 
η σκόνη, η υγρασία και ο καπνός µπορεί να µπουν στο εσωτερικό 
του προβολέα και να επηρεάσουν την απόδοση του φωτισµού του. 

 
Άλλα φώτα 

Είδος Watt 
Μπροστινό φλας 21 
Πλευρικό φλας 5 
Φως οµίχλης µπροστά (τύπου Η3) *(55) 
Φως οµίχλης πίσω 21 
Συνδυασµός πίσω φώτων  
                              Φλας 21 
                              Στοπ / πορείας 21/5 
                              Όπισθεν 21 
Τρίτο φως στοπ 21 
Φως πινακίδας κυκλοφορίας 5 
Εσωτερικό φως 10 
Φως οροφής 10 
*Για την επισκευή αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
 

 
 
∆ιαδικασία αντικατάστασης 
Όλες οι άλλες λάµπες είναι τύπου A, B, C ή D. Όταν αντικαθιστάτε κάποια 
λάµπα, πρέπει πρώτα να αφαιρείτε τον φακό και/ή το κάλυµµα. 
 
 
 



 
 

 
 

202

202

 
Θέσεις φώτων 
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Τροχοί και λάστιχα 
Εάν έχετε κάποιο σκασµένο λάστιχο, δείτε το κεφάλαιο «5. Σε 
περίπτωση ανάγκης». 
 
Πίεση αέρα ελαστικών 
Θα πρέπει κατά περιόδους να ελέγχετε την πίεση του αέρα στα ελαστικά σας, 
συµπεριλαµβανοµένης της ρεζέρβας. Η λάθος πίεση των ελαστικών µπορεί 
να επηρεάσει την ζωή τους και το κράτηµα του αυτοκινήτου. Ο έλεγχος της 
πίεσης των ελαστικών θα πρέπει να γίνεται όταν αυτά είναι ΚΡΥΑ. Τα λάστιχα 
θεωρούνται ΚΡΥΑ όταν το αυτοκίνητο έχει µείνει παρκαρισµένο για τρεις ή 
περισσότερες ώρες, ή έχει διανύσει λιγότερο από 1,6 χιλιόµετρο. Η σωστή 
πίεση των ΚΡΥΩΝ ελαστικών αναγράφεται στο πινακιδάκι που βρίσκεται 
στερεωµένο στο ταµπλό από την πλευρά του οδηγού ή 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 αποκόλληση του 
πέλµατος καθώς και σε σκάσιµο του ελαστικού. 
 
Τύποι ελαστικών 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν αντικαθιστάτε τα ελαστικά, βεβαιωθείτε ότι τα 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, αποτανθείτε στον 
αντιπρόσωπο / εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. Τα νέα ελαστικά 
µπορεί να έχουν χαµηλότερο δείκτη ταχύτητας από ότι αυτά που 
τοποθετεί το εργοστάσιο και µπορεί να µην ταιριάζουν µε την οριακή 
µέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου. Ποτέ µην υπερβαίνεται την µέγιστη 
ταχύτητα του ελαστικού. 
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Ελαστικά όλων των εποχών 
Η NISSAN καθορίζει ελαστικά αυτού του τύπου για µερικά από τα µοντέλα της 
για να έχουν καλή απόδοση όλο τον χρόνο, συµπεριλαµβανοµένης της 
οδήγησης σε δρόµους µε χιόνι ή πάγο. Τα λάστιχα αυτά µπορούν να 
αναγνωριστούν από το µαρκάρισµα στα πλευρά τους «ALL SEASON» ή 
«M&S». Τα ελαστικά χιονιού όµως έχουν καλύτερο κράτηµα σε χιονισµένο 
δρόµο από ότι τα λάστιχα όλων των εποχών 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 χαµηλότερο δείκτη ταχύτητας 
από τα ελαστικά που τοποθετεί το εργοστάσιο και µπορεί να µην ταιριάζουν 
µε την οριακή µέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου. Ποτέ µην υπερβαίνεται την 
µέγιστη ταχύτητα των ελαστικών. 
 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ελαστικά µε καρφιά για οδήγηση σε 
παγωµένους δρόµους όµως, σε µερικές περιοχές απαγορεύεται η χρήση 
τους. Πριν τοποθετήσετε ελαστικά µε καρφιά, ελέγξτε εάν επιτρέπεται 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. 
 
Αλυσίδες 
Η χρήση αλυσίδων απαγορεύεται σε ορισµένες χώρες. Ελέγξτε τους τοπικούς 
κανονισµούς πριν τις τοποθετήσετε. Όταν τοποθετείτε αλυσίδες ελαστικών, 
βεβαιωθείτε ότι έχουν το κατάλληλο µέγεθος για τα ελαστικά του αυτοκινήτου 
σας και έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 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 
αυτοκινήτου. 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.  
 
Ποτέ µην τοποθετείτε αλυσίδες σε ρεζέρβα συµπαγούς τύπου. 
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Οι αλυσίδες χιονιού θα πρέπει να τοποθετούνται µόνο στους πίσω 
τροχούς και όχι στους µπροστινούς τροχούς. 
 
Μην οδηγείτε µε τις αλυσίδες χιονιού σε άσφαλτο χωρίς χιόνι γιατί θα 
προκληθεί ζηµιά σε διάφορους µηχανισµούς του αυτοκινήτου λόγω της 
παραπάνω πίεσης.  
 
Περιορισµοί για την οδήγηση στους 4 τροχούς 
Μην οδηγείτε µε τις αλυσίδες χιονιού σε άσφαλτο χωρίς χιόνι γιατί θα 
προκληθεί ζηµιά σε διάφορους µηχανισµούς του αυτοκινήτου λόγω της 
παραπάνω πίεσης. Όταν οδηγείτε σε καθαρούς δρόµους µε άσφαλτο αλλάξτε 
σε 2WD. 
 

 
 
Περιστροφή των ελαστικών 
Η NISSAN σας συνιστά να περιστρέφετε τα ελαστικά περίπου κάθε 5.000 
χιλιόµετρα στα αυτοκίνητα µε κίνηση στους 4 τροχούς. Ωστόσο, ο κατάλληλος 
χρόνος για την περιστροφή των ελαστικών µπορεί να ποικίλλει, ανάλογα µε 
τις συνήθειές σας στην οδήγηση και την κατάσταση των δρόµων όπου 
οδηγείτε. 
 
Για τις διαδικασίες αντικατάστασης του σκασµένου ελαστικού δείτε το 
κεφάλαιο «5. Σε περίπτωση ανάγκης». 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
• Λανθασµένη επιλογή τύπου ελαστικών, λανθασµένη αντικατάσταση, 
ανεπαρκής φροντίδα και συντήρηση των ελαστικών µπορεί να 
οδηγήσουν σε σοβαρό ατύχηµα και τραυµατισµό. Εάν έχετε 
οποιαδήποτε αµφιβολία, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο NISSAN ή στον κατασκευαστή των ελαστικών. 
 

• Μετά την περιστροφή των ελαστικών, ελέγξτε την πίεσή τους. 
 

• Ξανασφίξτε τα µπουλόνια των τροχών όταν το αυτοκίνητο διανύσει 
1.000 χιλιόµετρα (ακόµη και στις περιπτώσεις σκασµένου ελαστικού 
κλπ). 
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Φθορά και ζηµιά στα ελαστικά 
Τα λάστιχα θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για τυχόν φθορές, σκασίµατα, 
εξογκώµατα ή διάφορα αντικείµενα που µπορεί να έχουν κολλήσει στα 
πέλµατα. Εάν βρείτε σκασίµατα, εξογκώµατα ή ρωγµές στο λάστιχο, θα 
πρέπει να το αντικαταστήσετε αµέσως. 
Τα λάστιχά σας έχουν ενσωµατωµένο δείκτη φθοράς. Όταν ο δείκτης φθοράς 
αρχίσει να είναι ορατός θα πρέπει να αντικατασταθεί το λάστιχο. 
 
Ηλικία ελαστικών 
Θα πρέπει να λαµβάνετε υπόψη σας την ηλικία των ελαστικών. Ποτέ µην 
χρησιµοποιείτε ελαστικό ηλικίας πάνω από έξι χρόνων ανεξάρτητα από το εάν 
είναι 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 ζυγοσταθµίζονται τακτικά από κάποιον ειδικό. Θα πρέπει να αναφέρετε 
κάθε κτύπηµα στα ελαστικά του αυτοκινήτου σας ακόµη και αν το θεωρείτε 
ασήµαντο. 
 
Αντικατάσταση ελαστικών και τροχών 
Όταν αντικαθιστάτε κάποιο ελαστικό, χρησιµοποιείστε πάντοτε ένα άλλο ίδιου 
µεγέθους και ίδιας ικανότητας 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 απόσταση 
ελαστικού -  αµαξώµατος, την χρήση των αλυσίδων χιονιού, την ένδειξη του 
χιλιοµετρητή την ρύθµιση των φώτων και το ύψος του προφυλακτήρα. Μερικά 
από τα παραπάνω µπορεί να οδηγήσουν σε ατύχηµα και σοβαρό 
τραυµατισµό. 
Εάν για οποιονδήποτε λόγω αλλάξετε τους τροχούς, χρησιµοποιήστε τροχούς 
που έχουν το ίδιο offset (παράκεντρο). Τροχοί µε διαφορετικό offset µπορούν 
να προκαλέσουν πρόωρη φθορά των ελαστικών, µείωση των 
χαρακτηριστικών της ικανότητας χειρισµού του αυτοκινήτου ή / και µη 
συµβατότητα µε τα δισκόφρενα / ταµπούρα. Τέτοιου είδους µη συµβατότητα 
µπορεί να µειώσει την ικανότητα φρεναρίσµατος και να προκαλέσει πρόωρη 
φθορά στα τακάκια / θερµουίτ. 
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην χρησιµοποιείτε στραβωµένο λάστιχο ακόµη και εάν έχει 
επισκευαστεί γιατί µπορεί να παρουσιάζει εσωτερικό πρόβληµα και να 
χαλάσει χωρίς προειδοποίηση. 
 
Ελαστικά για µοντέλα µε κίνηση στους 4 τροχούς 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Χρησιµοποιείτε πάντα ελαστικά του ίδιου µεγέθους, µάρκας, 
κατασκευής και πέλµατος και στους 4 τροχούς. Σε διαφορετική 
περίπτωση µπορεί να υπάρχει διαφορά στην περιστροφή ανάµεσα στα 
λάστιχα του µπροστινού και του πίσω άξονα γεγονός που µπορεί να 
προκαλέσει υπερβολική φθορά των ελαστικών και ζηµιά στο κιβώτιο 
ταχυτήτων, το κουτί µετάδοσης 4Χ4 και τα γρανάζια του διαφορικού. 
 
Ζυγοστάθµιση τροχών 
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. 
 
Φροντίδα των τροχών 
• Πλένετε τους τροχούς όταν πλένετε το αυτοκίνητο για να διατηρήσετε την 

εµφάνισή τους. 
• Καθαρίζετε το εσωτερικό µέρος των τροχών όταν αλλάζετε τροχούς ή 

πλένετε το κάτω µέρος του αυτοκινήτου. 
• Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά όταν πλένετε τους τροχούς. 
• Ελέγχετε τακτικά τις ζάντες για στρεβλώσεις ή διάβρωση που µπορεί να 

προκαλέσουν απώλεια της πίεσης και ζηµιά στα λινά του ελαστικού. 
 

Χελώνα κιβωτίου ταχυτήτων 
 

 
Έλεγχος για την είσοδο νερού 
Όταν οδηγείτε σε βαθύ νερό ή λάσπη, ελέγξτε για τυχόν είσοδο νερού στην 
χελώνα του σανζµάν, βγάζοντας την τυφλή τάπα στο κάτω µέρος του κουτιού 
του σανζµάν. Μετά τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε πάλι την τάπα. 
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Φλάντζα ακραξονίου 
 

 
 
Έλεγχος για την είσοδο νερού 
Όταν οδηγείτε µέσα σε βαθύ νερό ή λάσπη, ελέγξτε για τυχόν εισροή νερού 
στην φλάντζα του ακραξονίου βγάζοντας µία από τις δύο φλάντζες µε την 
χρήση ενός εργαλείου. Μετά τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι βάλατε πάλι την βίδα 
στην θέση της µε δύναµη σφιξίµατος 30 έως 40 N.m (3,1 έως 4,1 κιλά / 
µέτρο). 
 



 

 

209

209

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Πρόγραµµα συντήρησης 210 
Γενική συντήρηση 211 



 

 

210

210

Πρόγραµµα συντήρησης 
 
Το καινούργιο σας NISSAN έχει σχεδιαστεί για να έχει ελάχιστες απαιτήσεις 
συντήρησης, µε µεγαλύτερα διαστήµατα συντήρησης ώστε να εξοικονοµείτε 
χρόνο και χρήµατα. Όµως, µερικές καθηµερινές εργασίες συντήρησης είναι 
απαραίτητες για να διατηρήσουν το αυτοκίνητό σας σε καλή µηχανική 
κατάσταση καθώς και για τα καύσιµα και την σωστή λειτουργία της µηχανής. 
 
Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να κάνει τις προβλεπόµενες εργασίες 
συντήρησης όπως και τους καθορισµένους ελέγχους. 
 
Ο ιδιοκτήτης είναι εκείνος που γνωρίζει εάν το αυτοκίνητό του συντηρείται 
κανονικά. Θυµηθείτε ότι εσείς πρέπει να καθορίζεται τις εργασίες συντήρησης 
του αυτοκινήτου σας. 
 
Γενική συντήρηση 
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 συνεχίζει το αυτοκίνητό σας να 
λειτουργεί σωστά. Είναι δική σας ευθύνη να ακολουθείτε τις διαδικασίες αυτές 
τακτικά όπως προαναφέρεται. 
 
Για να κάνετε τους ελέγχους της γενικής συντήρησης 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. 
 
Περιοδική συντήρηση 
Η περιοδική συντήρηση συµπεριλαµβάνει έναν αριθµό εργασιών σε κάποια 
σηµεία, που θα πρέπει να γίνονται τακτικά για να κρατηθεί το αυτοκίνητό σας 
σε άριστη τεχνική κατάσταση. Τα σηµεία αυτά θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
 
Τα διαστήµατα συντήρησης εξαρτώνται από τα χιλιόµετρα που διανύετε 
ετησίως και τις ιδιαίτερες συνθήκες οδήγησης (κλιµατολογικές συνθήκες, 
χρήση του αυτοκινήτου, συνήθειες κατά την οδήγηση κλπ.) 
 
Το βασικό πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης δίνεται σε ξεχωριστό βιβλίο. 
Είναι πιθανό να χρειάζεται συχνότερη συντήρηση, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 
συνθήκες όπως αναφέρεται παραπάνω. Σας παρακαλούµε να 
συµβουλευθείτε το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN για λεπτοµερείς και 
πιο προσωπικές συµβουλές καθώς και για περαιτέρω εξήγηση που µπορεί να 
χρειάζεστε. 
 
Που θα αποτανθείτε για την συντήρηση 
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας χρειάζεται συντήρηση ή δεν λειτουργεί 
κανονικά, πρέπει να ελέγχεται, συντηρείται και ρυθµίζεται από 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
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Οι τεχνίτες της NISSAN είναι πολύ καλά εκπαιδευµένοι και ενηµερώνονται µε 
τις πιο πρόσφατες πληροφορίες µέσω των τεχνικών βιβλίων, των οδηγιών του 
συνεργείου καθώς και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Έχουν εκπαιδευτεί 
πριν ακόµα αρχίσουν να εργάζονται πάνω στα αυτοκίνητα NISSAN, όχι µετά. 
 
Πρέπει να είστε βέβαιος ότι το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN θα κάνει 
την καλύτερη δουλειά µε βάση το πρόγραµµα συντήρησης του αυτοκινήτου 
σας, µε υπευθυνότητα και τον οικονοµικότερο τρόπο. 
 
Γενική συντήρηση 
 
Κατά την διάρκεια της καθηµερινής χρήσης του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει 
να κάνετε τακτικά τις σχετικές συντηρήσεις όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 
αυτό. Εάν διακρίνετε κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο ή τράνταγµα ή κάποια 
µυρωδιά, ελέγξτε αµέσως για να εξακριβώσετε την αιτία που τα προκάλεσε ή 
απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN όπου θα γίνουν οι 
σωστοί έλεγχοι. Επιπλέον, θα πρέπει να ενηµερώσετε το εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο NISSAN εάν νοµίζετε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες εργασίες 
συντήρησης. 
 
Όταν κάνετε κάποιον έλεγχο στο αυτοκίνητό σας ακολουθείτε πιστά τις 
οδηγίες και τις προφυλάξεις που δίνονται στο κεφάλαιο «7. Κάντε το µόνος 
σας». 
 
Εξήγηση των σηµείων της γενικής συντήρησης 
 
Στο ίδιο κεφάλαιο δίνονται επίσης συµπληρωµατικές πληροφορίες για 
τα παρακάτω θέµατα που αναφέρονται µε αστερίσκο («*»). 
 
Στο εξωτερικό του αυτοκινήτου 
Τα παρακάτω µέρη του αυτοκινήτου θα πρέπει να επιθεωρούνται κατά 
καιρούς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 
 
Ελαστικά*: Ελέγχετε περιοδικά την πίεση του αέρα όλων των ελαστικών (και 
της ρεζέρβας) και εάν χρειάζεται ρυθµίζετε σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
πίεση. Ελέγχετε προσεκτικά για τυχόν ζηµιές, κοψίµατα και υπερβολική 
φθορά. 
 
Λεπίδες υαλοκαθαριστήρων*: Εάν δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε για 
τυχόν σπασίµατα και φθορές. 
 
Πόρτες και καπό*: Ελέγξτε εάν λειτουργούν σωστά οι πόρτες, το άνοιγµα του 
καπό και του πορτµπαγκάζ. 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. 
 
Όταν οδηγείτε σε περιοχή που υπάρχει αλάτι ή άλλο υλικό που προκαλεί 
σκουριά, ελέγξτε για συχνότερη λίπανση. 
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Φώτα*: 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. 
 
Περιστροφή των ελαστικών*: Τα ελαστικά θα πρέπει να περιστρέφονται 
κάθε 5.000 χιλιόµετρα. Ωστόσο ο κατάλληλος χρόνος για την περιστροφή των 
ελαστικών µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τον τρόπο της οδήγησης και τις 
συνθήκες στους δρόµους που οδηγείται το αυτοκίνητο. 
 
Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 
Τα παρακάτω µέρη του αυτοκινήτου πρέπει να ελέγχονται συχνότερα, κάθε 
φορά που κάνετε συντήρηση ή καθαρίζετε το αυτοκίνητο. 
 
 
Προειδοποιητικά φώτα και βοµβητές*: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
προειδοποιητικά φώτα και οι βοµβητές λειτουργούν κανονικά. 
 
Βολάν τιµονιού*: Ελέγξτε για τυχόν αλλαγές στην συµπεριφορά του τιµονιού 
όπως µεγαλύτερος τζόγος, σκληρό τιµόνι, παράξενοι θόρυβοι κλπ. 
 
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. 
 
Κάτω από το καπό και κάτω από το αυτοκίνητο 
Τα παρακάτω µέρη του αυτοκινήτου πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, κάθε 
φορά που αλλάζετε λάδι µηχανής ή βάζετε καύσιµα. 
 
Υγρό πλυστικού υαλοκαθαριστήρων*: Ελέγξτε εάν υπάρχει αρκετό υγρό 
µέσα στο ρεζερβουάρ. 
 
Στάθµη ψυκτικού υγρού µηχανής*: Όταν η µηχανή είναι κρύα ελέγξτε την 
στάθµη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο της µηχανής. 
 
Στάθµη λαδιού µηχανής*: Αφού παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο 
έδαφος και σβήσετε την µηχανή, ελέγξτε την στάθµη του λαδιού.  
 
Στάθµη υγρών φρένων και συµπλέκτη*: Βεβαιωθείτε ότι η στάθµη των 
υγρών των φρένων και του συµπλέκτη βρίσκεται µεταξύ των θέσεων «ΜΑΧ» 
και «ΜΙΝ» στο ρεζερβουάρ. 
 
Μπαταρία*: Ελέγξτε την στάθµη του υγρού σε κάθε κυψέλη. Θα πρέπει να 
βρίσκεται µεταξύ των θέσεων «ΜΑΧ» και «ΜΙΝ». 
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Περιεκτικότητες και συνιστώµενα καύσιµα / λιπαντικά 
Οι ποσότητες που ακολουθούν είναι κατά προσέγγιση. Οι πραγµατικές ποσότητες 
γεµίσµατος µπορεί να διαφέρουν λίγο. Όταν γεµίζετε, ακολουθήστε την διαδικασία που 
σας δίνεται στο κεφάλαιο «7. Συντήρηση και Κάντε το µόνος σας» για να 
προσδιορίσετε την σωστή ποσότητα γεµίσµατος. 
 Ποσότητα σε λίτρα Συνιστώµενα υγρά 

& λιπαντικά 
Καύσιµο 95 ∆είτε τις συστάσεις 

για τα καύσιµα 
Λάδι µηχανής (γέµισµα)    

Βενζινοκινητήρας: 
API SE, SF, SG, SH, 
SJ ή SL*1, ILSAC 
βαθµού GF-I, GF-II, 
GF-III ή SG+*1 
ACEA A2 ή Α3*1 
Πετρελαιοκινητήρας: 
API CF-4 /  
ACEA B3-96.98 ή 
ACEA B3/E3-96.98 
JASO DH-1 *1, *2 

 
Με φίλτρο λαδιού 

TB48DE 6,8 
ZD30DDTi 8,2 

 
 
Χωρίς φίλτρο λαδιού 

TB48DE 6,5 
ZD30DDTi 7,7 

Σύστηµα ψύξης 
(µε το ρεζερβουάρ) 

TB48DE 13,8 
 

Αντιψυκτικό µηχανής: 
Γνήσιο αντιψυκτικό 
NISSAN (L2N) ή 
ισάξιο*3 TB48DE (µε 

πίσω καλοριφέρ) 
14,7 

ZD30DDTi 13,2 
 

ZD30DDTi (µε 
πίσω καλοριφέρ) 

14,3 

 
Βαλβολίνη µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων 

 
--- 

Γνήσια βαλβολίνη 
NISSAN XZ ή  
API GL-4, 
SAE75W-85 

Λάδι µετάδοσης --- API GL-5*1,  
 

Λάδι διαφορικού --- API GL-5*1 
SAE 80W-90 

Γράσσο διαφορικού (µε διαφορικό LSD) --- LSD ή ισάξιο *2 

 
Υγρό αυτοµάτου κιβωτίου 
ταχυτήτων 

 
 
Γεµίστε έως το κατάλληλο 
σηµείο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κεφαλαίου «7. 
Κάντε το µόνος σας» 

Γνήσιο υγρό NISSAN 
ATF ή ακριβώς 
ισάξιο 

Υγρό υδραυλικού τιµονιού Τύπου DEXRONTMIII ή 
ισάξιο *4 

Υγρά φρένων & συµπλέκτη DOT 3 ή DOT4 (US 
FMVSS No. 116)*5 

Γράσο πολλαπλής χρήσης -- NLGI No. 2 (µε βάση το 
λίθιο) 

Φρέον air-conditioning --- HFC-134a (R134a) 

Λιπαντικά συστήµατος air-conditioning  
--- 

Λάδι air-conditioning 
NISSAN τύπου S  ή 
ακριβώς ισάξιο 

*1: Για λεπτοµέρειες δείτε το «Συνιστώµενη ρευστότητα SAE» 
*2: Ποτέ µην χρησιµοποιείτε APICG-4 
*3: Για να αποφύγετε την πιθανή διάβρωση του αλουµινίου µέσα στο σύστηµα ψύξης 
του κινητήρα που µπορεί να προκληθεί από την χρήση µη γνήσιου ψυκτικού υγρού 
µηχανής, θα πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο γνήσιο ψυκτικό µηχανής της NISSAN 
(L250). Σηµειώστε ότι οποιαδήποτε επισκευή περιστατικών που αφορούν το 
σύστηµα ψύξης του αυτοκινήτου µπορεί να µην καλυφθούν στην εγγύηση όταν 
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το ψυκτικό υγρό που χρησιµοποιείτε δεν είναι γνήσιο NISSAN, ακόµη και εάν 
το αυτοκίνητο είναι µέσα στην εγγύηση. 
*4: Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN για τις περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τα κατάλληλα υγρά καθώς και τις συνιστώµενες µάρκες ή 
DexronTMIII/MerconTM υγρό αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων. 
*5: Ποτέ µην αναµιγνύετε διαφορετικούς τύπου υγρών (DOT3 και DOT4). 
 
Σύσταση για τα καύσιµα 
 
Βενζινοκινητήρας: 
Θα πρέπει να χρησιµοποιείτε Αµόλυβδη βενζίνη 91 τουλάχιστον οκτανίων 
(RON). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη µε µόλυβδο γιατί θα προκληθεί ζηµιά στον 
καταλύτη. 
 
Πετρελαιοκινητήρας: 
Πετρέλαιο 50 τουλάχιστον σετανίων. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εάν διατίθενται δύο τύποι πετρελαίου, χρησιµοποιείστε το πετρέλαιο 
καλοκαιρινού ή χειµερινού τύπου σύµφωνα µε τις ακόλουθες συνθήκες 
θερµοκρασίας. 

• Πάνω από –70C πετρέλαιο καλοκαιρινού τύπου 
• Κάτω από –70C πετρέλαιο χειµερινού τύπου 

 
Εάν έχετε κάποια αµφιβολία, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
NISSAN. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην χρησιµοποιείτε πετρέλαιο θέρµανσης, βενζίνη ή άλλα καύσιµα 

στην πετρελαιοµηχανή γιατί θα προκληθεί εκτεταµένη ζηµιά σε 
αυτήν. 

• Μην χρησιµοποιείτε πετρέλαιο καλοκαιρινού τύπου σε θερµοκρασίες 
κάτω από -70C γιατί από το πολύ κρύο θα σχηµατιστεί κερί στο 
καύσιµο µε αποτέλεσµα να µην λειτουργεί οµαλά η µηχανή. 

• Μην προσθέτετε βενζίνη ή άλλα καύσιµα στο πετρέλαιο. 
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Συνιστώµενη ρευστότητα SAE 
 

 
 
• Για κρύες και ζεστές περιοχές: 

Το 5W-30 είναι προτιµότερο. 
 

• Για ζεστές περιοχές: 
Τα 20W-40 & 20W-50 είναι κατάλληλα 

 

  
 
• Για κρύες περιοχές: 

Είναι προτιµότερο το 10W-30. 
Σε µοντέλα µε turbo δεν συνιστάται το 5W-20. Χρησιµοποιήστε 5W-30 
µόνο κάτω από τους 00C.  

 
• Για ζεστές και κρύες περιοχές: 

Τα 20W-40 & 20W-50 είναι κατάλληλα 
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• Για κρύες και ζεστές περιοχές: 

Το 75W-90 για το σανζµάν και το 80W-90 για το διαφορικό είναι 
προτιµότερα. 
 

• Για ζεστές περιοχές: 
Το 90 είναι κατάλληλο για το διαφορικό για θερµοκρασίες κάτω από 
τους 400C. 

 
Συστάσεις για το φρέον και το λιπαντικό του air-conditioner 
 
Το σύστηµα του air-conditioner του αυτοκινήτου σας θα πρέπει να 
γεµίζεται µε φρέον HFC-134a (R-134a) και λιπαντικό NISSAN τύπου S  
για air-conditioner ή ακριβώς ισάξια. Η χρήση άλλου φρέοντος ή 
λιπαντικών θα προκαλέσει σοβαρή ζηµιά και θα χρειαστεί να αλλάξετε το 
σύστηµα του air-conditioner του αυτοκινήτου σας. 
 
∆εν συνιστάται η απελευθέρωση του φρέοντος στην ατµόσφαιρα. Το νέο 
φρέον HFC-134a (R-134a) του αυτοκινήτου σας δεν βλάπτει το στρώµα του 
όζοντος της ατµόσφαιρας. Όµως µπορεί να συµβάλει κατά ένα µικρό µέρος 
στην θερµότητα της γης. Η NISSAN συνιστά την συλλογή και ανακύκλωση του 
φρέοντος. 
 
Όταν θέλετε να συντηρήσετε το air-conditioner του αυτοκινήτου σας, 
αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN. 
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Μηχανή 
 
Μοντέλο TB48DE ZD30DDTi 
Τύπος Βενζίνη Πετρέλαιο 
∆ιάταξη κυλίνδρων 6 κύλινδρη σε σειρά 4κύλινδρη σε σειρά 
∆ιάµετρος Χ διαδροµή     χλστ. 99,5Χ102,0 96,0Χ102,0 
Κυβισµός                    κυβ. εκ. 4759 2953 
Σειρά ανάφλεξης 1-5-3-6-2-4 1-3-4-2 
Στροφές ρελαντί           rpm   
M/T 675 750 
A/T στην θέση Ν 675 750 
Χρονισµός ανάφλεξης    
µοίρες 

  

M/T στο ρελαντί --- --- 
A/T στο ρελαντί 100 --- 
Μπουζί (NGK) (µε αιχµή πλατίνας)  
                   Στάνταρ PLFR5A-11 --- 
                   Ζεστά PLFR4A-11 --- 
                   Κρύα PLFR6A-11 --- 
∆ιάκενο µπουζί      χλστ 1,0 έως 1,1 --- 
Λειτουργία εκκεντροφόρου Καδένα χρονισµού Καδένα χρονισµού 
 
Τροχοί και λάστιχα 
 
                                                                                  Μονάδα: χιλιοστά (ίντσες) 
 
Ζάντα 

Μέγεθος 6JJ x 16*1 8JJ x 16*1 
 
 

Offset 35 (1,38) 10 (0,39) 
 

Μέγεθος ελαστικού 235/80R16 109 S/R 265/70R16 112S 
275/70R16 114AH 

*1: Ζάντα σιδερένια ή Αλουµινίου 
 
∆ιαστάσεις 
                                                                                                Μονάδα: χιλιοστά 
 Wagon Hardtop 
Ολικό µήκος 5.020 *1 

5.065*2 
5.070*3 

 
4.450*1 
4.495*2 

Ολικό πλάτος 1.840*1 
1.930*2,*3 

1.840*1 
1.930*2 

Ολικό ύψος 1.855 1.840 
Εµπρόσθιο µετατρόχιο 1.555*1 

1.605*2,*3 
1.555*1 
1.605*2 

Πίσω µετατρόχιο 1.575*1 
1.625*2,*3 

1.575*1 
1.625*2 

Μεταξόνιο 2.970 2.400 
*1: Για µοντέλα εξοπλισµένα µε λάστιχα 235/80R16 
*2: Για µοντέλα εξοπλισµένα µε λάστιχα 265/70R16 
*3: Για µοντέλα εξοπλισµένα µε λάστιχα 275/70R16 
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Όταν ταξιδεύετε ή µεταφέρετε την ταξινόµηση του 
αυτοκινήτου σε άλλη χώρα 
 
Όταν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα θα πρέπει πρώτα να 
ρωτήσετε εάν το καύσιµο που διατίθεται εκεί κάνει για την µηχανή του 
αυτοκινήτου σας. 
 
Η χρήση καυσίµου χαµηλού σε οκτάνια/ σετάνια µπορεί να προκαλέσει ζηµιά 
στην µηχανή του αυτοκινήτου σας. Για τον λόγο αυτό αποφεύγετε να 
πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας σε περιοχές όπου δεν διατίθεται το κατάλληλο 
καύσιµο. 
 
Όταν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε σε χώρα όπου η κίνηση γίνεται στην 
αντίθετη πλευρά του δρόµου, ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
NISSAN να σας ρυθµίσει τα φώτα ώστε να έχετε την σωστή γωνία δέσµης 
προβολέων. 
 
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 ταξινοµηθεί. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις το αυτοκίνητο δεν πληρεί τις νοµικές απαιτήσεις και σε άλλες, 
χρειάζεται να γίνουν µετατροπές για να µπορεί να τις πληρεί. 
 
Οι νόµοι και οι κανονισµοί για το σύστηµα καυσαερίων και τα στάνταρτ 
ασφαλείας ποικίλουν ανάλογα µε την χώρα και µπορεί για τον λόγο αυτό να 
διαφέρουν 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 ιδιοκτήτη του. Η NISSAN δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε 
σχετικό πρόβληµα προκύψει. 
 
Αναγνώριση του αυτοκινήτου 
 

 
Πινακιδάκι πλαισίου 
Το πινακιδάκι µε τον αριθµό πλαισίου βρίσκεται στο σηµείο που δείχνει η 
εικόνα. 
 
 



 220

 
Αριθµός πλαισίου (αριθµός σασί) 
Ο αριθµός πλαισίου είναι χτυπηµένος στο σηµείο που φαίνεται στην εικόνα. 
 

   
 
Αριθµός κινητήρα 
Ο αριθµός είναι χτυπηµένος στην µηχανή στο σηµείο που δείχνει η εικόνα. 
 

 
Πινακιδάκι ελαστικών 
Η ΚΡΥΑ πίεση ελαστικών φαίνεται στο πινακιδάκι των ελαστικών που 
βρίσκεται στην µεσαία κολώνα της πόρτας του οδηγού. 
 
 

 
Πινακιδάκι προδιαγραφών του air-condition 
Το πινακιδάκι αυτό βρίσκεται στη µέσα πλευρά του καπό όπως φαίνεται στην 
εικόνα. 
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Πίσω πινακίδα κυκλοφορίας 
Τοποθετήστε την πινακίδα όπως φαίνεται στην εικόνα για να φαίνεται καλά. 
 
Το πάνω άκρο της πινακίδας θα πρέπει να βρίσκεται 8.3 χιλιοστά κάτω από 
το άκρο του λάστιχου που είναι στο χερούλι της πίσω πόρτας. 
 
Αριθµός έγκρισης συχνότητας του συστήµατος 
ακινητοποίησης (NATS) 
 

 
 
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε ένα από τα συστήµατα 
ακινητοποίησης που φαίνονται παραπάνω. 
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Αριθµός έγκρισης συχνότητας του τηλεχειριστηρίου 
 

 



 223

Πληροφορίες ασφαλείας 
 
Σαν ιδιοκτήτη αυτού του αυτοκινήτου, σας έχει δοθεί ένας σηµαντικός αριθµός 
κωδικών που θα χρειαστείτε σε περίπτωση που θα ζητήσετε δεύτερο κλειδί 
NATS ή θα χρειαστεί επισκευή του κασετοφώνου σας. 
 
Παρακαλούµε να συµπληρώσετε την αντίστοιχη περιοχή µε τον κωδικό 
κλειδιού και τον κωδικό κασετοφώνου ή να κολλήσετε σε αυτή τα αυτοκόλλητα 
(εάν υπάρχουν). Σχετικά µε τον κωδικό κλειδιού, είτε το «Κλειδιά» στο 
κεφάλαιο «2. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση». Σχετικά µε τον κωδικό 
κασετοφώνου, δείτε το «Ηχοσύστηµα» στο κεφάλαιο «3. Καλοριφέρ, air 
conditioner και ηχοσύστηµα». Βγάλτε την σελίδα αυτή από το Βιβλίο Οδηγιών 
Χρήσεως και φυλάξτε την σε ασφαλές σηµείο, όχι µέσα στο αυτοκίνητο. 
 
Σας παρακαλούµε επίσης, εάν µεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας, να δώσετε 
την σελίδα αυτή στον αγοραστή. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - --- --  -- -- - - --- --  
 
 
Πληροφορίες ασφαλείας 
 
 
Κωδικός κασετοφώνου   
(όπου υπάρχει)          

 
 
 
 
Κωδικός κλειδιού 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 



10. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Ταµπλό οργάνων 6    
CD Changer (όπου υπάρχει) 114 
Αισθητήρας ήλιου του air conditioner (όπου υπάρχει) 96 
Άλλα φώτα 201 
Αλλαγή της µονάδας του φίλτρου λαδιού της µηχανής (ZD30DDTi) 185 
Αλλαγή του λαδιού της µηχανής 182 
Αλλαγή του φίλτρου λαδιού της µηχανής (TB48DE) 184 
Αλλαγή του ψυκτικού υγρού της µηχανής 178 
Αναγνώριση του αυτοκινήτου 219 
Αναπτήρας και τασάκια 33 
Άνοιγµα καπό 53 
Αντικλεπτικό σύστηµα Nissan (NATS) 21 
Αποθήκευση 36 
Αποστράγγιση του νερού 187 
Αριθµός έγκρισης συχνότητας του συστήµατος ακινητοποίησης (NATS) 221 
Αριθµός έγκρισης συχνότητας του τηλεχειριστηρίου 222 
Ασφάλειες 199 
Αυτόµατο καλοριφέρ και air conditioner (όπου υπάρχει) 93 
Βενζινοκινητήρας TB48DE 129 
Βοµβητές υπενθύµισης 21 
Γάντζοι αποσκευών 86 
Γενική συντήρηση 211 
Για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας 148 
∆είκτης θερµοκρασίας ψυκτικού µηχανής 9 
∆είκτης καυσίµου 9 
∆ιαδικασίες αλλαγής διαφορικού  για αυτοκίνητα µε κίνηση και  
στους 4 τροχούς 

138 

∆ιακόπτης  φώτων οµίχλης 28 
∆ιακόπτης αντιθαµβωτικού πίσω παρµπρίζ / εξωτερικών καθρεπτών 
(όπου υπάρχει) 

25 

∆ιακόπτης απελευθέρωσης πίσω ράβδου ευστάθειας (όπου υπάρχει) 31 
∆ιακόπτης αφαίρεσης πάγου από το παρµπρίζ (όπου υπάρχει) 23 
∆ιακόπτης ελέγχου ηχοσυστήµατος στο τιµόνι (όπου υπάρχει) 116 
∆ιακόπτης θέρµανσης (όπου υπάρχει) 96 
∆ιακόπτης καθαρισµού προβολέων (όπου υπάρχει) 24 
∆ιακόπτης κλειδώµατος πίσω διαφορικού (όπου υπάρχει) 30 
∆ιακόπτης µηχανής 127 
∆ιακόπτης προβολέων, φώτων και φλας 26 
∆ιακόπτης προειδοποιητικών φώτων κινδύνου (αλάρµ) 29 
∆ιακόπτης ρύθµισης δέσµης προβολέων (όπου υπάρχει) 27 
∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού παρµπρίζ 22 
∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού πίσω παρµπρίζ  24 
∆ιαστάσεις 218 
∆ιπλό σκιάδιο (όπου υπάρχει) 83 
Εάν υπερθερµανθεί η µηχανή σας 161 



Ειδικός εξοπλισµός για τον χειµώνα 153 
Ελαστικά για οδήγηση µε σύστηµα  146 
Έλεγχοι 89 
Έλεγχος CD Changer  112 
Έλεγχος της κατάστασης των φρένων 198 
Έλεγχος της στάθµης του λαδιού της µηχανής 181 
Έλεγχος της στάθµης του ψυκτικού υγρού της µηχανής 177 
Έλεγχος φωτισµού οργάνων 27 
Ενδεικτικά φώτα 19 
Ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας 11 
Ένδειξη πυξίδας 12 
Ενσωµατωµένο στο κλειδί χειριστήριο / σύστηµα κλειδώµατος πορτών 
µε τηλεχειριστήριο (όπου υπάρχει) 

50 

Εξαεριστήρες 88 
Εξαέρωση του συστήµατος καυσίµου 188 
Εξωτερικό και εσωτερικό καθάρισµα 166 
Εξωτερικοί καθρέπτες 83 
Εσωτερικό φως 43 
Εσωτερικός καθρέπτης 84 
Ζώνες ασφαλείας 72 
Ηλεκτρικά παράθυρα (όπου υπάρχει) 38 
Ηλεκτρική κεραία 117 
Ηλεκτρική ρύθµιση µπροστινών καθισµάτων (όπου υπάρχει) 56 
Ηλιοροφή (όπου υπάρχει) 40 
Ηχοσύστηµα (όπου υπάρχει) 99 
Θέρµανση καθίσµατος (όπου υπάρχει) 32 
Θέσεις συγκράτησης ποτηριών 35 
Θέση φώτων 202 
Θήκη γυαλιών (όπου υπάρχει) 35 
Ιµάντες 194 
Καθίσµατα 55 
Καθρέπτες 83 
Καλοριφέρ και air conditioning 88 
Κάλυµµα χώρου αποσκευών (όπου υπάρχει) 85 
Καυσαέρια της εξάτµισης (Μονοξείδιο του άνθρακα) 121 
Κεραία (όπου υπάρχει) 117 
Κεραία πίσω παρµπρίζ 118 
Κλειδαριά τάπας ρεζερβουάρ καυσίµου 54 
Κλειδαριές πίσω πορτών 53 
Κλειδαριές πορτών 47 
Κλειδιά 46 
Κόρνα 29 
Κουτί ψύξης (όπου υπάρχει) 98 
Λάδι µηχανής 181 
Λάµπες φώτων 200 
Λειτουργία air conditioner (όπου υπάρχει) 91 



Λειτουργία καλοριφέρ 90 
Λειτουργία κασετοφώνου 111 
Λειτουργία πίσω καλοριφέρ (όπου υπάρχει) 97 
Λειτουργία πίσω ψύξης (όπου υπάρχει) 97 
Λειτουργία ραδιοφώνου 105 
Λειτουργία συστήµατος RDS 106 
Λεπίδες υαλοκαθαριστήρων 197 
Μετρητές και δείκτες 7 
Μηχανή 218 
Μοχλός χειρόφρενου 81 
Μπαταρία 192 
Μπουζί (TB48DE) 195 
Μπροστινά φώτα οµίχλης (όπου υπάρχει) 28 
Ξεκίνηµα µε βοηθητική µπαταρία 160 
Ξεκίνηµα µε βοηθητική µπαταρία 194 
Ξεκίνηµα µε κρύα µηχανή 124 
Ξεκίνηµα µε σπρώξιµο 161 
Ξεκίνηµα της µηχανής 129 
Οδήγηση µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 133 
Οδήγηση µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 131 
Όταν ο δρόµος είναι βρεγµένος 124 
Όταν ταξιδεύετε ή µεταφέρετε την ταξινόµηση του αυτοκινήτου σε άλλη 
χώρα 
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Παιδικά καθίσµατα για βρέφη και µικρά παιδιά 78 
Παρκάρισµα 147 
Παροχή ρεύµατος (όπου υπάρχει) 34 
Περιεκτικότητες και συνιστώµενα καύσιµα / λιπαντικά 214 
Πετρελαιοκινητήρας ZD30DDTi 130 
Πίσω φώτα οµίχλης  28 
Πλευρικός γάντζος αποσκευών (όπου υπάρχει) 85 
Πληροφορίες ασφαλείας 223 
Πριν βάλετε µπροστά την µηχανή 120 
Προβολείς 200 
Πρόγραµµα «στρωσίµατος» 120 
Πρόγραµµα συντήρησης 210 
Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα και βοµβητές  14 
Προειδοποιητικά φώτα 15 
Προειδοποιητικές ταµπέλες αερόσακου (προαιρετικός εξοπλισµός) 69 
Προειδοποιητικό φως αερόσακου 70 
Πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης (σύστηµα αερόσακου) 62 
Προσκέφαλα καθισµάτων 61 
Προστασία από την διάβρωση 153 
Προστασία κατά της σκουριάς 169 
Προφυλάξεις για ασφαλή οδήγηση µε σύστηµα  144 
Προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυστήµατος 99 
Προφυλάξεις για την οδήγηση 149 



Προφυλάξεις για την οδήγηση µε κρύο καιρό 152 
Προφυλάξεις για την χρήση των ζωνών ασφαλείας 72 
Προφυλάξεις κατά το ξεκίνηµα και την οδήγηση 121 
Προφυλάξεις συντήρησης 173 
Πυξίδα και ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας (όπου υπάρχει) 10 
Ράδιο LW-MW-FM µε κασετόφωνο (όπου υπάρχει)  101 
Ρυθµιζόµενο τιµόνι 82 
Ρύθµιση 3ου καθίσµατος 59 
Ρύθµιση µπροστινών καθισµάτων µε το χέρι 55 
Ρύθµιση πίσω καθίσµατος 57 
Ρυµούλκηση του αυτοκινήτου 162 
Ρυµούλκηση τρέιλερ 124 
Σηµεία ελέγχου στον χώρο της µηχανής 175 
Σκασµένο ελαστικό 155 
Σκιάδια 82 
Στροφόµετρο 8 
Συνιστώµενη ρευστότητα SAE  216 
Συντήρηση του air conditioner 98 
Συντήρηση των ζωνών ασφαλείας 74 
Συστάσεις για το φρέον και το λιπαντικό του air conditioner 217 
Σύσταση για τα καύσιµα 215 
Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων (ABS) (όπου υπάρχει) 150 
Σύστηµα ζώνης ασφαλείας δύο σηµείων χωρίς καρούλι 77 
Σύστηµα ζώνης ασφαλείας τριών σηµείων µε καρούλι 75 
Σύστηµα ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες 68 
Σύστηµα υπερσυµπιεστή (turbo)  123 
Σύστηµα ψύξης µηχανής 177 
Ταχύµετρο και χιλιοµετρητής 7 
Τριοδικός καταλύτης (βενζινοκινητήρας TB48DE) 122 
Τροχοί και λάστιχα 203 
Τροχοί και λάστιχα 218 
Υγρό αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων (ATF) 188 
Υγρό πλυστικού παρµπρίζ / πλυστικού προβολέων (όπου υπάρχει) 192 
Υγρό υδραυλικού τιµονιού 190 
Υγρό φρένων και συµπλέκτη 191 
Υποβραχιόνιο πίσω καθίσµατος (όπου υπάρχει) 59 
Φίλτρο αέρα 195 
Φίλτρο καυσίµου  187 
Φλάντζα ακραξονίου 208 
Φόρτωση των αποσκευών 124 
Φροντίδα στην οδήγηση 124 
Φυγοκεντρικό φίλτρο αέρα (όπου υπάρχει) 196 
Φως καθρέφτη σκιαδίου (όπου υπάρχει)  44 
Φως σποτ (όπου υπάρχει) 44 
Χειροκίνητα παράθυρα 37 
Χειροκίνητη κεραία 118 



 

Χελώνα κιβωτίου ταχυτήτων 207 
Ψηφιακό ρολόι 42 


